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Topografische kaart

1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Het RUP Heroriënteringszone Knokke wordt opgemaakt in uitvoering 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem, 
goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 
1 april 2004.

In het GRS wordt aangegeven dat de gemeente de zone voor 
milieubelastende industrie ten westen van de kern van Knokke meer 
wil laten beantwoorden aan de schaal van Knokke. Een zone voor 
milieubelastende industrie overstijgt immers de ruimtelijke draagkracht 
van de kern van Knokke. De gemeente wil de zone inrichten als een 
gemengde zone voor KMO’s en gemeenschapsvoorzieningen met 
respect voor het bestaande wonen. De zonevreemde woningen langs 
de Kastanjeboomstraat moeten in de structuur ingeschakeld worden.

Via dit ruimtelijke uitvoeringsplan worden specifiek volgende 
elementen behandeld:

Een herbestemming van de zone voor milieubelastende 
industrie naar een zone voor lokale bedrijven en een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen

Het vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
zonevreemde woningen langs de Kastanjeboomstraat

1.2. Ligging van het plangebied

De plangebied van het RUP ligt ten westen van de kern van Knokke. 
Knokke is een kleine compacte kern in de oksel tussen de N8 en 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Het ligt ten zuiden van het centrum 
van Zwevegem en wordt ervan gescheiden door een groot open-
ruimtegebied.

Het plangebied sluit in het noorden aan op de verbindingsweg 
van Knokke met Zwevegem, de Avelgemstraat (N8). Ten westen en 
ten zuiden van het plangebied ligt een open akkerlandschap met 
verspreide hoeves. 
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied omvat de volledige zone voor milieubelastende 
industrie en wordt in het zuidwesten uitgebreid met een aantal 
woonpercelen in agrarisch gebied. 

Concreet wordt het plangebied begrensd door:

•	 De Avelgemstraat in het noorden

•	 De perceelsgrenzen van de woonpercelen van de kern van 
Knokke in het oosten

•	 De wandelweg in het zuidoosten

•	 De perceelsgrenzen van de woonpercelen in het zuidwesten

•	 De Kastanjeboomstraat in het westen
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GRB
Bron: AGIV, maand jaar

2. Feitelijke toestand

2.1. De ruimere omgeving van het 
plangebied

Het plangebied ligt in een landelijke omgeving, aan de rand van de 
bebouwde kern van Knokke en een landschappelijk waardevol open-
ruimtegebied.

Knokke sluit via de Avelgemstraat (N8) en de N391 vlot aan op de E17 
en het regionaal wegennetwerk. Via de N8 is er een vlotte verbinding 
naar het centrum van Zwevegem. 

De historische bebouwing van Knokke is voornamelijk gericht op 
de Avelgemstraat. Recente uitbreidingen situeren zich langs wegen 
loodrecht op de N8: de Orveiestraat en de Rozenstraat ten zuiden, de 
Ellestraat ten noorden. Ten noorden van de kern van Knokke liggen 
sportterreinen en een oude stortplaats.

Knokke ligt tegen de flank van een heuvelrug die meer zuidelijk ligt. 

2.1.1. Reliëf

Van noordwest naar zuidoost is een hoogteverschil van 4 m op 
de site. Het terrein stijgt in zuidoostelijke richting. De langgerekte 
bedrijfsgebouwen van de oude steenbakkerij staan dwars op de 
helling. 

Verder richting zuiden is de top van een heuvelrug, van waaruit verre 
zichten op het landschap en het plangebied mogelijk zijn.

2.1.2. Talud

Het plangebied ligt in de zuidelijke hoek een stuk lager dan de weg. Er 
is een hoogteverschil dat op het hoogste punt oploopt tot ongeveer 3 
m. Dit hoogteverschil is het gevolg van vroegere klei-ontginning t.b.v. 
de steenbakkerij. 
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2.1.3. Functies

Er zijn verschillende functies aanwezig binnen het plangebied. 

In de noordwestelijke hoek ligt het containerpark van de gemeente 
Zwevegem. Daarnaast is er een loods waarin een hondenasiel 
gevestigd is met aanpalende opslagruimte die op vandaag door de 
technische dienst gebruikt wordt. In het gebouw evenwijdig met de 
Avelgemstraat is de Kringloopwinkel gevestigd. De bedrijfsgebouwen 
met voorliggende koer worden door een aantal kleine lokale bedrijfjes 
gebruikt. Het grote perceel ten zuidwesten van de bedrijfsgebouwen 
heeft een landbouwgebruik als weiland. Zowel ten oosten als ten 
westen van deze functies, liggen een aantal woonpercelen.

2.1.4. Bebouwing

Zowel qua functie als qua schaal zijn er twee gebouwtypes binnen 
het plangebied. Er zijn de vrijstaande woningen in het westen, 
kleinschalige bebouwing met meestal één bouwlaag en een 
dakverdieping. Daarnaast zijn er de bedrijfsgebouwen in het oosten 
van het plangebied, groter van schaal maar ook beperkt in hoogte, met 
uitzondering van de schouw centraal in het plangebied. 

De bedrijfsgebouwen centraal in het plangebied (oude steenbakkerij - 
rood op de figuur) en ook de schouw hebben een zekere architecturale 
waarde. Verder worden ze de langgerekte bedrijfsgebouwen genoemd.

Ten oosten van het plangebied bevindt zich een villa, welke de 
vroegere directeurswoning van de steenbakkerij was.
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2.1.5. Infrastructuur en ontsluiting

Het plangebied ligt in de hoek tussen twee wegen. Enerzijds is er de 
Avelgemstraat, de verbindingsweg tussen Knokke en het centrum van 
Zwevegem en anderzijds is er de Kastanjeboomstraat, een landelijke 
weg. 

Vanop de Avelgemstraat zijn er op korte afstand verschillende 
toegangen voor gemotoriseerd verkeer tot functies binnen het 
plangebied. Er is de in- en uitrit naar het containerpark (1), een 
doorsteek onder het gebouw van de Kringloopwinkel naar het 
hondenasiel en het depot van de technische dienst (2), de toerit naar 
de bedrijfskoer (3) en de private oprit naar een aanliggende villa (4). 

Over een aantal woonpercelen in het westen van het plangebied loopt 
een hoogspanningsleiding van 150 kV.

2.1.6. Voetweg

In het zuiden van het plangebied ligt een voetweg die de verbinding 
maakt tussen de Kastanjeboomstraat en een insteek op de 
Avelgemstraat. De voetweg ligt op het talud, een stuk hoger dus dan 
het grasland.

In het noorden takt de voetweg aan op het keerpunt aan het einde 
van de insteek van de Avelgemstraat. Dit keerpunt is echter te klein om 

gemakkelijk draaien met de wagen mogelijk te maken. 
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2.1.7. Groenstructuur 

Er is geen sterke groenstructuur in de omgeving van het plangebied en 
ook niet binnen het plangebied zelf.

De Kastanjeboomstraat wordt ter hoogte van één van de woonpercelen 
geflankeerd door een bomenrij. 

Tussen de woonpercelen in het westen en het grasland in het oosten 
zijn er hagen. Tussen het bedrijfsperceel en de villa in het oosten 
is er een nadrukkelijker groenstructuur met bomen en struiken. 
Deze structuur maakt deel uit van de tuin van de villa langs de 
Avelgemstraat.

Het hoogste punt in de omgeving wordt gemarkeerd door een aantal 
bomen en struiken.

2.1.8. Verharde oppervlakte vs gras

Binnen het plangebied is de ruimte die gebruikt wordt voor het 
containerpark, het depot en de bedrijven quasi volledig verhard. De 
resterende ruimte bestaat grotendeels uit gras.

2.2. toestand van het leefmilieu en de 
natuur

Voor de toestand van het leefmilieu en de natuur verwijzen we naar 
het deel “onderzoek plan-milieueffectenrapportage (plan-MER-
screeningsnota)”. 

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, …  
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Overzicht op het plangebied met zicht op de waardevolle 
bedrijfsgebouwen en de schouw, het containerpark (op het moment 
van de foto in aanleg), het grasland, de woningen aan de rand van het 
plangebied en de woningen van de woonkern van Knokke

Zicht op de woningen langs de KastanjeboomstraatZicht op het talud met de voetweg in de zuidelijke hoek van het 
plangebied

Zicht op de imposante bedrijfsgebouwen

Zicht op de voetweg tussen de Kastanjeboomstraat en de insteek op de 
Avelgemstraat

Zicht op de achterkant van het gebouw evenwijdig met de Avelgemstraat. 
Op de achtergrond is een aan het plangebied palende voormalige 
directeurswoning te zien

fotoreportage
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

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

•	 gebied voor milieubelastende industrie type II

•	 agrarisch gebied

BPA  /

RUP / 

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Binnen het plangebied ligt de verkaveling VK 1133 (goedgekeurd door 
Bestuur Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen op 10-09-1990)

Milieuvergunningen /

Bouwkundig erfgoed,

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

/

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen 2 buurtwegen:

•	 Sentier nr. 81

•	 chemin nr 19

•	 (zie verder onder technische screening)

Waterlopen (categorisering) /

Signaalgebied /

Herbevestigd) agrarisch gebied De woonpercelen in het westen van het plangebied maken deel uit 
van het herbevestigd agrarisch gebied (zie verder onder technische 
screening)

T ype plan Referentie

VEN-gebied, IVON-gebied /

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

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 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 /

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

/

Bestaande of aan te leggen 
spoorweglijnen, bestaande 
stationsgebouwen

/

Andere /
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3.2. Gewestplan

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

•	 gebied voor milieubelastende industrie type II

•	 agrarisch gebied

woongebieden

woonuitbreidingsgebieden

## ##

gebieden voor dagrecreatie

P P

P P
parkgebieden

R R natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of
natuurreservaten

bosgebieden

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

industriegebieden

 

milieubelastende industrieenC C
ontginningsgebieden; grondkleur groengebied

C C
ontginningsgebieden; grondkleur agrarisch gebied

bestaande waterwegen

bestaande hoofdverkeerswegen

aan te leggen hoofdverkeerswegen

! ! ! ! bestaande hoogspanningsleidingen

reservatiegebied

0 150 300 Meters

Gewestplan
Bron: RWO/AGIV, januari 2002 (bijwerking 2011)

Legende
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Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

Zwe 27.1

ZWE/02a

ZWE/18

0 125 250 Meters

Overzicht RUP's en BPA's
Bron: Gem. RUP's en BPA's/ Leiedal, juni 2018 - Gew. en Prov. RUP's/ GISWest, juli 2014

Legende

BPA's

Gemeentelijke RUP's - in opmaak

Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden

3.3. Bestaande BPA’s en RuP’s

•	 Gemeentelijke RUP’s in het plangebied: geen

•	 BPA’s in het plangebied: geen

•	 Het plangebied is gelegen in het provinciaal RUP solitaire 
vakantiewoningen-interfluvium.
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1133 - Kastanjeboomstraat

1133 - Kastanjeboomstraat 
(wijz. lot 1)

0 100 200 Meters

Verkavelingen
Bron: Gemeente Zwevegem, januari 2016

3.4. Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

In het plangebied is de verkaveling 1133 Kastanjeboomstraat gelegen.
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Diephuis

Hoeve 't Binnenhof

Boerenarbeidershuis

Historische hoeve Te Monte

Recente kapel gewijd aan Maria

Parochiekerk Sint Maria Bernarda

Historische hoeve Goed te Lettenhove

Eenheidsbebouwing van arbeidershuizen

0 125 250 Meters

Bouwkundig erfgoed
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed (geopunt), april 2017

Legende

Beschermd onroerend erfgoed
Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed (Geopunt), april 2017

Legende

vastgestelde relicten

vastgestelde gehelen

monument

stads- en dorpsgezichten

cultuurhistorische landschappen

3.5. Onroerend erfgoed

In het plangebied is geen onroerend erfgoed gelegen.
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0 100 200 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, juni 2018

Legende

wijzigingen

0 100 200 Meters

Atlas der buurtwegen
Bron: GISWest, Informatie Vlaanderen, juni 2018

Legende

wijzigingen

3.6. atlas der buurtwegen

In het plangebied worden volgende wegen geduid in de Atlas der 
Buurtwegen:

•	 chemin nr. 19

•	 sentier nr. 81
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3.7. relatie m.B.T. het herbevestigd 
agrarisch gebied

De woonpercelen in het westen van het plangebied maken deel uit van 
het herbevestigd agrarisch gebied.

0 0.5 1 Kilometers

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

Legende

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 regionaal-
stedelijke gebieden Roeselare en Kortrijk

Vaarttaluds Moen en Orveytbos

Het Bellegembos

De Vallei van de Kasselrijbeek

De West-Vlaamse Scheldevallei

0 1 2 Kilometers

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, juni 2016

Legende

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwevingsgebied
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Vaarttaluds Moen en Orveytbos

Het Bellegembos

De Vallei van de Kasselrijbeek

De West-Vlaamse Scheldevallei

0 1 2 Kilometers

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, juni 2016

Legende

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwevingsgebied

3.8. VEN-gebied, IVON-gebied

Het plangebied is niet gelegen in VEN- of IVON-gebied.
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3.9. Vogelrichtlijngebied, 
Habitatrichtlijngebied

Het plangebied is niet gelegen in vogelrichtlijngebied of 
habitatrichtlijngebied.

Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

0 1.5 3 Kilometers

habitatrichtlijngebied
Bron: ANB/AGIV - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005

Legende

habitatrichtlijngebied

vogelrichtlijngebied
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Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen

0 1.5 3 Kilometers

habitatrichtlijngebied
Bron: ANB/AGIV - Habitatrichtlijn: januari 2013, Vogelrichtlijn: juli 2005

Legende

habitatrichtlijngebied

vogelrichtlijngebied
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4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Knokke behoort tot het buitengebied. In het buitengebied gaat de 
aandacht vooral uit naar het blijvend functioneren van wonen en 
werken in de kernen, van de landbouw en de natuur. 

4.2. Afbakening stedelijk gebied

Regionaalstedelijk gebied Kortrijk

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Kortrijk 
definitief vastgesteld.  Het plangebied valt buiten de afbakening van 
het stedelijk gebied.

afbakening regionaalstedelijk gebied kortrijk



Leiedal, januari 2019 gemeente zwevegem, RUP herorienteringszone knokke25

4.3. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

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

Het plangebied maakt volgens het PRS -WVl deel uit van de 
interfluviumruimte. 

In deze ruimte staan de globale openheid met haar landschappelijke 
kwaliteit en de toeristisch-recreatieve potenties voorop. De 
interfluviumruimte wordt gezien als een complementair gebied met 
het grensoverschrijdend stedelijk netwerk van het Kortrijkse.

De beleidsopties voor de interfluviumruimte zijn:

•	 De openheid van het golvend landschap versterken

•	 Een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor ‘zachte 
functies’ ondersteunen

•	 Het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurlijk en recreatief uitbouwen

Voor het plangebied van het RUP zijn er geen specifieke selecties uit 
het PRS-WVl van toepassing.

Beleidskader reconversie

In de herziening van het PRS West-Vlaanderen werd een beleidskader 
reconversie opgenomen. 

In het PRS worden reconversies binnen de bebouwde ruimte 
gestimuleerd in functie van een opwaardering van de ruimtelijke 
kwaliteit. Deze doelstelling komt voort uit duurzaam ruimtegebruik. 
In de eerste plaats dient te worden onderzocht of de site opnieuw kan 
worden ingezet voor de huidige bestemming.

In haar gecoördineerde versie van het structuurplan West-Vlaanderen, 
stelt de provincie enkele ruimtelijke principes voor reconversie 
op.  Hieronder worden deze principes toegepast op voorliggend 
plangebied.

De ruimtelijke principes voor reconversie opgenomen in het PRS zijn:

•	 Opvangen van noden binnen de gemeente

•	 in relatie met de visie binnen het GRS

•	 functies maximaal verweven

•	 kwalitatieve invulling staat centraal

Een reconversieproject op de site zal rekening moeten houden met 
deze eisen.  

4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem, 
goedgekeurd door de Deputatie op 1 april 2004, neemt volgende 
bepalingen op van belang voor dit RUP.

4.4.1. Bedrijventerrein

RD p. 167: Heroriënteringsprojecten

Een aantal bedrijventerreinen, waaronder de zone in Knokke, werden 
aangeduid als potentiële heroriënteringsprojecten. Rond deze 
bedrijventerreinen kan een specifiek project opgestart worden naar de 
mogelijkheden voor deze terreinen. Deze mogelijkheden kunnen zowel 
in het verlengde van de huidige bestemming bedrijvigheid liggen als 
een herbestemming inhouden.

RD p. 168: Heroriënteringszone Knokke

Ten westen van de kern van Knokke komt ter hoogte van 
de Avelgemstraat en de Kastanjeboomstraat een zone voor 
milieubelastende industrie voor. Deze zone wordt vandaag ingenomen 
door: wonen, containerpark, weiland, dierenasiel en opslagruimte.

De gemeente wil deze zone in de toekomst inrichten als gemengde 
zone voor KMO’s en gemeenschapsvoorzieningen in respect voor het 
bestaande wonen. De woningen langs de Kastanjeboomstraat moeten 
in de structuur ingeschakeld worden. Op die manier beantwoordt deze 
zone meer aan de schaal van Knokke.

Bij de ontwikkeling dient de waardevolheid van de oude gebouwen in 
aanmerking genomen te worden.

De ontsluiting dient te gebeuren vanuit de Avelgemstraat.

RD p. 213: Knokke

Het bedrijventerrein ter hoogte van het containerpark wordt voorwerp 
van onderzoek naar een gepaste bestemming en inrichting.

BD p. 229: Bedrijventerreinen beschikbaar stellen

De gemeente Zwevegem maakt versneld werk van de inrichting van 
het bestemde bedrijventerrein opdat er voldoende bouwrijpe percelen 
beschikbaar zouden zijn. De ontwikkeling van het bedrijventerrein aan 
de Jolainstraat (Sint-Denijs) en de heroriënteringsprojecten Knokke en 
Bekaert zijn prioritair.

BD p. 232: Industriezone Knokke

De gemeente stelt een onderzoek in naar de potentiële bestemming en 
inrichting van de zone voor milieubelastende industrie ter hoogte van 
de N8 en de Kastanjeboomstraat.
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4.4.2. N8

RD p. 220: Gewenste ruimtelijke structuur

Door de omleiding van de N8 zijn er in Knokke mogelijkheden om de 
doortocht opnieuw in te richten en een veilige oversteek mogelijk te 
maken.

4.4.3. Zonevreemde woningen

RD p. 144: Gebiedsgerichte oplossing uitwerken voor zonevreemde 
woningen

De gemeente wil in het structuurplan een duidelijk kader opzetten om 
het gegeven van de zonevreemde woningen aan te pakken zonder 
bijkomende druk op de open ruimte. Bij deze aanpak wil ze rekening 
houden met de verschillende kwaliteiten en kenmerken van de 
verschillende soorten gebieden.

RD p. 145: Zonevreemde woningen

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid ten aanzien van 
de zonevreemde bebouwing. De aanpak is algemeen en situeert zich 
niet op perceelsniveau. De concrete aanpak dient in de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen vorm te krijgen.

RD p. 146: Principes

•	 De problematiek wordt op een gediversifieerde en 
gebiedsgerichte wijze aangepakt. Om de woonzekerheid te 
realiseren, wordt afgestapt van de louter lineaire en uniforme 
aanpak van alle woningen, omdat daarmee te weinig kan 
worden ingespeeld op de specifieke noden van elke plaats. Het 
beleid met betrekking tot zonevreemde woningen is afgestemd 
op de gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden in 
Zwevegem.

•	 Nieuwe zonevreemde bebouwing wordt in geen geval 
toegelaten.

•	 De gemeente wil een lange-termijnoplossing uitwerken voor de 
bestaande en vergunde zonevreemde woningen. Daarbij wordt 
gestreefd naar het maximale behoud van de woningen en het 
bieden van rechtszekerheid.

•	 Door mogelijkheden voor onderhoud, renovatie en aanpassing 
te geven aan zonevreemde woningen, werkt de gemeente 
bovendien aan de landschappelijke kwaliteit van de open ruimte. 
Op deze wijze worden leegstand en verkrotting van zonevreemde 
woningen door te beperkte mogelijkheden vermeden.

Gewenste ruimtelijke structuur van 
Knokke-Kreupel

Legende
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5. Knelpunten en potenties

5.1. Knelpunten

Verkeer en circulatie niet helder

•	 De vier opeenvolgende in- en uitritten op de Avelgemstraat zijn 
een probleem voor de verkeersveiligheid en doorstroming op de 
Avelgemstraat.

•	 De toegang van het dierenasiel gebeurt zowel via de 
onderdoorgang onder het gebouw van de Kringloopwinkel als 
via de bedrijfskoer, waardoor de interne circulatie op het terrein 
ongeordend verloopt. 

•	 De in- en uitrit op de Avelgemstraat waarlangs de bedrijven in de 
langgerekte bedrijfsgebouwen ontsluiten, is erg smal. Hierdoor 
wordt de ontsluiting van het terrein bemoeilijkt.  

•	 Het keerpunt aan het einde van de insteek vanaf de 
Avelgemstraat is te klein voor personenwagens om in 1 keer te 
draaien.

Ongeordend parkeren

•	 Het parkeren bij de kringloopwinkel gebeurt ongeordend. Een 
deel parkeert zich voor het gebouw, een deel in de doorsteek 
onder het gebouw en een deel achter het gebouw.

•	 De insteek vanaf de Avelgemstraat is te smal om langs te 
parkeren, waardoor een aantal inwoners problemen hebben met 
het parkeren.

Gevaar voor overlast

•	 Als de weide ontwikkeld wordt als een zone voor 
milieubelastende industrie, kan dat hinder en overlast 
veroorzaken voor de woningen in de omgeving.

Te weinig ruimte voor functies

•	 De accommodatie voor het dierenasiel is te klein en voldoet niet 
aan de noden.

5.2. Potenties

Ontsluiting en parkeren

•	 Er kan een centrale ontsluiting vanaf de Avelgemstraat naar het 
achterliggende gebied worden voorzien. Door zo veel mogelijk 
(bestaande) functies op deze ontsluiting aan te takken kunnen 
één of meerdere in- en uitritten op de Avelgemstraat geschrapt 
worden.

•	 De mogelijkheid bestaat om aan de insteek van de Avelgemstraat 
een volwaardig keerpunt en eventueel een aantal parkeerplaatsen 
te voorzien.

•	 De herprofilering van de N8 als gemeentelijke weg biedt 
de mogelijkheid om de verkeerssituatie ter hoogte van het 
containerpark en de ontsluiting  van het gebied grondig te 
herwerken.

Uitbreiding

•	 De weide ten zuiden van de bestaande bedrijfsgebouwen biedt 
potenties voor een nieuwe invulling.

•	 De mogelijkheid bestaat om het containerpark uit te breiden.

•	 Een nieuw te ontwikkelen gebied biedt mogelijkheden om het 
dierenasiel te herlokaliseren.

•	 De langgerekte bedrijfsgebouwen zijn in relatief goede staat 
en zouden mogelijk gebruikt kunnen blijven worden als 
bedrijfsverzamelgebouw

Wonen

•	 De woningen aan de Kastanjeboomstraat zijn goed ontsloten, 
liggen in groep en kunnen behouden worden.

•	 De voetweg biedt een kwalitatieve doorsteek tussen de 
Avelgemstraat en de Kastanjeboomstraat. 

Landschap

•	 Door een herstructurering van het gebied kan een kwalitatieve 
overgang naar de open ruimte gerealiseerd worden.

•	 De langgerekte bedrijfsgebouwen bieden een grote 
beeldkwaliteit en bepalen in sterke mate de identiteit van het 
gebied. 
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GEMEENTE ZWEVEGEM
RUP 27.1 Heroriënteringszone Knokke

GBK/GRB

schaal:

0 100 20050 Meters

1:3.000

Legende

plangebied

oprit

toegang dierenasiel

uitgang depot technische dienst

parking kringloopwinkel

smalle inrit

langsparkeren onmogelijk

keerpunt te klein

centrale ontsluiting

potenties voor nieuwe 
ontwikkelingen
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6. Planningsopties

6.1. Programmatorische vragen

Bij de uitwerking van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt rekening 
gehouden met de bestaande woningen langs de Kastanjeboomstraat. 
Daarnaast vormt ook de aanwezige voetweg een belangrijk element 
binnen het plangebied. Het containerpark moet ook een plek krijgen 
binnen dit gebied.

Wat nieuwe functies betreft wil de gemeente de zone in de toekomst 
inrichten als een combinatie van een zone voor KMO’s en een zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen in respect voor het bestaande wonen (zie 
GRS). Hierbij worden verschillende mogelijkheden opengehouden. 

6.2. Ruimtelijke vertaling van de 
planningsopgave

6.2.1. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en zone 
voor lokale bedrijvigheid

Een groot deel van het plangebied is in het gewestplan aangeduid 
als zone voor milieubelastende industrie, en werd tot de stopzetting 
van de steenbakkerij ook als dusdanig gebruikt. In het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan werd het plangebied aangeduid als 
‘heroriënteringszone’. Daarbij stelde de gemeente in het GRS dat deze 
zone in de toekomst ingericht kon worden als gemengde zone voor 
KMO’s en gemeenschapsvoorzieningen, in respect voor het bestaande 
wonen. Dit RUP en de keuze voor een invulling met KMO’s en 
gemeenschapsvoorzieningen is dan ook een uitwering van het GRS. 

Om voldoende ruimte te vrijwaren voor bedrijvigheid en geen 100% 
van het gebied toe te laten als gemeenschapsvoorzieningen, werden er 
twee afzonderlijke zones voorzien: een zone voor lokale bedrijvigheid 
en een zone voor gemeenschapsvoorzieningen met nabestemming 
lokale bedrijvigheid. 

Deze zone voor gemeenschapsvoorzieningen kan een uitbreiding van 
de Kringloopwinkel, het opslagdepot voor de technische dienst of het 
dierenasiel herbergen, alsook een eventuele nieuwe brandweerkazerne 
of andere publieke voorzieningen. In de toekomst wordt hier door de 
nabestemming ook lokale bedrijvigheid mogelijk.

Hinder voor de omgeving moet zo beperkt mogelijk blijven. Dit 
betekent onder andere dat sterk verkeersgenererende, sterk 
vervuilende en lawaaierige functies hier niet op hun plaats zitten.

