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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt geprangd tussen de kern van Zwevegem (Otegemstraat-
Bekaertstraat) en de grootschalige bedrijfsgebouwen van het historisch gegroeide 
Bekaert ter hoogte van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het plangebied maakt deel uit van 
een open ruimte insteek in deze industriële en stedelijke omgeving.

Hoewel gelegen in één van de meest noordwestelijk gelegen hoeken van het 
grondgebied van Zwevegem sluit het gebied toch sterk aan bij het centrum en 
het centrumgebeuren door zijn strategische ligging: onmiddellijk aansluitend bij 
het gemeentelijk sportcentrum en de voormalige spoorwegbedding, in gebruik als 
bovenlokale fi etsroute. De aansluiting met het stedelijk kernweefsel van Zwevegem 
wordt gemaakt door de begraafplaats, schoolgebouwen en wooneenheden ten zuiden en 
ten oosten van het plangebied.

1.2. Onderwerp van het RUP

Het gemeentebestuur wenst dit gebied te ontwikkelen als centrumgebied met 
behoud van het parkkarakter, waarin verschillende functies mogelijk zijn: 
administratieve diensten, kantoren, wonen, sportvoorzieningen, recreatie, horeca, 
parkeervoorzieningen, ...

Omwille van de ligging van de terreinen nabij het centrum, de aanwezigheid van het 
sportcentrum, de bovenlokale fi etsroute bovenop de oude spoorwegbedding en de 
woonfunctie langs de Deerlijkstraat is de ontwikkeling van milieubelastende industriële 
activiteiten ongewenst.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt de bestemming ‘zone voor milieubelastende 
industrieën’ aangepast aan de gewenste ontwikkelingsperspectieven van het plangebied.
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd

• ten noorden door de rooilijn t.o.v. de Blokkestraat;
• ten oosten door de rooilijn t.o.v. de Deerlijkstraat;
• ten zuiden door perceelsgrens tussen de voormalige spoorwegbedding en de 

zuidelijk gelegen sportterreinen;
• ten westen door de oostelijke grens van de industriezone ‘De Blokken II’.
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fi guur 02: Orthofoto
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

2.1. Ruimtelijke informatie

Bebouwde ruimte
Binnen het projectgebied situeren zich op vandaag drie solitaire gebouwen:
• voormalige verkoopskantoorgebouw van Bekaert (wordt gerenoveerd tot 

GemeentePunt);
• voormalig bedrijfsrestaurant;
• voormalig rekencentrum HP (momenteel in gebruik als kantoren OCMW).

Het oude verkoopskantoorgebouw van Bekaert is het meest markante volume in het 
plangebied. Het betonnen modernistisch kantoorgebouw is prominent aanwezig in de 
parkomgeving. Het gebouw - met aansluitend het bedrijfsrestaurant - werd door de 
fi rma Bekaert verlaten begin 21ste eeuw. 

Langs de Blokkestraat staan verder zes halfopen private woningen. 
Aan de overkant van de Blokkestraat domineren de grootschalige bedrijfsgebouwen van  
de multinational het beeld.

Langs de Deerlijkstraat is het meest markante gebouw de Priesterage. Deze volledig 
omwalde site op een middeleeuwse mote is toegankelijk via een bakstenen brug. Het 
gebouw werd door de gemeente Zwevegem in 1989-1991 gerestaureerd en herbestemd 
als culturele ontmoetingsplaats.

Open ruimte
Algemeen kan gesteld worden dat de volledige site een groene onderlegger kent met 
parkaanleg. De parkomgeving herbergt een bluswaterbekken en verspreide bebouwing. 
Het biedt een aangename verpozing in de industriële omgeving. In het westen van het 
plangebied stroomt de Keibeek. Het gebied maakt deel uit van een aaneengesloten 
groene wig binnen het stedelijk en industrieel weefsel van Zwevegem, een snoer 
van openbare voorzieningen in een groene omgeving: voetbalterrein, parkeerplaats, 
sportcentrum, begraafplaats. Deze as situeert zich van de kerk naar het kanaal Bossuit-
Kortrijk.

Een ruime parking (264 pl.) biedt plaats aan bezoekers van de huidige diensten die 
verspreid liggen over de site (OCMW, seniorenhuis, ...).
In het noorden treffen we een kleinere parking voor personenwagens aan, vandaag in 
gebruik door de omliggende bedrijven.

Ontsluiting
De voornaamste ontsluiting van het gebied voor gemotoriseerd verkeer gebeurt via de 
Blokkestraat die door de gemeente wordt heringericht. De collectieve parkeerruimte 
wordt ontsloten via een interne lus.
De voormalige spoorwegbedding wordt gebruikt als een recreatieve fi ets- en 
wandelroute richting Kortrijk of Zwevegem.