1 hoofdontsluiting vanaf N8

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem legt reeds 
vast dat de ontsluiting van het terrein via de Avelgemstraat 
dient te gebeuren (RD p. 168). Daarnaast wordt - omwille van de 
verkeersveiligheid - gekozen om zo weinig mogelijk aansluitingen op 
de N8 te voorzien. De (bestaande en nieuwe) ontwikkelingen moeten 
zo veel mogelijk via een centrale weg ontsloten worden.

Het containerpark kan eventueel zijn in- en uitrit langs de N8 
behouden, omwille van de interne circulatie op het terrein. Er dient 
echter rekening te worden gehouden met een eventuele uitbreiding 
van het containerpark. De mogelijkheid moet dus behouden blijven 
om de interne circulatie van het containerpark op termijn te wijzigen, 
en een ontsluiting te voorzien die aantakt op de ontsluiting van het 
bedrijventerrein.

De onderdoorgang onder het gebouw van de Kringloopwinkel komt 
niet in aanmerking als ontsluitingspoort voor het terrein, en dit omwille 
van 2 redenen: enerzijds is de doorgang vrij smal en laag, anderzijds 
levert dit ook een zeer complex parcours over het bedrijventerrein op.

De meest aangewezen ontsluiting voor het bedrijventerrein is deze 
tussen het gebouw van de Kringloopwinkel en de aanpalende 
directeurswoning

Deze doorgang is op vandaag vrij smal, maar kan verbreed worden 
door het innemen van een braakliggende strook grond naast de 
villa. Hierdoor kan een relatief eenvoudige ontsluiting van het terrein 
gerealiseerd worden. Voor de ontsluiting van het achterliggende 
bedrijventerrein kan een beperkt deel van de zuidelijke loods gesloopt 
worden. Hierdoor kan het achterliggende terrein op een logische 
manier mee ontsloten worden.

Parkeren voor vrachtwagens

In het mobiliteitsplan van de gemeente Zwevegem is er onderzocht 
waar er locaties zijn met potentieel voor parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens die wachten om te leveren of die goederen komen 
ophalen. Uit de beoordeling kwam het plangebied (site Hanssens) als 
één van vier aangeduide potentiële locaties naar voren. Vooral de site 
Losschaert, de Blokken en de site Hanssens komen in  aanmerking voor 
de realisatie van een parkeerplaats voor vrachtwagens.

In de zone voor lokale bedrijvigheid kunnen er parkeerplaatsen 
voorzien worden voor vrachtwagens die wachten om te leveren of die 
goederen komen ophalen.

Zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
en lokale bedrijvigheid/zone voor wonen

1 hoofdontsluiting vanaf de n8
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Behoud van de bestaande industriële loodsen

De bestaande, langgerekte bedrijfsgebouwen van de vroegere 
steenbakkerij bepalen in sterke mate het beeld van het plangebied. In 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem staan deze 
gebouwen ook als waardevol aangeduid (RD p. 168, kaartnr. 75). 

Gezien de belangrijke invloed van deze gebouwen op de interne 
organisatie van het plangebied, is het belangrijk om uitspraak te doen 
over de mogelijke waardevolheid van deze gebouwen en het bewaren 
ervan.

Erfgoedwaarde

Binnen het plangebied werden geen elementen opgenomen in de gids 
Bouwkundig Erfgoed of beschermd als monument, landschap, stads- of 
dorpsgezicht.

Wel zijn de loodsen als waardevol gebouw opgenomen in het GRS van 
Zwevegem (RD p. 168, kaartnr. 75).

Vooral op lokaal niveau zijn deze loodsen waardevol. Ze vormen een 
relict dat herinnert aan de vroegere functie van het terrein, nl. de 
steenbakkerij. 

Belevingswaarde

De bedrijfsgebouwen van de oorspronkelijke steenbakkerij en de 
bijbehorende schouw hebben een zekere architecturale waarde. De 
grote industriële loodsen in rode baksteen zorgen - in samenspel 
met de lokale zichten over het landbouwlandschap - voor een zekere 
beeldkwaliteit. 

Bij het inplanten van nieuwe bedrijven moeten de bestaande zichten 
op de langgerekte bedrijfsgebouwen en op het omliggende landschap 
zoveel mogelijk gevrijwaard worden. Hierbij zijn volgende zichtassen 
prioritair: 

- de zichten langsheen de lange gevel van de loodsen (in 
noordwestelijke / zuidoostelijke richting)

- het zicht vanop het keerpunt van de Avelgemstraat langsheen de 
kopse gevel van de gebouwen op het landschap ten zuidwesten van 
het plangebied

- het zicht vanop de Kastanjeboomstraat op de historische hoeve ten 
zuiden van het plangebied

Door zoveel mogelijk deze zichten te vrijwaren, kan het waardevolle 
karakter van de historische bebouwing behouden blijven. Daarnaast 
dragen de schaal en het materiaal van de bebouwing in grote mate bij 
aan de beeldkwaliteit van het geheel. 

Gebruikswaarde

Bouwtechnisch gezien lijkt niets het behoud van de loodsen tegen te 
houden, aangezien ze structureel in goede staat verkeren. Gezien de 
grote overspanningen van de structuur bieden de loodsen een flexibele 
structuur en grote vrij-indeelbare ruimtes. 

Minpunten zijn echter 

- de beperkte toegankelijkheid, 

- het ontbreken van dakisolatie, 

- de aanwezigheid van asbestcementgolfplaten als dakbedekking 
(wat geen acuut probleem vormt, maar wel een aanzienlijke meerkost 
betekent in elk scenario aangezien deze bij renovatie vervangen 
moeten worden door bijvoorbeeld isolerende sandwich-panelen), 

- het ontbreken van brandcompartimentering. 

Daarnaast moet afgetoetst worden of een nieuwe invulling van de 
loodsen - passend binnen de bestemming van het terrein - mogelijk is. 
Waar de loodsen vroeger gebruikt werden voor de steenbakkerij, doen 
zij tot op heden dienst als bedrijfsverzamelgebouw. 

Eén van de herbruikformules is het hergebruiken van het gebouw in 
één entiteit. Hierin zou bijvoorbeeld een stapelfunctie passen. In dit 
geval is het gebouw herbruikbaar in zijn huidige staat. Hierbij moet 
wel rekening gehouden worden met de grootte van de gebouwen (+/- 
5.200 m²): verhuur / verkoop als één entiteit is mogelijk niet evident. 
Het is mogelijk moeilijk een geïnteresseerde te vinden voor deze plek, 
die bvb. geen zichtlocatie is.

Een andere formule voor hergebruik is het omvormen van het gebouw 
tot een geheel van (samenvoegbare) compartimenten. Er dient dan 
ook een brandscheidende constructie te worden voorzien tussen de 
compartimenten (door een bovendaks doorlopende brandscheidende 
wand, het voorzien van ingebouwde dienstmodules of een 
dakbekleding met brandwerende panelen), wat een zware ingreep 
is. Het gebouw kan dan dienst doen als bedrijfsverzamelgebouw of 
bedrijvencentrum voor doorgroeiers.

Naast deze bouwfysische overwegingen dient ook het financiële 
aspect van behoud te worden onderzocht. De aankoopwaarde van het 
gebouw moet overeenstemmen met de resterende herbruikwaarde. 
D.w.z. de som van de aankoopwaarde, de verbouwingskosten en 
de ontwikkelingskosten moeten voldoende marge overlaten voor 
marktconforme verkoop. De heroprichtingswaarde van de herbruikbare 
delen van het gebouw (funderingen, muren, vloeren en dakstructuur 
zonder bedekking) werden door een adviesbureau geschat op 
ongeveer 300.000 EUR.

waardevolle zichten op loodsen
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Toekomstwaarde

De loodsen nemen een sleutelpositie in op het terrein, en beïnvloeden 
in hoge mate de ontsluitingsmogelijkheden voor de achterliggende 
weide / bedrijvenzone, aangezien de ontsluiting van deze 
achterliggende zone moet gebeuren via de Avelgemstraat (zoals ook in 
het GRS opgenomen werd).

Aangezien de loodsen quasi de volledige breedte van het terrein 
innemen, wordt de ontsluiting van het achterliggende gedeelte sterk 
bemoeilijkt. De afbraak van een beperkt deel van de loodsen - namelijk 
het westelijke deel van de meest zuidelijk gelegen loods - kan dit 
probleem oplossen. Het terrein kan dan volledig en op een relatief 
logische manier ontsloten worden. 

Een volledige afbraak van de loodsen laat meer mogelijkheden 
open wat betreft ontsluiting en latere invulling van het terrein, maar 
hierdoor gaan de beeldkwaliteit en de historische context volledig 
verloren. Er kan echter geopteerd worden voor herbouw op dezelfde 
plaats en binnen een gelijkaardig volume, waardoor een deel van de 
beeldkwaliteit en de historische referentie hersteld kunnen worden.

Conclusie

De historische, langgerekte bedrijfsloodsen van de vroegere 
steenbakkerij worden bij voorkeur behouden, en dit omwille van de 
beeldkwaliteit die ontstaat uit het samenspel tussen gebouwen en 
landschap. 

De historische loodsen mogen echter de ontwikkelingsmogelijkheden 
van het achterliggende gebied niet hypothekeren. Om de ontsluiting 
van het achterliggende gebied mogelijk te maken, is de afbraak 
van een deel van de loodsen mogelijk. Indien de loodsen een 
marktconforme ontwikkeling van het achterliggende gebied 
hypothekeren (bvb. omwille van technische of economische redenen), 
is de sloop en herbouw van de loodsen mogelijk. 

bestaande industriële loodsen

slopen van uitspringend deel van 
zuidelijke loods maakt ontsluiting van 
zuidelijk deel van het terrein mogelijk
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Zichten op loodsen en hoeve

zicht vanaf Kastanjeboomstraat naar loodsen en 
hoeve

zicht vanaf Kastanjeboomstraat naar hoeve zicht vanaf Kastanjeboomstraat naar hoeve

zicht vanaf voetweg naar loodsen zicht vanaf voetweg naar hoeve en 
Kastanjeboomstraat

zicht vanaf voetweg naar hoeve en 
Kastanjeboomstraat

zicht vanaf voetweg naar loodsen zicht vanaf keerpunt aan Avelgemstraat naar 
loodsen

zicht vanaf keerpunt naar loodsen en vroegere 
bedrijfskoer
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Om de beeldkwaliteit te vrijwaren, moet vooral rekening gehouden 
worden met het behouden van een aantal belangrijke zichtassen en 
de nodige vrije ruimte om deze zichten tot hun recht te laten komen. 
Daarnaast moet ook de schoorsteen bewaard blijven. Tenslotte 
moeten ook de grootschaligheid en de verhoudingen van het gebouw 
bewaard blijven.

Gebundelde bebouwing op schaal van Knokke

De nieuwe bebouwing moet op schaal zijn van Knokke. Er mag geen 
schaalbreuk ontstaan met de bestaande bebouwing en woningen in 
de omgeving. Ook op deze manier wordt de hinder voor de omgeving 
beperkt.

Nieuwe bebouwing moet rekening houden met de hoogte van 
de bebouwing in de omgeving en met schaduwwerking t.o.v. de 
bestaande woningen. Daarnaast moet voldoende aandacht besteed 
worden aan de afwerking van de achterkanten van (bedrijfs)gebouwen. 
Zowel vanop de Kastanjeboomstraat als vanaf de - hogergelegen - 
voetweg is er immers een overzicht van het terrein mogelijk.

Om de beeldkwaliteit van het gebied te bewaren, is het wenselijk de 
bedrijven te bundelen binnen één visueel volume, dat een afspiegeling 
is van het oorspronkelijke volume van de historische loodsen (zie 
“figuur 13: Gebundelde bebouwing” op pag. 30). Op deze manier 
kan een interessante wisselwerking ontstaan tussen oude en nieuwe 
bedrijfsgebouwen, en wordt ook een interessant zicht geboden vanaf 
de voetweg. 

Een uniforme bouwhoogte van 6 m zorgt voor de nodige 
beeldkwaliteit. Door de hoogte te beperken, wordt vermeden dat de 
bestaande loods in het niet valt t.o.v. de nieuwe bebouwing. Rekening 
houdend met het dieperliggende terrein, sluit de bouwhoogte dan ook 
relatief goed aan bij de bebouwing ten oosten en ten zuiden van het 
plangebied. 

Groen- en waterbuffer

Ten opzichte van de Kastanjeboomstraat moet een groenstrook 
worden voorzien. Tussen de bestaande woningen en de (bestaande 
en nieuwe) bedrijventerreinen moeten groenbuffers worden voorzien 
om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ook de 
voetweg in het zuidoosten van het plangebied moet voldoende ruimte 
krijgen, hier moet een groenstrook zorgen voor de nodige afstand 
tussen de voetweg en eventuele nieuwe bedrijfsgebouwen. Daardoor 
blijven de zichten vanaf de voetweg over de omgeving mogelijk, en 
blijft de beeldkwaliteit van dit pad bewaard.

Op het terrein moet de nodige waterbuffering worden voorzien, 
waarbij voldoende capaciteit moet zijn om zowel het water van 

de nu reeds verharde delen te bufferen als om te voldoen aan de 
waterbufferingsnood voor de nieuwe verharde delen.

Door deze waterbuffer te voorzien naast de oorspronkelijke loodsen, 
zorgt deze waterpartij voor de nodige open ruimte langsheen deze 
gebouwen. Hierdoor komt de schaal van de gebouwen tot zijn recht en 
blijft een belangrijk zicht op de zuidelijke muur behouden. 