Reliëf
Het plangebied is vlak. De oude spoorwegbedding is enkele meters hoger gelegen. Ze 
vormt een fysieke en visuele barrière naar de zuidelijk gelegen sportterreinen. 
De Deerlijkstraat klimt op het kruispunt met de bedding tot op het niveau van de 
oude spoorlijn. Ter hoogte van dit punt liggen enkele woningen langs de Deerlijkstraat 
teruggetrokken t.o.v. de openbare weg, op een lager niveau.

Functies
Op heden herbergt de site het OCMW in het voormalig rekencentrum HP. De gemeente 
wenst zijn openbare dienstverlening (gemeentelijke diensten, OCMW, de Politie, VDAB 
werkwinkel, ...) te bundelen in het voormalige verkoopskantoorgebouw van Bekaert.

fi guur 03: Snoer openbare voorzieningen en open ruimte
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fi guur 04: Feitelijke toestand studiegebied

Nota 
• GemeentePunt: op heden leegstaand
• Resto: op heden leegstaand
• HP: op heden in gebruik als kantoorgebouw 

door het OCMW

Het studiegebied wordt ruimer geïnterpreteerd 
dan het plangebied. 

Het studiegebied behelst de volledige groene wig 
tussen centrum en de Bekaert bedrijfsgebouwen. 
Dit laat toe het groene snoer met voorzieningen in 
zijn totaliteit te analyseren. 

Op basis van deze analyse worden uitspraken 
gedaan en verordende voorschriften opgesteld 
voor het plangebied, ten noorden van de 
spoorwegbedding.
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fi guur 05: Inrichtingsplan Bedrijventerrein 
De Blokken II (in ontwikkeling)

Schaal 1:2.000

fi guur 06: Ontwerp herinrichting 
Blokkestraat (in ontwikkeling)

De Blokkestraat wordt door de gemeente heringericht en getransformeerd van brede 
monotone grijze vlakte naar een rijbaan (7-10m) die aan beide zijden gefl ankeerd wordt 
door groenstroken en geïntegreerde parkeerstroken. 

Het beeld van de weg zal zo transformeren van de huidige ‘industriele autostrade naar 
een lokaal wegprofi el. Het fi etsverkeer wordt volledig losgekoppeld van het autoverkeer.

Daarnaast wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel ingevoerd.
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fi guur 07: Vluchtfoto’s 2010 
Bedrijventerrein De Blokken II 
(in ontwikkeling)
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2.2. Structuurbepalende elementen

De structuurbepalende elementen van het plangebied zijn tweeledig:
• de groene assen van de Keibeek en de spoorwegbedding;
• de verharde assen van de Blokkestraat en de Deerlijkstraat.

Deze vormen tevens de grenzen van het plangebied.

Intern wordt het gebied gekenmerkt door een grote interne versnippering. Verschillende 
elementen liggen los verspreid op een groene onderlegger, zonder ordenend principe, 
elk onderdeel beschikkend over zijn eigen randafwerking. 
1. Voormalig rekencentrum HP (op heden in gebruik als kantoorgebouw OCMW)
2. Bedrijfsrestaurant (op heden leegstaand)
3. Voormalig verkoopskantoorgebouw Bekaert (toekomstig GemeentePunt)
4. Priesterage met conciërgewoning
5. Collectieve parkeerruimtes
6. Voetbalveld
7. Seniorenclub Bekaert
8. Zonevreemde woningen (6 halfopen woningen)
9. Bekaert kantoren (opleidingscentrum)
10. Private woningen Deerlijkstraat (lintvormige bebouwing)
11. Atletiekpiste met voetbalveld
12. Sportpunt
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fi guur 08: Fotoreportage 

De parking in het noorden van het plangebied langs de Blokkestraat biedt een 
zicht op de groene binnenruimte.

De parkeerzone langs de Blokkestraat wordt gebruikt door werknemers en 
bezoekers. De wagens staan geschrankt. De inrichting van de parking oogt vrij 
rommelig.

Midden het plangebied is het voormalig bedrijfsrestaurant gelegen. Op heden staat 
dit leeg.

Het groene binnengebied bestaat uit een open grasvlakte. Wat verder ligt een 
vijver, die dienst doet als bluswaterbekken. Deze waterpartij wordt omgeven door 
een omheining, er is geen relatie met de open ruimte. Het binnengebied kent een 
desolate indruk.

De Priesterage in de Deerlijkstraat, is een site die teruggaat op een oudere 
omgrachte site uit de Middeleeuwen. Het pand is lange tijd de woonplaats van 
enkele geestelijken van het kapittel van Harelbeke. In 1981 wordt de gemeente 
Zwevegem eigenaar en restaureert het gebouw in 1989-1991, waarna het in 
gebruik wordt genomen als culturele ontmoetingsplaats met conciërgewoning.