Beperken van hinder

Om de hinder voor de woningen in de omgeving te beperken 
worden de activiteiten op het terrein beperkt tot het lokale niveau. 
Milieubelastende en verkeersgenererende activiteiten worden 
geweerd.

buffer tussen woningen en ontwikkeling

waterbuffer
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mogelijke invulling van het terrein, met een bundeling van de 
bedrijfsgebouwen in één visueel volume

mogelijke invulling van het terrein, met een bundeling van de 
bedrijfsgebouwen in één visueel volume

zicht op het nieuwe bedrijventerrein vanuit de richting van de voetweg

zicht op het nieuwe bedrijventerrein vanuit de richting hoek 
Kastanjeboomstraat - voetweg

Gebundelde bebouwing
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6.2.2. Voetweg

De voetweg vormt een belangrijke zachte verbinding tussen de 
Kastanjeboomstraat en de Avelgemstraat, en biedt bovendien een 
grote landschappelijke kwaliteit. Vanaf deze voetweg heeft men een 
mooi zicht op de historische loodsen en de hoeve langsheen het pad, 
alsook op het omringende landschap. 

Er moet een gepaste afstand bewaard worden tussen de voetweg en 
eventuele nieuwe bedrijven, die groen ingevuld moeten worden en de 
zichten op het landschap zoveel mogelijk moet vrijwaren. Daarnaast 
moet rekening worden gehouden met het zicht vanop het pad naar de 
bedrijven toe. Nieuwe gebouwen moeten zorgen voor een afwerking 
naar deze zijde, om te vermijden dat men vanaf het hogergelegen pad 
zicht krijgt op de achterkanten van bedrijven.

Daarnaast kan het bestaande keerpunt aan de Avelgemstraat - het 
begin van het pad - vergroot worden, waardoor auto’s makkelijker 
kunnen draaien.

6.2.3. Zonevreemde woningen

Langs de Kastanjeboomstraat bevinden zich een aantal woningen  die 
momenteel gelegen zijn in agrarisch gebied. In de afweging hoe met 
deze zonevreemde woningen omgegaan moet worden, moet rekening 
gehouden worden met het beleidskader zonevreemde woningen uit 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Zwevegem.

RD p. 146-149: Ruimtelijk beleid

Er wordt een tweevoudig onderscheid gemaakt: enerzijds worden er 
verschillende categorieën onderscheiden met eigen mogelijkheden; 
anderzijds worden er verschillende gebieden onderscheiden waar er 
een verschillende behandeling zal gebeuren van de categorieën.

Categorieën

De categorieën worden onderscheiden op basis van het ruimtelijk 
voorkomen: 

•	 Woningconcentraties met het oog op herbestemming tot 
woongroep

•	 Woningen met oog op herbestemming tot woongebied

•	 Verspreide woningen

•	 Individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal 
waardevolle gebouwen

Gebiedsgerichte benadering

•	 Gebieden met kwetsbare bestemmingen

•	 Gebieden met ruimtelijke beperkingen

•	 Park met bebouwing

•	 De rest van het grondgebied Zwevegem niet opgenomen in 
andere gebieden

8 woningen langs noordelijk deel Kastanjeboomstraat

Categorie: Woningconcentraties met het oog op herbestemming tot 
woongroep

De 8 gegroepeerde woningen langs het noordelijke deel van de 
Kastanjeboomstraat voldoen aan de criteria voor het bepalen van 
woonconcentraties met het oog op herbestemming tot woongroep:

•	 Het gaat om een groep van circa 5 zonevreemde vergunde 
woningen met een onderlinge afstand van maximaal 30 à 40 
meter tussen de gevels van de gebouwen.

•	 De woningen zijn gelegen langs een uitgeruste weg: de weg is 
verhard en er is elektriciteit aanwezig.

•	 De woningen zijn bouwfysisch gezien allen in goede staat. (De 
bouwfysische toestand van de woningen wordt mee in rekening 
gebracht bij het bepalen van het aantal woningen in een groep. 

woonpercelen
hoeve > woning

hoeve

15
0 

kV

voetweg op talud

zonevreemde woningen langs 
kastanjeboomstraat
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•	 Woningen waarvan de bouwfysische toestand slecht is, worden 
niet meegeteld).

•	 De woningen vormen een ruimtelijk samenhangend geheel. 
(De kwantitatieve analyse moet steeds gevolgd worden door 
een kwalitatieve analyse op het terrein. Bij het bepalen van de 
woonconcentraties moet in eerste instantie uitgegaan worden 
van de ruimtelijke verschijningsvorm. Op basis daarvan wordt de 
definitieve korrel bepaald).

Woningconcentraties met het oog op herbestemming tot woongroep 
zijn gebieden gekenmerkt door een bestaande concentratie van 
woningen waar het wenselijk is ook in de toekomst deze concentratie 
beleidsmatig te ondersteunen. Deze woningen vormen geen 
bedreiging voor de gewenste ontwikkeling van de deelruimte 
waarin ze gesitueerd zijn. Bij de selectie van concentraties van 
zonevreemde woningen krijgen de concentraties afzonderlijke 
ontwikkelingsperspectieven toegekend en krijgen ze nadien in de 
uitvoeringsplannen specifieke stedenbouwkundige voorschriften.

Woongroepen verschillen wezenlijk van woongebieden doordat 
woongroepen alleen de woonfunctie bevestigen op een aantal 
percelen binnen een deelruimte die als geheel bestemd blijft voor een 
andere functie. De woongroep mag de ontwikkeling van de rest van 
het gebied dan ook niet hypothekeren en mag op de percelen ook 
geen andere functies dan wonen toestaan wat in een woongebied wel 
kan.

Gebiedsgerichte benadering: onderdeel van de rest van het 
grondgebied Zwevegem niet opgenomen in andere gebieden

De woningen liggen in de deelruimte Knokke - Kreupel. Ze liggen niet 
in gebieden met kwetsbare bestemmingen of ruimtelijke beperkingen, 
noch in parkgebied. Hierdoor zijn bepaalde ingrepen mogelijk bij 
bestaande zonevreemde woningen.

In het GRS wordt bepaald dat de bestaande zonevreemde woningen 
instandhoudings- en afbraakwerken kunnen uitvoeren, verbouwen, 
uitbreiden, herbouwen en van functie wijzigen. Hierbij is de huidige 
regelgeving richtinggevend.
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Kastanjeboomstraat, woning naast containerpark Kastanjeboomstraat Kastanjeboomstraat

Kastanjeboomstraat Kastanjeboomstraat, richting plangebied Kastanjeboomstraat

Kastanjeboomstraat Kastanjeboomstraat (in noordelijke richting),  
zicht op woonkorrel

Kastanjeboomstraat (in noordelijke richting),  
zicht op solitaire hoeve

zichten op woningen
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7. Technische screening

7.1. Buurtwegentoets

In het plangebied worden volgende wegen geduid in de Atlas der 
Buurtwegen:

•	 chemin nr. 19

•	 sentier nr. 81

Chemin nr. 19 is de huidige Kastanjeboomstraat. Sentier nr. 81 is de 
bestaande voetweg binnen het plangebied, die behouden blijft.

Aangezien beide buurtwegen behouden blijven, heeft het plan 
geen negatieve impact op het netwerk van buurtwegen. Er wordt 
integendeel zelfs de mogelijkheid geboden om bijkomende trage 
wegen te voorzien die aantakken op de bestaande voetweg (Sentier 
nr. 81).

7.2. Screening Plan-MER

7.2.1. Situering

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

•	 Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een 
vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 10 december 2004 opgesomde projecten 
waarvoor een project-mer vereist is.

•	 Het RUP vormt mogelijk het kader voor de toekenning van 
een vergunning voor een project opgesomd in de bijlage bij 
Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011, namelijk voor de rubriek 
10a: industrieterreinontwikkeling. Het RUP is echter een plan dat 
het gebruik regelt van een klein gebied op lokaal niveau (ca. 5 ha) 
en/of een kleine wijziging inhoudt gezien de huidige bestemming 
volgens het gewestplan ‘zone voor milieubelastende bedrijven’ 
nader gespecifieerd wordt tot ‘zone voor bedrijven’ en de verdere 
inrichtingsprincipes voor de reconversie en verdere invulling 
nader vastgelegd worden.

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

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

7.2.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke 
milieueffecten voor de verschillende effectdisciplines wordt naast de 
kaarten onder de hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 

•	 BWK,

•	 landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,

•	 bodemkaart,

•	 Seveso-bedrijven.

7.2.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot 
milieueffectenrapportage afgerond.

Volgende stappen werden doorlopen:

•	 verzoek tot raadpleging opstellen,

•	 verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties,

•	 coördineren van de adviezen,

•	 einddossier overmaken aan de dienst MER,

•	 beslissing dienst MER,

•	 openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.

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

Op 16/11/2012 oordeelde de dienst Milieueffectrapportagebeheer van 
het departement Leefmilieu, Natuur en Energie dat het voorgenomen 
plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen 
en dat de opmaak van een Plan-MER niet nodig is. 
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7.3. Watertoets

7.3.1. Terreinkenmerken

Er ligt geen waterloop in het plangebied.

Een deel van het plangebied is mogelijk overstromingsgevoelig. 
Het terrein watert af naar de Lettenhofbeek ten noorden van het 
plangebied, een beek van 2de categorie.

7.3.2. Plankenmerken

Voor de nieuwe ontwikkelingen in het zuidelijk gedeelte wordt 
voorgesteld om het regenwater collectief te bufferen. De nodige 
buffercapaciteit wordt als volgt berekend: 330 m³ per ha verharde 
oppervlakte. 

Voor de ligging van het bufferbekken wordt gezocht naar een locatie 
die een natuurlijke afwatering mogelijk maakt. Het water wordt naar 
het laagste punt op de site gebracht.

Verhardingen worden, waar mogelijk, in waterdoorlatende materialen 
uitgevoerd zodat een deel van het regenwater niet moet afgevoerd 
worden maar kan infiltreren.

7.3.3. Conclusie

De gevolgen van de genomen planopties voor de waterhuishouding 
zijn volledig binnen het plangebied op te lossen. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en regenwater vangt de effecten op. Er zijn geen 
bijkomende maatregelen nodig. 

Het is wel wenselijk de nieuw aan te leggen verharding zoveel mogelijk 
in waterdoorlatende materialen aan te leggen. 

7.4. Relatie met herbevestigd agrarisch 
gebied

Het plangebied ligt grotendeels buiten het herbevestigd agrarisch 
gebied. Een aantal van de woningen langs de Kastanjeboomstraat 
liggen echter in herbevestigd agrarisch gebied. Ze liggen in een gebied 
dat als “categorie 0: herbestemming gewestplan” aangeduid wordt.

Volgens de omzendbrief RO/2010/01 zijn bestemmingswijzigingen 
voor deze zones op gemeentelijk niveau in beperkte mate mogelijk, na 
grondige afweging. Een verantwoording moet opgenomen worden in 

de toelichting bij het gemeentelijk RUP:

Onderzoek naar alternatieve locaties (buiten herbevestigd 
agrarisch gebied)

Het gaat om een aantal percelen waarvan het huidig gebruik wonen 
is. Het herbestemmen van de percelen bevestigt dus de bestaande 
toestand. Vandaar dat niet naar alternatieve locaties wordt gezocht 
voor deze woningen.

Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele 
samenhang van de agrarische structuur

Gelet op de ligging van de percelen aansluidend bij een industriële 
zone aan de rand van de kern van Knokke is impact op de ruimtelijk-
functionele samenhang van de agrarische structuur minimaal.

In de bestaande situatie vormen de percelen eerder een geheel met de 
woningen aan de andere kant van de Kastanjeboomstraat dan met het 
agrarisch gebied rond de woningen.

Onderzoek naar mogelijk flankerende maatregelen voor landbouw

Op vandaag hebben de percelen geen agrarische functie. Er worden 
geen effectieve landbouwgronden ingenomen. Er zijn dan ook geen 
flankerende maatregelen noodzakelijk.

7.5. Toets m.b.t. Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport

In het plangebied van het RUP en ook binnen een straal van 2 km van 
het plangebied zijn geen seveso-bedrijven aanwezig.

Er is dus geen opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport 
noodzakelijk.
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8. Op te heffen 
stedenbouwkundige 
voorschriften

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende 
stedenbouwkundige voorschriften opgeheven: 

•	 de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling 
VK1133, goedgekeurd door Bestuur Ruimtelijke Ordening West-
Vlaanderen op 10/09/1990.

•	 de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 
goedgekeurd met K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen en 
gelegen binnen de begrenzing van het plangebied van het 
huidige ruimtelijke uitvoeringsplan.                              
Het gaat om de bestemmingen:

•	 gebied voor milieubelastende industrie type II

•	 agrarisch gebied

9. Ruimtebalans

nr bestemming 
gewestplan

bestemming RUP opp (m²)

1 gebied voor 
milieubelastende 
industrie type II

zone voor lokale 
bedrijven en 
gemeenschaps-
voorzieningen

57.693 m²

2 gebied voor 
milieubelastende 
industrie type II

zone voor woongroep 5.395 m²

3 agrarisch gebied zone voor woongroep 5.814 m²

10. Planbaten, planschade, 
kapitaalschade of 
gebruikerscompensatie

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in voorkomend 
geval, een register opgenomen te worden, al dan niet grafisch, van 
de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd 
die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, vermeld 
in artikel 2.6.1, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4, of een 
compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor 
planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikerscompensatie 
worden bepaald door de kaartlaag met bestemmingen voor de 
inwerkingtreding van het RUP, te vergelijken met de kaartlaag met de 
bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is 
geen onderzoek gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke 
vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

10.1. Percelen die in aanmerking kunnen 
komen voor planbaten

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan 
en de bestemmingen in het voorliggende RUP komen de gedeeltes die 
van gebied voor milieubelastende industrie naar zone voor woongroep 
en die van agrarisch gebied naar zone voor woongroep worden 
omgezet in aanmerking voor planbaten.