De vijver ligt verscholen achter de oude Bekaert kantoren. Dit gebouwencomplex 
wordt gerenoveerd en zal dienst doen als nieuw administratief centrum van de 
gemeente: het GemeentePunt. Langs de Blokkestraat treffen we ook een cluster 
van 6 halfopen woningen aan.

Centraal in het plangebied is een collectieve parkeerzone gelegen met een 
250-tal plaatsen. Ze ligt verscholen aan de achterkant van de bebouwing van de 
Deerlijkstraat.

Het binnengebied bestaat globaal uit vier grootschalige deelruimtes of 
componenten: een grasvlakte ingericht als sportterrein, de oude Bekaert 
verkoopskantoren, de vijver en het voormalig HP rekencentrum.

Ten zuiden van het plangebied ligt het SportPunt van Zwevegem met atletiekpistes, 
voetbal- en tennisvelden.
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3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

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

BPA Geen binnen plangebied

In het zuiden sluit dit RUP aan op het BPA 
Bekaertstraat (MB 10.07.1991).

RUP Geen binnen plangebied

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Geen binnen plangebied

Meerdere verkavelingen ten zuidwesten van het 
plangebied (zie fi guur 08)

Milieuvergunningen Neen

Buurtwegen Geen binnen het plangebied. 

De Deerlijkstraat en Blokkestraat liggen op het 
tracé van vroegere buurtwegen.

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

Beschermd Monument:
• Oude Pastorij (‘Priesterage’);

Deerlijkstraat 123 (KB 09/12/1971)

Waardevol erfgoed: 
• Aan de straat gelegen hoevetje met laat 

19de-eeuws uitzicht;
Deerlijkstraat 125.

Herbevestigd agrarisch gebied Neen

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Neen

Waterlopen (categorisering) De Keibeek werd geselecteerd als waterloop van 
de 2e categorie.

VEN-gebied, IVON-gebied Neen

Gemeentelijke verordeningen Neen
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fi guur 09: Gewestplan (01.01.2002)
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fi guur 10: Buurtwegen
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft zowel de gewenste ruimtelijke 
structuur aan voor Vlaanderen als een kader waarin de ruimtelijke ontwikkelingen 
plaatsvinden (planperiode 1997-2007). Het RSV vormt ook het kader voor het ruimtelijk 
beleid via verordenende plannen en andere maatregelen.

Tevens biedt het RSV een kader voor structuurplannen van lagere beleidsniveaus, i.e. 
de provinciale en de gemeentelijke structuurplannen. 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Kortrijk geselecteerd als 
regionaalstedelijk gebied. Dit wil zeggen dat Kortrijk een belangrijke positie inneemt in 
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk maakt als economisch knooppunt ook deel uit van de ruimtelijk-economische 
structuur van Vlaanderen.

Het plangebied van het RUP Zwevegem - Leopoldstraat behoort tot het afgebakende 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk (zie gewestelijk RUP - besluit Vlaamse regering 
20/01/2006).

Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben de regionaalstedelijke gebieden – 
weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om 
een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke 
voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

In stedelijke gebieden wordt een ‘stedelijk-gebiedbeleid’ gevoerd. Uitgangspunten 
hierin zijn ontwikkeling, concentratie en verdichting, maar steeds met respect voor de 
draagkracht van het stedelijk gebied. Dit betekent een beleid gericht op het creëren 
van een aanbod aan bijkomende woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het 
kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor economische activiteiten, het 
versterken van het stedelijk functioneren (diensten, gemeenschapsvoorzieningen, 
stedelijke voorzieningen, …) en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. 
Dit ‘aanbodbeleid’ in het stedelijk gebied is essentieel om verdere uitzwerming, 
lintbebouwing en wildgroei van allerhande activiteiten in het buitengebied te vermijden.

De planopties van het gemeentelijk RUP Zwevegem Bekaertsite-Blokkestraat geven 
invulling aan volgende ontwikkelingsperspectieven voor het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk:
• versterken van de multifunctionaliteit: nl. het verweven van functies (groen, wonen, 

stedelijke voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen, groen)

4.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WVL) geeft zowel de 
gewenste ruimtelijke structuur aan voor West-Vlaanderen als een kader waarin de 
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het PRS-WVL richt zich naar het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en biedt een kader voor de gemeentelijke structuurplannen.

Volgende specifi eke bepalingen en selecties uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen zijn van belang voor dit RUP:

Gewenste ruimtelijke structuur van de Leieruimte
De visie op het niveau van de provincie en van de verschillende deelstructuren wordt 
gebiedsgericht vertaald in deelruimten. Zwevegem behoort deels tot de Leieruimte, 
deels tot de interfl uviumruimte. 
Het noorden van Zwevegem en zijn verstedelijkte kern van Zwevegem behoren tot de 
Leieruimte.

De Leieruimte vormt een onderdeel van het grensoverschrijdend stedelijk netwerk 
Kortrijk-Rijsel-Roubaix-Tourcoing-Moeskroen. Het gaat meer bepaald over de 
verstedelijkte Leievallei van Wervik over Menen, Kortrijk, Wielsbeke tot Waregem. 
In deze ruimte staat de versterking van de economische structuur en de stedelijke 
ontwikkeling voorop.

Het RUP Zwevegem Leopoldstraat geeft invulling aan de volgende beleidsoptie van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen voor deze Leieruimte:
de stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem en Menen krijgen de nodige ondersteuning als 
knooppunten voor allerlei stedelijke ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn de kwaliteit 
van de openbare ruimten, groen in de stad, mogelijkheden voor openbaar vervoer en 
fi etsverkeer, clustervorming van economische activiteiten en tewerkstelling.
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4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Enkel de relevante elementen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 
Zwevegem worden hier weergegeven.

Het RUP Leopoldstraat kadert in de basisdoelstelling 
“Uitbouw van een stedelijke kern Zwevegem tot een motor”

• De rol van de stedelijke kern van Zwevegem

De kern van Zwevegem wordt ontwikkeld tot een volwaardige stedelijke kern. Dit 
houdt in dat er in de kern een actief aanbodbeleid gevoerd wordt. Er wordt extra 
ruimte gecreëerd voor wonen, werken en recreatie. De stedelijke kern is in de 
eerste plaats een centrum voor de hele fusiegemeente Zwevegem. Op die manier 
zal de kern van Zwevegem de motor zijn van de volledige fusiegemeente. Daarnaast 
kan Zwevegem een volwaardig centrum worden in het regionaalstedelijk gebied (RD 
Basisdoelstellingen, pg. 136).

Zwevegem wenst immers in de toekomst een eigen rol te spelen in het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Zwevegem ziet zich als een volwaardige 
sterke kern in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Dit betekent dat er nieuwe 
ontwikkelingen zullen bijkomen in Zwevegem. Er zal ruimte worden voorzien om te 
wonen, te werken en te ontspannen binnen de randvoorwaarden van de ruimtelijke 
draagkracht (RD Ruimtelijke Concepten, pg. 138).

De stedelijke kern van Zwevegem vervult in het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk een dubbele rol: enerzijds een centrumfunctie voor de gemeente 
Zwevegem, anderzijds een sterke kern in het regionaalstedelijk gebied. Om 
de complementariteit tussen de ruimtelijke entiteiten te versterken en om de 
kern te ontwikkelen, wordt het grootste deel van de bijkomende woningen en 
bedrijventerreinen gerealiseerd in het stedelijk gebied (RD Ruimtelijke Concepten, 
pg. 139).

• Gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk gebied Zwevegem (RD, 
pg. 188): doelstellingen

Visie
De verstedelijkte kern moet uitgroeien tot de motor van Zwevegem. De centrale 
en dynamische rol van de bebouwde kern van Zwevegem moet verder worden 
uitgebouwd door het voeren van een actief aanbodbeleid. Er moeten voldoende 
ruimte en mogelijkheden geboden worden om te wonen, te werken en te leven 
in het stedelijk gebied van Zwevegem. Er worden mogelijkheden geboden voor 
hoogdynamische functies en activiteiten. Op die manier kan men de ruimtelijke druk 
op de open ruimte verzachten.

Dit gebied heeft een bovenlokaal verzorgende functie voor de hele fusiegemeente. 
Tegelijkertijd heeft het ook een lokaal verzorgende functie voor de kern van 
Zwevegem zelf. Deze bovenlokale en verzorgende rol t.o.v. de andere, kleinere 
deelkernen én de omliggende gemeenten moet zich uiten in een gedifferentieerd 
en uitgebreid woningaanbod, het voorzien van diverse culturele, toeristische, 
recreatieve, handels- en gemeenschapsfuncties en een economische dynamiek. De 
kern van de hoofdgemeente Zwevegem zal uitgebouwd worden tot een stedelijk 
centrum.

Doelstellingen
Compacte ontwikkeling
Compacte ontwikkeling houdt in dat bij het zoeken naar ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen eerst de bestaande mogelijkheden worden gebruikt. Voor 
bedrijvigheid betekent dit het hergebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen.

fi guur 13: GRS: gewenste structuur

Legende
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Centrumversterking
Centrumversterking is een verzamelterm voor een aantal elementen die allen 
bijdragen tot de opwaardering van de woon- en leefomgeving.