10.2. Percelen die in aanmerking kunnen 
komen voor planschade

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan 
en de bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen gedeeltes 
in aanmerking voor planschade.

10.3. Percelen die in aanmerking kunnen 
komen voor kapitaalschade of 
gebruikerscompensatie

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan 
en de bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen gedeeltes 
in aanmerking voor kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie.

Disclaimer

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijziging 

wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 

planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een 

bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De 

opname van percelen in dit register houdt dus niet in dat sowieso een heffing zal worden 

opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden 

voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 

worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 

2.6.4 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 

kapitaalschade is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling over de gebruikerscompensatie is 

te vinden in het decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden 

tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en van het decreet 

grond- en pandenbeleid kan geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek 

wetgeving. De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden op 

www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de bestemmingswijziging 

digitaal te vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische 

ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. 

Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met 

dat voorbehoud geraadpleegd worden.”



november 2015, schetsontwerp

analyse ontwikkelingsperspectieven bedrijven
gemeente Zwevegem



gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage Leiedal, november 20156

Colofon

Dit document is een publicatie van: 
Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk
tel +32 56 24 16 16 - fax +32 56 22 89 03
ruimte@leiedal.be

Ontwerpers: 
Aurelie Van Obbergen

In samenwerking met:
Bram Tack
Koen Van den Troost

Opdrachtgever:
Gemeente Zwevegem

De Burgemeester:
Marc Doutreluingne

De Schepen van Ruimtelijke Ordening:
Wim Monteyne

De Gemeentesecretaris:
Jan Vanlangenhove



gemeente Zwevegem, RUP 30-1 MoenhageLeiedal, november 2015 7

I n h o u d s o p g a v e

1. Paarse sproeten: context  5

2. Beleidskader gemeentelijke ruimtelijk-
economische structuur: methodiek 6

2.1. Weten: in kaart brengen van de huidige gemeentelijke 
ruimtelijk-economische structuur  6

2.2. Opbouw beleidskader   6

3. Toepassing beleidskader  9
3.1. Bestaande en in het structuurplan voorziene 

bedrijventerreinen    9
3.2. Paarse sproeten binnen regionaalstedelijk gebied 13
3.3. Bedrijven in buitengebied, in sectoraal BPA of RUP 15
3.4. Paarse sproeten in buitengebied  17
3.5. Overzicht     35

4. Conclusie    37



gemeente Zwevegem, RUP 30-1 Moenhage Leiedal, november 20158

Site Hanssens

Site Bertrem

Site Walcarius

Losschaert

De Blokken II

Esserstraat
Site Bekaert

Site Betafence

Breemeers

Pannenbakkersstraat

Oude Spoorweg

Site Jolainstraat

Moen Trekweg

Site Vaartstraat

Site Olieberg
Site Spinnerijstraat

Site Moenhage

Site Gauwelstraat

Site Spichtestraat

Site Deweer

Site Scheldestraat

Site Ingooigemstraat - Zolderstraat

Site Zwevegemstraat Oost

Site Zwevegemstraat Oost

Site Stropuit
Site Billy Bop’s 

Site Parmatam

Site Lindelaan

Site Ommegangstraat

Site Otegemstraat

0 1,25 2,5 km

schaal: 1:50.000

OVERZICHT BEDRIJVIGHEID ZWEVEGEM

Ruimtelijk-econimische structuur

Bedrijventerreinen voor te behouden voor grote en middelgrote bedrijven

Gemengde bedrijventerreinen voor grote, middelgrote en kleine bedrijven

Specifiek bestemde bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen voor KMO's of lokale bedrijven

Paarse sproet > 3 ha

Paarse sproet < 3 ha

Een paarse sproet is een gebied met bestemming '(milieubelastend) industriegebied'volgens het gewestplan
en waar geen bedrijventerrein collectief werd aangelegd.

figuur 01: Overzicht bestemde 
bedrijvigheid in Zwevegem
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1 1 .  P a a r s e  s p r o e t e n : 
c o n t e x t

De site Moenhage is een zgn. ‘paarse sproet’. Paarse 
sproeten zijn zones die in het gewestplan bestemd 
werden als industriegebied, die op vandaag één 
of meerdere bedrijven omvatten, maar waar nooit 
een aanleg als collectief bedrijventerrein werd 
gerealiseerd. 

Voor een aantal paarse sproeten rijst de vraag of 
deze bestemming voor milieubelastende industrie nog 
wenselijk is. 

1. Een groot deel van deze paarse sproeten zijn op 
vandaag volledig ingevuld door één of meerdere 
bedrijven. Niet altijd passen deze bedrijven echter 
binnen de gewestplanbestemming ‘industrie’.

2. Een aantal paarse sproeten kampen met 
leegstand. In principe kunnen deze sites opnieuw 
ingevuld worden met milieubelastende industrie, 
hoewel dit mogelijk niet langer wenselijk is. Ook 
voor bestaande bedrijven die op termijn leeg 
zouden komen te staan, rijst deze vraag.

3. In een aantal gevallen rezen ook vragen tot 
uitbreiding van activiteiten op een site. In principe 
is dit mogelijk binnen de bestaande bestemming 
milieubelastende industrie, hoewel ook hier geldt 
dat dit niet altijd een wenselijke invulling is.

Om ad hoc beslissingen over deze en andere vragen 
in verband met paarse sproeten te vermijden, is 
het wenselijk om een visie op te bouwen rond de 
toekomst van de verschillende paarse sproeten. 
Deze kan kaderen binnen een breder beleidskader 
‘gemeentelijke ruimtelijk-economische structuur’. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
verschillende factoren:
• Ruimte
• Milieu
• Mobiliteit
• Sociale aspecten
• Economische aspecten

Bij toekomstige vragen rond reconversie van paarse 
sproeten kan teruggegrepen worden naar deze visie.
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4. De aangeduide zones in een ruimtelijk 
structuurplan maar nog niet in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan bestemd.

12.2. Opbouw beleidskader

Categorieën
De sites worden gecategoriseerd in 3 
hoofdcategorieën:
1. Groen: blijven bestemd voor economische 

activiteiten
2. Oranje: deze sites blijven bestemd voor 

economische activiteiten mits het voldoen aan 
randvoorwaarden.

Bij de zones aangeduid als oranje wordt 
vervolgens ook het volgende aangegeven:
• Bestemd voor 1 groot bedrijf of opsplitsbaar 

in kleinere eenheden
• Uitbreiding al dan niet mogelijk
• De randvoorwaarden die moeten in acht 

worden genomen bij realisatie
Voor de verdere concrete invulling is ontwerpend 
onderzoek aangewezen. 

3. Rood: het behouden van de economische 
activiteiten is niet meer wenselijk. Deze sites 
kunnen worden gereconverteerd cfr. het 
beleidskader van het PRS West-Vlaanderen.

Afweging en evaluatie: per type en 
gebiedsgericht
De afweging en evaluatie gebeuren stapsgewijs en 
houdt rekening met de verschillende types en de 
ligging van de site. 

1. Bedrijventerreinen: bestaande en voorzien in 
structuurplan

 = groen

1 2 .  B e l e i d s k a d e r 
g e m e e n t e l i j k e 
r u i m t e l i j k - e c o n o m i s c h e 
s t r u c t u u r :  m e t h o d i e k

Volgende methodiek wordt voorgesteld om tot 
een beleidskader te komen voor de ruimtelijk-
economische structuur binnen de gemeente.
Hierbij baseren we ons op de inventarisatie die 
gebeurde in het kader van het onderzoek ‘ruimtelijk-
ecnomische visie Zuid-West-Vlaanderen’, en op de 
principes die in dit onderzoek werden vooropgesteld 
(namelijk ‘paars blijft purper’).

12.1. Weten: in kaart brengen van 
de huidige gemeentelijke ruimtelijk-
economische structuur

De verschillende in het gewestplan bestemde 
bedrijfssites worden in kaart gebracht. Hierbij worden 
volgende categorieën gehanteerd:
1. Bedrijventerreinen, waarbij een onderscheid kan 

worden gemaakt naar volgende types:
• Bedrijventerreinen voor te behouden voor 

grote en middelgrote bedrijven
• Gemengde bedrijventerreinen voor grote, 

middelgrote en kleine bedrijven
• Specifiek bestemde bedrijventerrreinen
• Bedrijventerreinen voor KMO’s of lokale 

bedrijven
2. Zones bestemd als bedrijvigheid (paarse sproet), 

waarbij hier een onderscheid kan worden gemaakt 
op basis van oppervlakte.
• Groter dan 3 ha
• Kleiner dan 3 ha

3. Bedrijven opgenomen in een sectoraal BPA of 
RUP.
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• Economische aspecten: de te 
verwachten plannings-, investerings- en 
onderhoudskosten en financiële en fiscale 
meerwaarden.

 Dit resulteert in groen, oranje of rood.

Planologische ruil
Het is noodzakelijk om de oppervlakte te bepalen van 
de sites die in de rode categorie terecht zijn gekomen 
op basis van stap 4 (dus geen bedrijven opgenomen 
in sectorale BPA’s of RUP’s, maar wel paarse sproeten 
in buitengebied of grote bedrijven in de kernen).

Er zal met de Provincie moeten worden afgetoetst 
hoe met deze sites uit de rode categorie (en de 
oppervlakte die deze vertegenwoordigen) verder kan 
worden omgegaan. 

De oppervlakte van deze rode sites kan in de 
toekomst mogelijk in aanmerking komen voor 
een eventuele planologische ruil indien blijkt dat 
het beschikbare aanbod te klein wordt. Er kan 
een zogenaamde portefeuille voor planologische 
ruil worden opgesteld. Op deze manier kan in de 
toekomst aanbod worden voorzien op de ruimtelijk 
best geschikte plek, en kunnen niet-geschikte plekken  
onaangesneden blijven.

Als er op termijn een tekort aan beschikbaar aanbod 
blijkt op basis van een behoeftestudie kan de 
oppervlakte binnen de portefeuille voor planologische 
ruil worden aangesproken.

Voor sites die in het structuurplan aangeduid 
werden onder voorwaarden, worden de 
voorwaarden overgenomen of geëvalueerd (in 
geval van veranderde context)

 = oranje
Voor sites die in het structuurplan aangeduid 
werden als ‘niet geschikt voor bedrijvigheid’, 
wordt deze beslissing overgenomen.

 = rood

2. Paarse sproeten buiten bedrijventerreinen 
behorend tot (regionaal of klein)stedelijk 
gebied

 = groen

3. Bedrijven opgenomen in een sectoraal BPA of 
RUP in buitengebied.

 1. De niet aangesneden gedeelten bij  
  niet-actieve bedrijven
   = rood
 2. De niet aangesneden gedeelten bij  
  actieve bedrijven 
   = oranje
 3. De bebouwde actieve gedeelten 
   = groen

4. Paarse sproeten in buitengebied.
 Afweging aan de hand van volgende   
 afwegingscriteria: 

• Ruimte: de schaal van de site en de 
activiteit, het al dan niet aangesneden zijn 
van gronden, leegstand van gebouwen, 
bestaande uitbreidingsmogelijkheden, 
afwerking van de randen, ...

• Milieu: de hinderaspecten van de 
activiteit en de belasting in de omgeving, 
watergevoeligheid van gronden, ...

• Mobiliteit: de bereikbaarheid van de locatie 
en het verkeersgenererend karakter, de 
lokale ontsluiting, ...

• Sociale aspecten: de behoeften in de 
omgeving en de mogelijkheden om dit op 
te vangen.
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figuur 02: Bestaande 
bedrijventerreinen
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1 3 .  T o e p a s s i n g 
b e l e i d s k a d e r

De methodiek, zoals hiervoor toegelicht, wordt 
toegepast op de gemeente Zwevegem. 

Stapsgewijs wordt de afweging gemaakt voor de 
gekende bedrijvenzones of bedrijven.

13.1. Bestaande en in het 
structuurplan voorziene 
bedrijventerreinen

Deze bestaande/voorziene bedrijventerreinen blijven 
bestemd voor de voorziene activiteiten. 

Volgende bedrijventerreinen zijn reeds bestaand:

• Losschaert - grote en middelgrote bedrijven 
(23,15 + 2,66 ha)

• De Blokken II - grote en middelgrote bedrijven 
(13,26 ha op grondgebied Zwevegem)

• Esserstraat - kleine en middelgrote bedrijven 
(10,75 ha)

• Breemeers - gemengd bedrijventerrein (19,97 ha)
• Pannenbakkersstraat Knokke (5,27 ha)
• Oude Spoorweg Sint-Denijs (2,16 ha)
• Moen-Trekweg Moen (13,87 + 10,93 ha)

> Deze terreinen worden aangeduid in groen. 
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Volgende (uitbreidingen van) bedrijventerreinen zijn 
voorzien in het structuurplan:
• Site Stropuit Otegem (2,93 ha)

in structuurplan Zwevegem aangeduid voor 
opvangen lokale bedrijvigheid op (middel)lange 
termijn (GRS p. 171)

> Dit terrein wordt aangeduid in oranje: 
ontwikkeling op (middel)lange termijn..