Streven naar een kwalitatief openbaar domein
Zeker in de centrumstraten en op ontmoetingsplaatsen moet meer aandacht uitgaan 
naar de aanleg en het onderhoud van een kwalitatief openbaar domein, het bouwen 
van nieuwe kwaliteitsarchitectuur en de renovatie van verouderde bebouwing. 
Specifi eke plekken zijn de Avelgemstraat, de Kortrijkstraat, de Harelbeekstraat, de 
Otegemstraat, de Deerlijkstraat, de oude stationsomgeving, de brede omgeving 
rond het Toyeplein, ... . Het openbaar domein is veel meer dan een opeenvolging 
van straten: openbare pleinen, parkings, buurtparken, straten, steegjes, voetwegen 
en andere openbare ontmoetingsplaatsen creëren een netwerk van kwalitatieve 
openbare ruimtes, die moeten instaan voor een aangename woon- en leefomgeving. 
De ‘omranding en omwalling’ van deze openbare ruimte met kwalitatieve 
architectuur zijn minstens even belangrijk. 

Bieden van groenvoorzieningen in de kern
De omliggende open ruimte in het zuiden biedt groen aan de rand van de bebouwde 
kern van Zwevegem. Deze open en groene ruimte moet echter ook in het hart van 
de bebouwde kern van Zwevegem binnendringen. Met nieuwe groenvoorzieningen 
op belangrijke openbare plaatsen moet de woon- en leefomgeving een stuk 
aangenamer gemaakt worden.

Ruimte voor cultuur, recreatie en andere gemeenschapsfuncties
Rond het kwalitatieve, groene en verkeersleefbare openbaar domein moet er in 
Zwevegem ook voldoende bebouwingsruimte zijn voor ontspanningsmogelijkheden 
en de dienstverlenende en verzorgende gemeenschapsfuncties.

• Mogelijke maatregelen (RD pg. 195)

Strategisch project Bekaert
De gemeente Zwevegem start een strategisch project omtrent de vrijgekomen 
gronden van Bekaert met de bedoeling een kwalitatieve invulling te realiseren (RD 
pg. 195 + BD pg. 231).

Hierbij wordt minstens rekening gehouden met volgende elementen:

◊ de eigenheid van de twee zones
◊ de relatie met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein ten noorden 

van Zwevegem
◊ de relatie met de kern van Zwevegem
◊ de bestaande functies op de terreinen
◊ de relatie met het sportcentrum Bekaert
◊ de oude spoorwegbedding als as voor langzaam verkeer

fi guur 14: GRS: Strategisch project Bekaert
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5 .  P l a n n i n g s o p t i e s

5.1. Programmatorische vragen: centralisatie van de 
diensten

Centralisatie van de diensten is al jaren onderwerp van discussie en van plannen 
maken. Reeds op het moment van de fusie van gemeenten werd nagedacht over een 
eventuele uitbreiding van het toenmalige gemeentehuis van Zwevegem, gelegen in
de Otegemstraat. Diverse plannen voor uitbreiding aan de achterzijde, inclusief een
verbinding met het bestaande koetshuis in het gemeentepark en de site van de 
brandweer, werden telkenmale terug afgevoerd.

Door het toegenomen takenpakket barstte het huidig gemeentehuis uit zijn voegen. 
Via tal van tussentijdse oplossingen – via de aankoop van verspreid gelegen gebouwen 
in het centrum – werd gepoogd een antwoord te bieden op een nijpend plaatsgebrek. 
Dit resulteerde in een sterk verspreide dienstverlening ten dienste van de Zwevegemse 
bevolking. Naast het gemeentehuis en het koetshuis in het gemeentepark gebeurt de 
dienstverlening op maar liefst 6 plaatsen.

Een grondige studie eind jaren ’90 voor de bouw van een nieuwbouwcomplex in 
het gemeentepark, aansluitend bij het bestaand gemeentehuis, heeft evenmin tot 
realisatie geleid. Hierbij was het bovendien niet de bedoeling om alle gemeentelijke 
dienstverlening te centraliseren: de OCMW-werking en technische diensten bleven op 
hun huidige verspreide locatie zitten.

Om te vermijden dat de problemen escaleren, ging het gemeentebestuur op zoek naar 
een oplossing. Na een grondige evaluatie van tal van alternatieve inplantingen van een 
administratief centrum werd in 2006-2007 besloten om de haalbaarheid te onderzoeken 
van de aankoop en herbestemming van de leegstaande verkoopskantoren van de fi rma 
Bekaert langs de Blokkestraat. Op die locatie zou alle administratieve en publieke 
dienstverlening kunnen gecentraliseerd worden ten dienste van de bevolking. 

Na een grondige afweging tussen diverse alternatieve inplantingen voor een 
GemeentePunt opteerde het gemeentebestuur resoluut voor de renovatie en 
herbestemming van de leegstaande kantoorgebouwen langs de Blokkestraat.

Volgende elementen speelden hierbij een belangrijke rol:
• vlot toegankelijk via de Blokkestraat;
• aansluitend bij de spoorwegbedding (aangekocht in 2004);
• aansluitend bij het gemeentelijk sportcentrum;
• aansluitend bij de Priesterage (monument);
• onderdeel van een snoer van publieke voorzieningen in een groene as kerk-kanaal.

De fi guren links op deze pagina geven een overzicht van de visie die op dat moment 
werd ontwikkeld in het kader van de mobilteitsstudie voor de omgeving van het 
Sportpunt, waarbij een mogelijke invulling werd gegeven voor het plangebied ten 
noorden van de voormalige spoorweg.

Via de centralisatie van alle openbare dienstverlening in één administratief centrum zal 
de burger op één centrale locatie terecht kunnen. Met een dergelijke investering zal de 
gemeente haar bevolking beter kunnen dienen en de dienstverlening nog effi ciënter 
kunnen laten werken. Centralisatie van dienstverlening zal immers een positieve 
invloed hebben op de samenwerking tussen de diensten en het zal de integratie 
van de dienstverlening bevorderen. Bovendien bevordert de totale centralisatie de 
bedrijfscultuur en de herkenning voor bevolking

Met deze aankoop creëert de gemeente een park/campus tussen de Bekaert- en 
Blokkestraat. Het unieke aan dit project is dat alle administratieve dienstverlening voor 
de Zwevegemse inwoner wordt gerealiseerd op één locatie (gemeentelijke diensten, 
lokale politie, VDAB werkwinkel, administratie OCMW, ....). 

Het GemeentePunt als schakel en sluitpunt tussen twee assen

fi guur 15: Denkoefening in het kader van het mobiliteitsstudie ifv het Sportpunt, 2007
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5.2. Visie op de groen-recreatieve centrumas

De gemeente Zwevegem, intercommunale Leiedal en Buro II ontwikkelden reeds een 
visie over de herontwikkeling van de groen-recreatieve centrumas in het kader van het 
masterplan voor het Sportpunt te Zwevegem en de daaropvolgende mobiliteitsstudie. 

Deze as wordt ontwikkeld als een verzamelgebied voor sport, ontspanning, recreatie, 
administratieve en publieke diensten. Aanvullend zijn ook stapelwoningen mogelijk, die 
zich integreren in een parkachtige aanleg van de open ruimte. De inrichting van het 
gebied wordt verder gespecifi eerd aan de hand van enkele ruimtelijke concepten.

5.3. Ruimtelijke concepten

De concepten geformuleerd in dit masterplan zijn:

• overzichtelijk publiek domein als onderlegger
• optimaliseren van de doorwaadbaarheid via 3 assen
• ontwikkeling van 3 deelgebieden met eigen karakter

(plangebied RUP = administratieve en recreatieve zone)
• ontwikkelen van parkeerhavens

Deze inrichtingsprincipes zijn nog steeds actueel en vormen een kapstok voor de 
verdere ontwikkeling van het gebied. 

Dit RUP legt het publiek domein vast als recreatieve zone, waar (vrij) spel, sport en 
ontspanning centraal staan. Aanvullend kan het publiek domein dienst doen als ruimte 
voor evenementen. Het binnengebied is bovendien overzichtelijk, er wordt voorkeur 
gegeven voor brede zichtassen en losse inrichtingen.

Wat betreft de uitwerking van de drie assen (i.f.v. de doorwaadbaarheid), besluit 
de gemeente na verder technisch en fi nancieel onderzoek besluit de drie assen uit te 
werken als assen voor niet-gemotoriseerd verkeer. In dit RUP wordt dus licht afgeweken 
van het masterplan. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 

De parkeermogelijkheden binnen het plangebied wordt bestendigd, ten dienste van 
de centralisatie van de administratieve diensten en nieuwe ontwikkelingen. Bovendien 
doet ze dienst als overloopparking op piekmomenten (bv. tijdens grote sport- of andere 
evenementen). Er wordt een goede wandelverbinding onder de spoorwegbedding naar 
het centrum mogelijk gemaakt. Zo functioneert deze parkeerhaven als onderdeel van de 
reeds aanwezige parkeerzones binnen de groene wig tussen centrum en kanaal.
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5.4. Inrichtingsprincipe

Er worden twee globale inrichtingsprincipes voorgesteld voor de ontwikkeling van 
het plangebied. De ontwikkeling is toekomstgericht. Enerzijds wenst de gemeente 
op deze site een recreatief park te realiseren, anderzijds moet het RUP een verdere 
centralisering van openbare diensten mogelijk maken. Aansluitend op het park 
kunnen ook stedelijke ontwikkelingen door private partijen plaatsvinden. De twee 
inrichtingsprincipes structureren deze vraag en dienen als ruimtelijk kader voor de 
toekomstige ontwikkelingen op korte en middellange termijn.

Principe 1: duidelijke grens tussen grootschalige en kleinschalige 
bouwvolumes
• Grootschalige bouwvolumes (= type A, < 4.000 m² grondopp) zijn mogelijk langs 

de Blokkestraat.
= Afwerken industrieel lint van Blokkestraat, integratie in bestaand straatbeeld.

• Kleinere bouwvolumes (= type B, < 1.500 m² grondopp) in het centrale gebied
= Integratie in bestaande visie (parkmodel).