• Site Moenhage Moen (6,99 ha)
uitbreidingsmogelijkheid in structuurplan 
aangeduid op voorwaarde van aanleg van de 
zuidelijke omleidingsweg (GRS p. 171) 

> Deze uitbreiding van terreinen worden 
aangeduid in oranje. Voorwaarde(n) wordt(en) 
verderop geëvalueerd samen met evaluatie 
reeds aangesneden deel.

• Site Spichtestraat Heestert (2,88 ha) 
uitbreidingsmogelijkheid in structuurplan 
aangeduid op voorwaarde van aanleg van de 
zuidelijke omleidingsweg (GRS p. 171)

> Deze uitbreiding van terreinen worden 
aangeduid in oranje. Voorwaarde(n) wordt(en) 
verderop geëvalueerd samen.met evaluatie 
reeds aangesneden deel.

Volgende bedrijventerreinen zijn als 
heroriënteringsproject voorzien in het 
structuurplan:
• Site Hanssens Knokke

in structuurplan Zwevegem aangeduid 
als heroriënteringsproject, om te vormen 
naar gemengde zone voor KMO’s (en 
gemeenschapsvoorzieningen) (GRS p. 168).

> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
• Site Ingooigemstraat-Zolderstraat Otegem

in structuurplan Zwevegem aangeduid als 
potentieel heroriënteringsproject, waarvoor de 
mogelijkheden nog onderzocht moeten worden 
(GRS p. 167). Deze site werd d.m.v. een RUP 
(goedgekeurd 26/06/2008) omgezet naar 
wonen en landbouw (zie “1.3.3. Bedrijven in 
buitengebied, in sectoraal BPA of RUP” op pag. 
19).

> Dit terrein wordt aangeduid in rood.

Gewenste ruimtelijke structuur van de bedrijvigheid 
[Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, figuur 73]
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13.2. Paarse sproeten binnen 
regionaalstedelijk gebied

Volgende bedrijvensites vallen hieronder:

• Site Bekaert Zwevegem (27,49 ha)
• Site Betafence Zwevegem (29,06 + 9,82 ha)
• Site Billy Bop’s Zwevegem (1,46 ha)

> Deze terreinen worden aangeduid in groen.

In het centrum van Zwevegem, binnen het 
regionaalstedelijk gebied, bevinden zich eveneens 
nog een aantal bedrijvensites die in het gewestplan 
ingekleurd werden als ‘gemengde woon- en 
industriegebieden’. Het gaat hier over:

• Site Otegemstraat (0,20 ha)
• Site Ommegangstraat (1,12 ha)
• Site Lindelaan (0,77 ha)

> Deze terreinen worden aangeduid in groen.
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Site Spinnerijstraat Moen (BPA 13/10/2000)
0,57 ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven

•	 Thienpont Jörgen (aannemers)
•	 Kristof Vromant (tuinaanleg, 

tuinonderhoud & ontwerp)
•	 Beauty-Spirit (schoonheidsinstituten & 

wellnesscentra)
•	 De-Decor (schilderwerken)
•	 Deblauwe Lieven (Aannemers, 

Vloerafwerking & wandafwerking)
•	 M-Devlamynck (overige ICT-diensten)

> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

Site Vaartstraat Moen (RUP 19/6/2008)
0,8 ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven

• Alvinne Picobrouwerij (groothandel, 
fabricage & industrie, voeding & drank)

• Ambacht CB (schilderwerken)
• Demeestere Schrijnwerken 

(schrijnwerken & timmerwerken)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

Site Deweer Otegem (BPA 24/7/1998, RUP in 
opmaak)
1,14 ha (gewestplan) ~ 2,97 ha (sectoraal BPA)
- deels aangesneden
- actief bedrijf

• Deweer Gallery (cultuur, sport & 
recreatie)

• Art Promotion Deweer (antiek & kunst: 
handel & restauratie)

> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
- Het niet-aangesneden deel van het terrein  
is grotendeels in eigendom van het bedrijf, en is 
voorzien om op korte termijn aan te snijden voor de 
aanleg van parkeergelegenheid voor het bedrijf zelf 
(o.b.v. RUP in opmaak).

> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

- Een achterliggend deel van het terrein 
is in eigendom van het bedrijf, maar 
zal niet verder worden ontwikkeld. Dit 
deel van het terrein zal - o.b.v. het RUP 
Otegem Casino - terug omgezet worden 
naar landbouwgebied (opp. 9.431 m²) en 
natuurgebied (opp. 1.035 m²). 

> Dit terrein wordt aangeduid in 
rood.

Site Ingooigemstraat-Zolderstraat 
Otegem
In structuurplan Zwevegem aangeduid 
als potentieel heroriënteringsproject (GRS    
p. 167). 

Deze site werd d.m.v. een RUP 
(goedgekeurd 26/06/2008) omgezet 
naar wonen en landbouw. Kleine 
bedrijven zijn toegelaten als ‘aan het 
wonen verwante voorziening’ langs de 
bestaande hoofdstraten en dus niet in het 
binnengebied. 

> Dit terrein wordt aangeduid in 
rood.

13.3. Bedrijven in buitengebied, in 
sectoraal BPA of RUP

Volgende bedrijventerreinen/bedrijvensites vallen 
hieronder:

Site Parmatam Knokke (BPA 29/11/2000)
0,21 ha
- volledig aangesneden
- actief bedrijf

• Parmatam (verwarming, ventilatie 
en airconditioning; vervaardigen van 
machines)

> Dit terrein wordt aangeduid in groen

Site Jolainstraat Sint-Denijs (RUP 5/12/2011)
3,28 ha
- volledig aangesneden
- actief bedrijf

• Beologic (hout-plastic-composiet)
> Dit terrein wordt aangeduid in groen.

Site Olieberg Moen (BPA 13/10/2000)
1,34ha
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven

•	 Dierick BVBA (schrijnwerken & 
timmerwerken)

•	 Hestia Houtatelier BVBA (schrijnwerken 
& timmerwerken; vloerafwerking & 
wandafwerking)

•	 Tartine Gourmande (bakkerijen, 
patisserieën & chocolaterieën)

•	 Lieven Dessein (grondwerken; overige 
vervoer & transport)

•	 D’haene (overige zakelijke 
dienstverlening)

•	 Dhagrameat (groothandel & industrie; 
voeding & drank)

> Dit terrein wordt aangeduid in groen.
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figuur 06: Paarse sproeten in 
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13.4. Paarse sproeten in 
buitengebied

Deze sites worden op de volgende pagina’s individueel 
afgewogen op basis van de criteria zoals uitgewerkt in 
het beleidskader:
• Ruimte
• Milieu
• Mobiliteit
(zie “1.2.2. Opbouw beleidskader” op pag. 10)

Volgende bedrijventerreinen/bedrijvensites vallen 
hieronder: 

naam site deelgemeente opp. conclusie behoud bestaande 
bedrijf/bedrijven?

uitbreiding
mogelijk?

omzetting naar 
KMO’s?

Scheldestraat Otegem 1,29 ha oranje ja onder voorwaarden onder voorwaarden
Walcarius Otegem 0,67 ha oranje ja onder voorwaarden onder voorwaarden
Zwevegemstraat 
Oost en West

Otegem 1,93 + 
2,18 ha

oranje ja mogelijk binnen 
paarse zone

onder voorwaarden

Spichtestraat + 
uitbreiding GRS

Heestert 2,88 ha groen 
rood

ja mogelijk binnen 
paarse zone

mogelijk binnen 
paarse zone

Gauwelstraat Heestert 0,33 ha groen ja nee (site volledig 
ingenomen)

mogelijk binnen 
paarse zone

Bertrem Heestert 1,41 ha groen ja nee (site volledig 
ingenomen)

mogelijk binnen 
paarse zone

Moenhage + 
uitbreiding GRS

Heestert/
Moen

6,99 ha oranje ja mogelijk binnen 
paarse zone

onder voorwaarden

Bovenstaand deel van de tabel bevat reeds het 
overzicht van de conclusies uit de verdere analyse, te 
vinden op de volgende pagina’s.
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Site Scheldestraat Otegem
- deels aangesneden
- actief bedrijf 

• aannemer Johny Declercq (bouw)
- deel nooit aangesneden

Mobiliteit
Om de N36 (richting E17) te bereiken, moet zwaar 
verkeer doorheen de kern van Otegem rijden en via 
de Ingooigemstraat (aangeduid als lokale weg II). 
Dit zet de verkeersleefbaarheid van de kern onder 
druk. Een betere, alternatieve route richting N36 
loopt via de Tiegemstraat (lokale weg I) (zie	“figuur	
10: Categorisering van de wegen [mobiliteitsplan 
Zwevegem 2012, p. 30]” op pag. 24). Voor verkeer 
richting E17 betekent dit een beperkte omweg van 
ca. 2,5 km. De nodige maatregelen (o.a. goede 
communicatie en bebording) moeten genomen 
worden om het gebruik van deze route te stimuleren. 
Verkeer richting Kortrijk kan gebruik maken van 
de Zwevegemstraat, die aangeduid werd als lokale 
vrachtroute (zie	“figuur	11:	Routes	zwaar	verkeer	
op lokaal niveau [Mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p. 
38]” op pag. 25). 

De bereikbaarheid van dit terrein is dus goed, mits 
nemen van maatregelen om verkeer uit de kern van 
Otegem en de Ingooigemstraat te mijden.
Het terrein ontsluit rechtstreeks op de Scheldestraat. 
De lokale ontsluiting is dus goed.

Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden deel van het terrein sluit aan bij 
de bebouwing van de kern van Otegem. Het niet-
aangesneden, braakliggende deel van het terrein sluit 
aan bij de open ruimte ten zuiden van de kern van 
Otegem. 

Het terrein grenst aan mogelijk en effectief 
overstromingsgevoelig gebied, maar is zelf niet 
(mogelijk) overstromingsgevoelig. Wel dienen de 
nodige maatregelen te worden genomen om te 
voorkomen dat afstromend water van de verharde 

oppervlaktes de waterproblematiek in de 
omgeving versterkt. 

Relatie met de omgeving
Het terrein grenst aan een aantal 
woningen en aan de woonwijk rondom de 
Klein Ronsestraat. Er is voldoende ruimte 
om de nodige groenbuffers aan te leggen, 
en zo de overlast t.a.v. de woningen 
zoveel mogelijk te beperken. 

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek 
behouden blijven. 
Het bedrijf kan ook uitbreiden binnen de 
bestaande paarse zone, mits de nodige 
maatregelen genomen worden rond
• verkeersafwikkeling: kern Otegem 

vermijden
• waterbeheersing: infiltratie- of 

buffervoorzieningen voor de totale 
verharde oppervlakte

• groenbuffers: aanleg groenbuffers op 
grenzen met woonzone (behalve t.h.v. 
bestaande gebouwen)

Indien het bestaande bedrijf stopgezet 
wordt en er geen nieuw bedrijf kan 
worden gevonden voor de site, is een 
omzetting naar KMO-ruimte mogelijk - 
onder dezelfde randvoorwaarden.

> Dit terrein wordt aangeduid 
in oranje (uitbreiding/omzetting 
onder voorwaarden).

figuur 08: Scheldestraat _ routes vanaf site naar 
E17 (boven: door kern; onder: via Tiegemstraat)

figuur 09: Scheldestraat _ niet-aangesneden 
terrein binnen paarse sproet
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Zwevegem, beleidsnota mobiliteitsplan Leiedal, juni 201230
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Noot:	in	het	ontwerp	PRS-WVl,	in	juni	
2012 voorlopig vastgesteld door de 
provincieraad, wordt de N391-N8 als een 
secundaire weg II geselecteerd.

figuur 10: Categorisering van de 
wegen [mobiliteitsplan Zwevegem 
2012, p. 30]
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op lokaal niveau [Mobiliteitsplan 
Zwevegem 2012, p. 38]
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Site Walcarius Otegem
- grotendeels aangesneden
- actief bedrijf

• Grivano (grondwerken)
- deel niet aangesneden, in gebruik als tuinzone

Mobiliteit
Verkeer richting de E17 Kortrijk/Rijsel en de E403 kan 
de Zwevegemstraat volgen richting Zwevegem, en 
heeft zo vrij gemakkelijk toegang tot de N391 en de 
E17. Verkeer richting E17 Deerlijk/Gent moet langs 
relatief kleine wegen langsheen/doorheen Vichte. 
Verkeer richting Anzegem kan doorheen de dorpskern 
van Otegem en via de Ingooigemstraat (aangeduid 
als lokale weg II).  
De bereikbaarheid van dit terrein is dus relatief goed.

Het terrein ontsluit naar de Zolderstraat, vanwaar 
aansluiting mogelijk is op de Zwevegemstraat (in 
het mobiliteitsplan aangeduid als lokale weg I). De 
Zolderstraat zelf heeft slechts een beperkte breedte 
(4 m wegbreedte, 6,5 m tussen perceelsgrenzen). 
Een brede onbebouwde zone vooraan het perceel, 
zoals op vandaag aanwezig, is noodzakelijk om 
ontsluiting van het bedrijf mogelijk te maken. 
Kruisend vrachtverkeer is niet mogelijk t.h.v. de site. 
Ook het kruispunt Zolderstraat - Zwevegemstraat is 
krap gedimensioneerd. De lokale ontsluiting is dus 
niet goed. 