De bestaande woningen langs de Blokkestraat kunnen behouden blijven. Eventuele 
nieuwe grootschalige functies dienen geëvalueerd te worden m.b.t. tot de overlast voor 
deze woningen en het centrale parkgebied.

Principe 2: inplanting bouwvolumes langs de rand, multifunctioneel groen-
recreatief park in het centrum
Nieuwe bouwvolumes worden geconcentreerd langs de randen van de open ruimte. 
Er wordt met andere woorden gekozen voor een parkmodel, waarbij een open groene 
ruimte ontstaat in het centrum van het plangebied. 

De kleinere bouwvolumes mogen geen aanleiding geven tot vertuining of privatisering 
van het overzichtelijke publieke binnengebied. Indien gekozen wordt voor wonen, 
genieten gestapelde woningen/appartementsbouw de voorkeur.

De centrale parkzone krijgt een fl exibele inrichting, en doet dienst met een minimum 
aan landschapselementen als multifunctionele groen-recreatieve ruimte (mogelijkheden 
tot ontspanning, vrij spel in de open ruimte, evenementen, ...)

5.5. Doorwaadbaarheid

Gericht op recreatieve wandelaars
Het binnengebied is vrij toegankelijk voor recreatieve activiteiten. Daartoe kent het een 
goede ontsluiting en doorwaadbaarheid voor niet-gemotoriseerd verkeer.

Vier paden/assen doorkruisen het binnengebied. Een vijfde as begrens het plangebied. 

• As 1: Noord-zuid as langs de Keibeek, over de spoorwegbedding
• As 2: Noord-zuid as doorheen het binnengebied en langs het GemeentePunt, over 

de spoorwegbedding
• As 3: Noord-zuid as langs de parkeerhaven en het GemeentePunt, doorsteek onder/

boven de spoorwegbedding
• As 4: Oost-west as tussen de Keibeek en de Deerlijkstraat (aansluiting ter hoogte 

van de Priesterage)
• As 5: Fietsroute over de oude spoorwegbedding (provinciale fi etsroute) 

(=grens plangebied)

Binnen dit RUP worden de voorwaarden vastgelegd om deze zachte wegen mogelijk te 
maken. De ligging wordt schematisch bepaald. De exacte aansluitingen en de bepaling 
van het tracé maken deel uit van het inrichtingsplan voor het recreatieve park.

Gericht op bezoekers gemeentelijke diensten/evenementen
Bezoekers van gemeentelijke diensten/evenementen kunnen parkeren op de aanwezige 
parkeerhaven die kan worden uitgebreid richting de Blokkestraat en landschappelijk 
wordt heringericht. Via deze parking daaruit is het binnengebied (recreatiegebied) 
en het centrum van Zwevegem toegankelijk via de verschillende assen/paden voor 
voetgangers en fi etsers.
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fi guur 16: De gewenste ruimtelijke structuur
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6 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g 

6.1. Buurtwegentoets

Er zijn geen buurtwegen gelegen binnen het plangebied. Er treden dus ook geen 
wijzigingen op. De Deerlijkstraat en Blokkestraat liggen op het tracé van vroegere 
buurtwegen.

6.2. Watertoets

Terreinkenmerken

Het terrein helt licht af in noordwestelijke richting. Op het terrein zijn geen sterke 
hellingen aanwezig (uitgezonderd oude spoorwegberm, en de hellingen van de 
buffervijver).
Het maximum niveauverschil, globaal gemeten over de site, bedraagt 5 meter.

In de noordwestelijke hoek van het plangebied is een overstromingsgevoelig gebied 
aangeduid op de kaart. Door uitvoering van werken door Aquafi n ten noorden van 
de Blokkestraat in het kader invoeren van een gescheiden rioleringsstelsel, en de 
natuurlijke herinrichting van de Keibeek bij de reconversie van het industrieterrein ‘De 
Blokken II’ werden hier reeds maatregelen genomen om dit gevaar te beperken.

Plankenmerken

In het plangebied wordt extra bebouwing mogelijk, voornamelijk langs de randen.
De centrale ruimte blijft open en krijgt een groen-recreatieve inrichting.
Netto betekent dit eventueel een beperkte stijging van de bebouwde oppervlakte.

Conclusie

Na de analyse van de watertoetskaarten en andere gegevens voor het betrokken gebied 
kan worden vastgesteld dat er geen enkel confl ictpunt voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied doorslaggevend is. Wel moeten de maatregelen van de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de opvang van het hemelwater en 
het decreet integraal waterbeheer gerespecteerd worden.

6.3. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Het plangebied is gelegen buiten de afbakening van het herbevestigd agrarisch gebied.

fi guur 17: Reliëf
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fi guur 19: Waterhoofdstuk
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fi guur 20: Waterhoofdstuk
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6.4. Screening plan-MER

Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM. 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. Het RUP regelt het gebruik van een klein 
gebied van lokaal niveau. Het RUP houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het 
artikel 36ter, §3, vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht en een klein 
gebied op lokaal niveau betreft (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op 
basis van een screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

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.

Verloop procedure

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

Op 1 maart 2011 besliste de dienst MER dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is.
(dossiernummer LNE/MER/OHPL0915/11)

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 

werden voor advies gevraagd:
• Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke ordening 

West-Vlaanderen;
• Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling onroerend 

erfgoed West-Vlaanderen;
• Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid;
• Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel waterbeheer;
• Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling Wonen
• Provincie West-Vlaanderen, Dienst Ruimtelijke Planning; 
• Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 01/03/2011,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.
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fi guur 21: Screening plan-MER
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Nota: De zone, ten westen van de Keibeek, 
aangeduid als biologisch waardevolle zone 
betreft een voormalige vijver die dienst deed 
als bluswater. Deze zone wordt op heden 
ontwikkeld als bedrijfsgrond.
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6.5. Planbaten, planschade, kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen 
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken 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.

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 kan de bestemmingswijziging van de zone onder 
de categorie “milieubelastende industrie” 
• naar de “zone voor wonen in ruime zin”;
• naar de “zone voor stedelijke functies”;
• naar de “zone voor stedelijke functies en wonen”
mogelijks in aanmerking komen voor planbaten.

Er is echter geen planbatenheffi ng verschuldigd in volgend geval (Vlaamse codex, art 
2.6.5): 
• wanneer de bestemmingswijziging minder dan vijfentwintig procent van een perceel 

bestrijkt en/of een perceelsgedeelte van minder dan 200m² betreft;
• wanneer het perceel waarop de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan, een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en 
niet-verkrotte woning in de zin van artikel 4.4.10 gevestigd is, een voor wonen 
geëigende bestemming krijgt ten gevolge van dit plan. 

Er wordt dus aangenomen dat de bestemmingswijziging van de zone voor 
milieubelastende industrie naar de zones voor ‘stedelijke functies’ en voor ‘stedelijke 
functies en wonen’ in aanmerking komen voor de planbatenheffi ng.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer op basis van een in werking getreden 
ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet meer in aanmerking komt voor een 
vergunning om te bouwen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
dat defi nitieve plan wel in aanmerking kwam om te bouwen of te verkavelen.

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komt de delen die onder de categorie 
“milieubelastende industrie” vielen en herbestemd worden 
• naar de “zone voor recreatief groengebied”; 
• naar de “zone voor gemengd open ruimtegebied”;
• naar de “zone voor voetgangers- en fi etsersverbinding”.
niet meer in aanmerking voor een vergunning om te bouwen.

Deze vergoeding geldt slechts vanaf de eerste 50 meter vanaf de rooilijn (Vlaamse 
codex, art 2.6.1).

Er wordt dus aangenomen dat de bestemmingswijzing van de zone voor 
milieubelastende industrie naar de zones voor ‘recreatief groengebied’, ‘gemengd open 
ruimtegebied’ en ‘voetgangers- en fi etsersverbinding’ in aanmerking komen voor de 
planschadevergoeding.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen er geen delen in aanmerking voor 
kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie.
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fi guur 22: planbaten, planschade

Legende

Disclaimer: deze kaart is louter informatief en 
doet op geen enkele manier rechten of plichten 
ontstaan

plangebied

van bedrijvigheid naar wonen

van bedrijvigheid naar bos, overig groen
of reservaat en natuur

planbaten

planschaden



Gemeente Zwevegem, RUP 9.1 Bekaertsite-Blokkestraat Leiedal, april 201132

7 .  O p  t e  h e f f e n  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven :

• de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met 
K.B. 4 november 1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing 
van het plangebied: zijnde de voorschriften van ‘milieubelastende industrie’ en 
‘woongebied’;

• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Bekaertstraat (MB 10/07/1991) 
voor zover gelegen binnen het plangebied, zijnde de voorschriften voor “zone 
17-nabestemming”.

8 .  R u i m t e b a l a n s

nr bestemming gewestplan bestemming RUP opp (m²)

1 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: wonen
zone voor wonen in ruime zin

24.154 m²

2 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: wonen
zone voor stedelijke functies

13.216 m²

3 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: gemeenschaps- en 
nutsvoorzieningen
zone voor gemeenschapsvoorzieningen

19.793 m²

4 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: wonen
zone voor stedelijke functies en wonen

7.414 m²

5 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: overig groen
zone voor recreatief groengebied

46.997 m²

6 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: overig groen
zone voor gemengd open 
ruimtegebied

14.525 m²

7 zone voor milieubelastende 
industrie

hoofdcategorie: lijninfrastructuur
zone voor voetgangers- en 
fi etsersverbinding

7.101 m²