De bestaande onbebouwde zone zorgt voor voldoende 
manoeuvreerruimte voor verkeer van het bestaande 
bedrijf. Opsplitsing in meerdere bedrijven is echter 
niet mogelijk, aangezien de manoeuvreerruimte 
hiervoor te beperkt is. Bovendien is de breedte van 
de Zolderstraat te beperkt en is het kruispunt met de 
Zwevegemstraat evenmin geschikt voor bijkomend 
vrachtverkeer. 

Landschappelijke inpassing en water
Het terrein vormt de laatste schakel van 
een strook lintbebouwing langsheen de 
Zwevegemstraat. 
Het onbebouwde, niet aangesneden 
deel van de paarse zone is ingericht 
als tuinzone bij één van de aanpalende 
woningen, en grenst aan de open ruimte. 
De bestaande tuin fungeert als buffer 
t.a.v. de open ruimte, maar naar de 
aanpalende woningen is geen groenbuffer 
voorzien.
Het terrein grenst aan mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied, maar is zelf 
niet (mogelijk) overstromingsgevoelig. Wel 
dienen de nodige maatregelen genomen te 
worden om te voorkomen dat afstromend 
water van de verharde oppervlaktes 
de waterproblematiek in de omgeving 
versterkt.

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek 
behouden blijven. 
Het bedrijf kan ook uitbreiden binnen de 
bestaande paarse zone, mits de nodige 
maatregelen genomen worden rond
• lokale ontsluiting: bouwvrije zone 

vrijwaren t.b.v. manoeuvreren
• waterbeheersing: infiltratie- of 

buffervoorzieningen voor de totale 
verharde oppervlakte

• groenbuffers: aanleg groenbuffers op 
grenzen met woonzone (behalve t.h.v. 
bestaande gebouwen)

Indien het bestaande bedrijf stopgezet 
wordt en er geen nieuw bedrijf kan 
worden gevonden voor de site, is onder 
deze voorwaarden ook een omzetting naar 
KMO-ruimte mogelijk.

> Dit terrein wordt aangeduid in 
oranje (uitbreiding of omzetting 
naar KMO’s onder voorwaarden).

figuur 13: Walcarius _ route vanaf site richting 
E17/Deerlijk

figuur 14: Walcarius _ lokale ontsluiting 
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Sites Zwevegemstraat Oost en West Otegem
- quasi volledig aangesneden
- actieve bedrijven

•	 Eliet Europe (Overige groothandel, 
fabricage & industrie)

•	 Eliet (Aannemers)
•	 Imles (Immobiliën)
•	 Lesage (Overige diensten)
•	 Lesage Metaalconstructie 

(Metaalindustrie)
- beperkt deel niet aangesneden

Mobiliteit
Verkeer richting de E17 Kortrijk/Rijsel en de E403 
kan de Zwevegemstraat volgen richting Zwevegem, 
en heeft zo vrij gemakkelijk toegang tot de 
N391 en de E17. Verkeer richting E17 Deerlijk/
Gent moet langs relatief kleine wegen langsheen/
doorheen Vichte. Verkeer richting Anzegem moet 
doorheen de dorpskern van Otegem. Dit zet de 
verkeersleefbaarheid van de kern onder druk, en is 
dus niet wenselijk. 
De bereikbaarheid van dit terrein is dus relatief goed, 
mits nemen van een alternatieve route om zwaar 
verkeer door de kern van Otegem te vermijden.

Een groot deel van de bedrijfsloodsen is rechtstreeks 
ontsluitbaar via de Zwevegemstraat. Hierbij dient 
aan de straatzijde wel de nodige bouwvrije zone 
in acht genomen te worden, om over voldoende 
manoeuvreer-ruimte te kunnen beschikken voor in- 
en uitrijdende vrachtwagens. 
Een deel van de loodsen en terreinen is (ook)
bereikbaar via de Vichtestraat en de Diesveldstraat, 
die erg smal is (4m wegbreedte). Kruisend 
vrachtverkeer is hier niet mogelijk. De Diesveldstraat 
sluit via 2 opeenvolgende, erg krappe kruispunten 
aan op de Zwevegemstraat. De lokale ontsluiting is 
dus niet goed (voor de gebouwen die enkel via de 
Diesveldstraat ontsluitbaar zijn).

Bij een totale reorganisatie van de site kan evenwel 
voorzien worden in een nieuwe ontsluiting, die 

Een zeer beperkt deel van de site is 
op vandaag nog niet aangesneden, en 
grenst aan de open ruimte. De eventuele 
uitbreiding van het bedrijf op deze plek is 
zeer beperkt qua oppervlakte. 

De paarse zone is niet gelegen in 
(mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. 

Tussen de bedrijfszone en de aanpalende 
woningen of de open ruimte zijn geen 
groenbuffers voorzien. Op enkele 
plaatsen is binnen de huidige inrichting 
niet voldoende ruimte voorhanden om 
een groenbuffer aan te leggen en zo de 
overlast voor de aanpalende woningen te 
beperken. 

Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze 
plek behouden blijven. De bedrijven 
kunnen ook uitbreiden binnen de 
bestaande paarse zone. 
Indien het bestaande bedrijf stopgezet 
wordt en er geen nieuw bedrijf gevonden 
kan worden voor de site, is een omzetting 
naar KMO-ruimte mogelijk. In dit geval 
is een volledige reorganisatie van de 
site noodzakelijk, waarbij de nodige 
maatregelen worden genomen:
• lokale ontsluiting: aanpassing zodat 

rechtstreeks naar Zwevegemstraat 
ontsloten wordt

• waterbeheersing: infiltratie- of 
buffervoorzieningen voor de totale 
verharde oppervlakte

• groenbuffers: aanleg groenbuffers 
op grenzen met woonzone en open 
ruimte

> Dit terrein wordt aangeduid 
in oranje (omzetting onder 
voorwaarden).

figuur 16: Zwevegemstraat Oost en West _ 
lokale ontsluiting 

rechtstreeks op de Zwevegemstraat aansluit. Dit kan 
de lokale ontsluiting van de site sterk verbeteren. 

Landschappelijke inpassing en water
Het terrein vormt de schakel tussen verschillende 
stukken lintbebouwing langsheen de Zwevegemstraat 
en de Diesveldstraat. 
De paarse sproet wordt omgeven door groene open 
ruimte. 
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werd om de uitbreiding te kunnen aansnijden, werd 
na onderzoek door de Provincie (i.k.v. provinciaal 
beleidskader omleidingswegen) beoordeeld als niet 
noodzakelijk. Een realisatie van deze omleidingsweg, 
die de bereikbaarheid van de site zou verbeteren, is 
dus niet waarschijnlijk.

Andere alternatieve ontsluitingsroutes, ter vervanging 
van de omleidingsweg, zijn niet gepland of 
onderzocht. 

Ten zuiden van de paarse sproet loopt de oude 
spoorwegbedding, waarop op vandaag een 
fietssnelweg gerealiseerd is. Deze strook is eveneens 
aangeduid als reservatiestrook voor de omleidingsweg 
van Heestert. Ten oosten van de paarse sproet loopt 
een belangrijke voetgangers- en fietsersverbinding, 
die het centrum van Heestert verbindt met deze 
fietssnelweg. 

De bestaande bedrijven ontsluiten vrijwel allemaal 
rechtstreeks naar de Spichtestraat. De lokale 
ontsluiting is dus goed.

Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden gedeelte van de site sluit aan bij 

Spichtestraat Heestert
- bijna volledig aangesneden
- actieve bedrijven

• Degryze Constructie (metaalindustrie; 
reclame, communicatie en marketing)

• Drukkerij Decoscreen (drukkerijen & 
uitgeverijen; overige textielproducten)

• Garage Delrue (auto’s: verkoop, 
verhuur & onderhoud)

• Schrijnwerkerij De Witte (schrijnwerken 
& timmerwerken; deuren en ramen)

• Greta Goeminne Bloemen en planten 
(landbouw & tuinbouw)

• Depraetere Geert (landbouw & 
tuinbouw)

• Lateur Wouter (schrijnwerken & 
timmerwerken)

Deze paarse sproet omvat één onbebouwd perceel ten 
oosten van de bestaande bedrijfsgebouwen, grenzend 
aan woningen. 

Mobiliteit
Verkeer vanaf de bedrijven kan via de Spichtestraat 
de gewestweg N8 bereiken om richting Avelgem 
te rijden. Verkeer richting Kortrijk/E17 kan via de 
Outrijvestraat richting N8 rijden. De bereikbaarheid 
van de bestaande bedrijven op de site is dus relatief 
goed. 

Deze paarse sproet wordt in het GRS aangeduid 
als mogelijk uit te breiden, onder voorwaarde van 
de aanleg van de omleidingsweg rond Heestert. 
Er werden hiervoor nog geen planningsinitiatieven 
genomen, de gronden zijn op vandaag nog bestemd 
als landbouwgebied in het gewestplan.

Een omleidingsweg rond Heestert (zie	“figuur	21:	
Routes zwaar verkeer op lokaal niveau _ variante 
met omleiding Heestert en nieuwe ontsluitingsweg 
Moen [mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p. 40]” op 
pag. 36), die in het GRS als voorwaarde gesteld 

de bebouwing van de Spichtestraat en 
Outrijvestraat.

Het niet-aangesneden gedeelte van de site 
ligt in de open ruimte. Aansnijden van dit 
deel van de site betekent een insnijding in 
de open ruimte. 

De zone is niet aangeduid als mogelijk 
overstromingsgevoelig.

Hinder
De Spichtestraat is relatief smal, maar 
de woningen langs de weg hebben grote 
voortuinen waardoor de nodige afstand 
t.a.v. de weg aanwezig is. Ook is het 
aantal woningen langs deze weg vrij 
beperkt. De hinder t.o.v. de woningen 
blijft dus eerder beperkt.

Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze 
plek behouden blijven en uitbreiden 
binnen de bestaande paarse zone. 
Indien de bedrijven bijkomende gronden 
aansnijden voor uitbreiding (binnen 
de paarse zone), dienen de nodige 
compenserende maatregelen te worden 
genomen i.f.v. de groenbuffering ten 
opzichte van de omgeving.

Aansnijden van de uitbreidingszone zoals 
vermeld in het GRS is de facto onmogelijk, 
door het ontbreken van de omleidingsweg 
rond Heestert (of een alternatieve 
bijkomende ontsluitingsweg).

> De paarse sproet wordt 
aangeduid in groen.
> De uitbreiding van het terrein, 
zoals vermeld in het GRS, wordt 
aangeduid in rood.

figuur 18: Spichtestraat met zicht op de 
bedrijven (vooraan bedrijfswoningen)
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Gauwelstraat Heestert
- volledig aangesneden
- actief bedrijf

• Totaal Interieur Landsheere Stock 
(schrijnwerken & timmerwerken)

- grenst aan site TOTAL (0,33 ha op hoek 
Gauwelstraat/Keiberg, bestemd als bedrijvigheid 
d.m.v. BPA 24/7/1998)

Site Bertrem Heestert
- volledig aangesneden
- actieve bedrijven

• MB-Fashion (groothandel, fabricage 
& industrie; textiel, kledij, leder, 
schoenen)

• De Zwaene (aannemers bouw)
• MBT Invest (groothandel, fabricage 

& industrie) + Immo De Savaan 
(diensten)

• Batisco (aannemers bouw)
• Patrimo (aannemers bouw)
• Land Development Cooperative 

(holding, diensten)
• Megabanner Flanders (reclame, 

communicatie & marketing, diensten)
• Debetra (transport)

Mobiliteit
Beide terreinen zijn gelegen langs de N8/
Gauwelstraat, met rechtstreekse ontsluiting naar de 
gewestweg. De bereikbaarheid van de terreinen is dus 
optimaal.

Site Gauwelstraat ontsluit rechtstreeks naar de 
gewestweg. De nodige ruimte voor manoeuvres is 
aanwezig, waardoor het verkeer op de gewestweg 
niet gehinderd wordt.
Site Bertrem maakt gebruik van een toegangsweg 
langsheen de bestaande woningen langs de 
gewestweg, louter voor de ontsluiting van de 
bedrijven. De lokale ontsluiting is voor beide sites dus 
zeer goed.

Landschappelijke inpassing en water
De terreinen sluiten aan bij de 
lintbebouwing langsheen de N8. De paarse 
sproeten worden achteraan omgeven door 
groene open ruimte. 

Tussen de paarse sproeten en de 
aanpalende woningen of de open ruimte 
zijn geen groenbuffers voorzien. Op enkele 
plaatsen is binnen de huidige inrichting 
niet voldoende ruimte voorhanden om 
een groenbuffer aan te leggen en zo de 
overlast voor de aanpalende woningen te 
beperken. 

De paarse zone zijn niet gelegen in 
(mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. 

Conclusie
De bestaande bedrijven kunnen op deze 
plek behouden blijven. 
De bedrijven kunnen ook uitbreiden 
binnen de bestaande paarse zone. 

Indien het bestaande bedrijf wordt 
stopgezet en er geen nieuw bedrijf 
gevonden kan worden voor de site, is een 
omzetting naar KMO-ruimte mogelijk.

> Deze terreinen worden 
aangeduid in groen.figuur 20: Bertrem en Gauwelstraat _ lokale 

ontsluiting 
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Moenhage Heestert/Moen
- deels aangesneden
- 1 actief bedrijf

• Vanneste (transport)
- niet-aangesneden deel opgenomen in GRS (onder 
voorwaarde van realisatie omleidingsweg)

Mobiliteit
Het aangesneden gedeelte van de site is gelegen 
langs de Stationsstraat, en ontsluit zo richting 
N8. De ligging kort bij de N8 is positief, maar de 
ontsluiting richting de N8 (via de Stationsstraat) 
verloopt problematisch: de verkeersleefbaarheid voor 
omwonenden van de Stationsstraat staat reeds onder 
druk, en het kruispunt Stationsstraat/N8 is niet goed 
uitgerust. De bereikbaarheid van het terrein is dus 
niet goed.

Een omleidingsweg rond Heestert (zie	“figuur	21:	
Routes zwaar verkeer op lokaal niveau _ variante 
met omleiding Heestert en nieuwe ontsluitingsweg 
Moen [mobiliteitsplan Zwevegem 2012, p. 40]” op 
pag. 36), die in het GRS als voorwaarde gesteld 
werd om de achterliggende terreinen te kunnen 
aansnijden, werd na onderzoek door de Provincie 
(i.k.v. provinciaal beleidskader omleidingswegen) 
beoordeeld als niet noodzakelijk. Een realisatie van 
deze omleidingsweg, die de bereikbaarheid van de 
site sterk zou verbeteren, is dus niet waarschijnlijk. 

Wel kan de bereikbaarheid van de site verbeteren 
door de realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg 
voor Moen-Trekweg en IMOG (waardoor de 
Stationsstraat sterk ontlast wordt van zwaar 
verkeer) en/of de vernieuwing van het kruispunt 
Stationsstraat/N8 (waardoor de aansluiting op de 
N8 vlotter kan verlopen voor zowel personenwagens 
als zwaar verkeer). De plannen voor deze nieuwe 
ontsluitingsweg of heraanleg van het kruispunt 
verkeren echter nog in de onderzoeksfase. 

De lokale ontsluiting van de site is goed, wanneer 
ontsloten kan worden via de inrit van het bestaande 

bedrijf Vanneste. (zie	“figuur	22:	structuurschets	
_ gewenste toestand Moenhage [snelverkennend 
onderzoek Moenhage  2007, p. 17]” op pag. <?>)
Afzonderlijke ontsluiting van de achterliggende 
gronden via het naastgelegen straatje Moenhage is 
onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Dit 
omwille van de beperkte breedte van de straat en de 
beperkte zichtbaarheid en manoeuvreerruimte op het 
kruispunt met de Stationsstraat. Onteigening en sloop 
van minstens één van de bestaande woningen op de 
hoek Stationsstraat/Moenhage is hiervoor mogelijk 
noodzakelijk.

Voor een eventuele uitbreiding van het bestaande 
bedrijf kan de bestaande ontsluiting gebruikt worden.

Ten noorden van de paarse sproet loopt de 
oude spoorwegbedding, waarop op vandaag een 
fietssnelweg gerealiseerd is. Deze strook is eveneens 
aangeduid als reservatiestrook voor de omleidingsweg 
van Heestert. Deze fietsverbinding moet ten allen 
tijde gevrijwaard worden.

Landschappelijke inpassing en water
Het aangesneden gedeelte van de site sluit aan bij de 
bebouwing van de Stationsstraat, de ontsluitingsweg 
voor Moen.
Het niet-aangesneden gedeelte van de site ligt in 
de open ruimte. Aansnijden van dit deel van de site 
betekent een insnijding in de open ruimte.

Een aanzienlijk deel van de site is gelegen in 
mogelijks overstromingsgevoelig gebied. 

Hinder
Het bestaande bedrijf veroorzaakt weinig tot geen 
hinder voor de omwonenden. Wel draagt het bedrijf 
(in beperkte mate) bij aan de verkeersdruk in de 
Stationsstraat. 
Bijkomende bedrijven vergroten de 
verkeersaantrekking van de site, en zullen de 
verkeersleefbaarheid in de Stationsstraat verder 
onder druk zetten. 

Conclusie
Het bestaande bedrijf kan op deze plek 
behouden blijven en uitbreiden binnen 
de bestaande paarse zone (incl. de zone 
die in het gewestplan werd besproken 
in relatie tot de omleidingsweg). Indien 
het bedrijf bijkomende gronden aansnijdt 
voor uitbreiding, dienen de nodige 
compenserende maatregelen genomen te 
worden i.f.v. de waterbeheersing.

De vestiging van één of meerdere 
bijkomende bedrijven is omwille van de 
huidige mobiliteitstoestand niet wenselijk.
Vestiging van bijkomende bedrijven 
wordt pas mogelijk indien oplossingen 
voorhanden zijn m.b.t.
• de bereikbaarheid: aanleg van 

een alternatieve ontsluitingsweg 
voor Moen-Trekweg en IMOG en/of 
heraanleg van het kruispunt met de 
N8

• de lokale ontsluiting: geen ontsluiting 
via Moenhage maar rechtstreekse 
ontsluiting naar de Stationsstraat

• waterbeheersing: infiltratie- of 
buffervoorzieningen voor de totale 
verharde oppervlakte

• groenbuffers: aanleg groenbuffers 
op grenzen met woonzone en open 
ruimte

> Dit terrein wordt aangeduid 
in oranje (omzetting naar KMO’s 
onder voorwaarden).
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Heestert en nieuwe ontsluitingsweg 
Moen

Legende

A. Evolis
B. Losschaert Zwevegem
C. Bekaert Zwevegem
D. Trekweg Moen

1. Spichtestraat Heestert
2. N8 Gauwelstraat Heestert
3. N8 - Keiberg Heestert
4. Stationsstraat Moen/Heestert
5. Olieberg Moen
6. Trekweg Moen
7. Stropuit Otegem
8. Vichtestraat Otegem
9. Zolderstraat Otegem
10. Klein Ronse Otegem
11. Tiegemstraat Otegem 
12. Centrum Otegem
13. Jolainstraat Sint-Denijs
14. Spoorwegstraat Sint-Denijs
15. Esserstraat Zwevegem
16. Blokellestraat/Breemeers Zwevegem
17. Pannenbakkersstraat Knokke
18. Steenbakkerij/Knokke Zwevegem
19. Bedrijfsgebouwen Bekaert Moen
20. De Blokken Zwevegem
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figuur 22: Routes zwaar verkeer 
op lokaal niveau _ variante met 
omleiding Heestert en nieuwe 
ontsluitingsweg Moen [mobiliteitsplan 
Zwevegem 2012, p. 40]
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figuur 23: Structuurschets _ gewenste 
toestand Moenhage [snelverkennend 
onderzoek Moenhage  2007, p. 17]

figuur 24: Moenhage _ lokale 
ontsluiting 

1�Gemeente Zwevegem, Bedrijvenzone MoenhageLeiedal, december 2007

figuur 08: Structuurschets - gewenste 
toestand

schaal: 1:2.500
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figuur 25: paarse sproeten volgens 
toekomstperspectief

GRS

GRS

GRS

GRS
GRS

GRS
GRS
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figuur 26: Overzicht evaluatie paarse 
sproeten
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13.5. Overzicht

(zie	“figuur	24:	overzicht	evaluatie	paarse	sproeten”	
op pag. 38)

naam site deelgemeente opp. 
(in ha)

conclusie nieuwe ruimte 
voor bedrijvigheid/KMO’s?

Bestaande en in het structuurplan voorziene bedrijventerreinen
BT Losschaert kern Zwevegem 25,81 groen

grotendeels ingevuld of bestemd 
voor (middel)grote bedrijven

BT De Blokken II kern Zwevegem 13,26 groen
BT Esserstraat kern Zwevegem 10,75 groen
BT Breemeers kern Zwevegem 19,97 groen
BT Pannenbakkersstraat Knokke 5,27 groen
BT Oude Spoorweg Sint-Denijs 2,16 groen
BT Moen-Trekweg Moen 24,8 groen
GRS site Stropuit Otegem 2,93 oranje

onder voorwaarden 
(zie GRS + zie verder)GRS site Moenhage Moen 6,99 oranje

GRS site Spichtestraat Heestert 2,88 oranje
GRS site Hanssens Knokke groen heroriënteringsproject
GRS site 
Ingooigemstraat - 
Zolderstraat

Otegem rood herbestemd naar wonen

Paarse sproeten binnen regionaalstedelijk gebied
Bekaert regionaalstedelijk gebied 27,49 groen

grotendeels ingevuld

Betafence regionaalstedelijk gebied 38,88 groen
Billy Bop’s regionaalstedelijk gebied 1,46 groen
Otegemstraat regionaalstedelijk gebied 0,20 groen
Ommegangstraat regionaalstedelijk gebied 1,12 groen
Lindelaan regionaalstedelijk gebied 0,77 groen
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naam site deelgemeente opp. 
(in ha)

conclusie nieuwe ruimte 
voor bedrijvigheid/KMO’s?

Bedrijven in buitengebied, in sectoraal BPA of RUP
Parmatam Knokke 0,21 groen site volledig ingenomen
Jolainstraat Sint-Denijs 3,28 groen site volledig ingenomen
Olieberg Moen 1,34 groen site volledig ingenomen
Spinnerijstraat Moen 0,57 groen site volledig ingenomen
Vaartstraat Moen 0,80 groen site volledig ingenomen
Deweer Otegem 2,97 groen 

rood
site volledig ingenomen
(deel in omzetting naar landbouw)

Ingooigemstraat - 
Zolderstraat

Otegem rood herbestemd naar wonen

Paarse sproeten in buitengebied
Scheldestraat Otegem 1,29 oranje deels aangesneden -

voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Walcarius Otegem 0,67 oranje grotendeels aangesneden - 
voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Zwevegemstraat Oost 
en West

Otegem 1,93 + 
2,18

oranje grotendeels aangesneden - 
voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting

Spichtestraat + 
uitbreiding GRS

Heestert 2,88 groen 
rood

grotendeels aangesneden -
geen uitbreiding paarse sproet

Gauwelstraat Heestert 0,33 groen site volledig ingenomen
Bertrem Heestert 1,41 groen site volledig ingenomen
Moenhage + 
uitbreiding GRS

Heestert/Moen 6,99 
ha

oranje deels aangesneden -
voorwaarden voor uitbreiding/
omzetting
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Van de paarse sproeten in het buitengebied zijn 
een aantal sites volledig ingenomen door één of meer 
zetelende bedrijven. Ook deze sites kunnen bestemd 
blijven voor economische activiteiten. Deze sites 
leveren op vandaag geen aanbod aan ruimte voor 
nieuwe bedrijven. 

Voor een aantal van deze paarse sproeten in 
buitengebied werden voorwaarden geformuleerd 
waaraan voldaan moet worden vooraleer uitbreiding 
van het bestaande bedrijf of vestiging van nieuwe 
bedrijven mogelijk is. 

De meeste van deze sites zijn op vandaag (bijna) 
volledig ingenomen door één of meerdere zetelende 
bedrijven. De (soms beperkte) nog beschikbare 
ruimte is in vele gevallen voornamelijk dienstig als 
beperkte uitbreiding bij de bestaande bedrijven. 

Enkel op de sites Scheldestraat (Otegem) (zie “Site 
Scheldestraat Otegem” op pag. 23) en Moenhage 
(Heestert/Moen) (zie “Moenhage Heestert/Moen” op 
pag. 35) is op heden nog vrije ruimte beschikbaar 
in een oppervlakte die in aanmerking komt voor 
de vestiging van (een aantal) nieuwe kleinschalige 
bedrijven. 

1 4 .  C o n c l u s i e

Deze analyse werd uitgevoerd om een antwoord 
te kunnen geven op een aantal vragen rond de 
bestaande ‘paarse sproeten’, veelal m.b.t. de 
bestemming ‘milieubelastende industrie’ en de 
mogelijke uitbreidingen of nieuwe invullingen op deze 
sites. 

Binnen de gemeente Zwevegem is er een zeker 
aanbod aan bestaande bedrijventerreinen en paarse 
sproeten binnen regionaalstedelijk gebied. Deze 
terreinen zijn veelal bedoeld voor middelgrote of 
grote bedrijven, of zijn op vandaag nog volledig in 
gebruik door één of meerdere bedrijven.

Er werd in deze studie dan ook voornamelijk gefocust 
op de paarse sproeten in buitengebied (met of zonder 
sectoraal BPA of RUP). In de voorgaande analyse 
werden deze sites bestudeerd, en werden waar nodig 
de knelpunten en randvoorwaarden aangehaald. 

De paarse sproeten in het buitengebied die in het 
verleden d.m.v. een sectoraal BPA of RUP werden 
(her)bestemd, zijn allemaal volledig ingenomen 
door één of meer zetelende bedrijven, op schaarse 
uitbreidingsruimte bij deze bedrijven na. Deze 
sites kunnen bestemd blijven voor economische 
activiteiten. Op vandaag leveren deze sites geen 
aanbod aan ruimte voor nieuwe bedrijven. 

Eén site werd - zoals reeds aangegeven in het GRS - 
omgezet naar een woonbestemming. Bij één site werd 
een deel van de niet-aangesneden ruimte aangeduid 
als ‘niet te behouden als economische activiteit’.  
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