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1 Inleiding

1.1 Situering van het RUP

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zwevegem nr. 14-1 Losschaert 
is gelegen ten noordwesten van de bebouwde kern van Zwevegem, en nabij de 
gemeentegrens met Kortrijk en Harelbeke. Het in- en uitrittencomplex ‘Kortrijk-Oost’ 
van de autosnelweg E17 Kortrijk-Gent-Antwerpen is vlakbij gelegen.

Het plangebied van het RUP Losschaert is ten zuidoosten gelegen van de eerste fase van 
het hoogwaardig regionaal bedrijventerrein Evolis (vroeger Deltapark genaamd), dat 
zich uitstrekt over het grondgebied van de stad Kortrijk en de gemeenten Zwevegem en 
Harelbeke. 

1.2 Onderwerp van het RUP

Het RUP Zwevegem nr. 14-1 Losschaert wordt opgemaakt ter uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Zwevegem, definitief goedgekeurd door de 
Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 01/04/2004.
 
Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende elementen behandeld: 
• Verfijning van de inrichtingsprincipes voor het regionaal bedrijventerrein Losschaert, 

dat reeds juridisch werd verankerd in het gewestelijk RUP voor de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

• Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften voor het lokaal bedrijventerrein 
Losschaert.

• Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften voor het overgangsgebied tussen 
het bedrijventerrein Losschaert en het nieuwe woongebied ten noorden van de 
Hinnestraat.

• Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften voor nieuwe woongebied ten 
noorden van de Hinnestraat.

• Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften voor de groene wandel- en fietsas 
van de oude spoorwegbedding Kortrijk-Zwevegem-Avelgem

• Bestemming en stedenbouwkundige voorschriften voor de ‘kleinhandelsdriehoek’ 
tussen de Harelbekestraat, de N391 en de oude spoorwegbedding.

1.3 Begrenzing van het plangebied

• figuur 01: situering plangebied - topografische kaart

Het plangebied werd zodanig afgebakend zodat alle inhoudelijke elementen voldoende 
binnen hun ruimtelijke context worden geplaatst.

Het plangebied wordt als volgt begrensd:
• ten noorden: de gewestweg N391
• ten oosten: de as van Harelbekestraat
• ten westen: de as van Luipaardstraat
• ten zuiden: de as van de Hinnestraat (ook de grens van het aanpalende BPA 

Zwevegem Abeele)
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2 Weergave bestaande toestand

De bestaande toestand wordt weergegeven aan de hand van volgende figuren:
• figuur 02: bestaande toestand - functie-, gebouwen- en percelenkaart
• figuur 03: bestaande toestand - fotoreportage (2008)
• figuur 04: bestaande toestand - luchtfoto (2005)

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgronden (zowel akkergronden als 
weilanden), die deel uitmaken van de nog resterende open ruimte tussen Zwevegem, 
Kortrijk en Harelbeke. 

Ten zuiden en ten westen van het plangebied zijn verschillende woonwijken 
gelegen, die aansluiten bij het centrum van Zwevegem. Zo bevindt zich ten zuiden 
van de Hinnestraat de grote sociale woonwijk Abeele (rij- en patiowoningen en 
appartementen). 

De noordelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de gewestweg N391. Deze 
N391 werd geconcipieerd als de omleidingsweg voor de gewestweg N8 (Kortrijkstraat) 
Kortrijk-Oudenaarde rond de kern van Zwevegem. Via deze N391 en de N8 wordt het 
gebied ontsloten naar het in- en uitrittencomplex ‘Kortrijk-Oost’ van de autosnelweg 
E17 Kortrijk-Gent-Antwerpen.

Langs de Luipaardstraat, Hinnestraat en Harelbekestraat is een woonbebouwing 
aanwezig, die bestaat uit ééngezinswoningen afwisselend in open, halfopen of 
aanééngesloten bebouwing. De meeste woningen bestaan uit één of twee bouwlagen 
met een hellend dak. 

Ter hoogte van het kruispunt van de Luipaardstraat met de Kortrijkstraat is er ook een 
insteek naar het plangebied, eveneens een woonstraat met ééngezinswoningen. Het 
vreemde knooppunt van deze drie straten zorgt voor moeilijke verkeerssituaties. 

Langs de Hinnestraat zijn nog enkele onbebouwde percelen gelegen maar ook twee 
garagewegen en drie private toegangswegen naar de beperkte bebouwing centraal 
in het landbouwgebied. Dit zijn enkele ééngezinswoningen en ook twee bestaande 
landbouwzetels. 

In de noordoostelijke hoek van het plangebied loopt de oude spoorwegbedding Kortrijk-
Zwevegem-Avelgem, die fungeert als een bovenlokale fietsroute, zowel voor functioneel 
fietsverkeer (woon-werk en woon-school) als voor recreatief fietsverkeer.

Ten zuidoosten van het plangebied loopt deze spoorwegbedding langs de industriezone 
De Blokken, de grootschalige site van het metaaldraadbedrijf Bekaert en het 
gemeentelijk sportcomplex van Zwevegem (zie situering op topografische kaart).

Ten noorden van de gewestweg N391 loopt de Pluimbeek, een beek van 2e categorie 
onder beheer van de provincie West-Vlaanderen. De natuurlijke afwatering van het 
plangebied loopt naar deze Pluimbeek. 
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figuur	03:	bestaande	toestand	-	fotoreportage

Zicht op de bestaande residentiële bebouwing in de Luipaardstraat. Zicht op de bestaande rijwoningen in de insteek vanaf de Kortrijkstraat Zicht op de bestaande woningen in de Hinnestraat.

Zicht op de landbouwgronden vanaf de insteek van de Kortrijkstraat. Zicht op de oprit die loopt vanaf de Hinnestraat naar de landbouwzetel (op 

uiteinde van de insteek van de Kortrijkstraat).

Zicht op de onbebouwde weilanden en knotwilgen gelegen langs de 

Harelbekestraat en nabij de gewestweg N391.

Zicht op oude verlaten spoorwegbedding, die wordt gebruikt als bovenlokale 

recreatieve en functionele fietsroute tussen Zwevegem en Kortrijk. 

Zicht op de landbouwgronden vanaf de Harelbekestraat. Zicht op drie woningen en landbouwgronden gelegen nabij de oversteek van de 

oude spoorwegbedding (fietsroute) over de Harelbekestraat.
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3 Weergave juridische toestand

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 
04/11/1977 en latere wijzigingen) 
•	 Woongebied
•	 Woonuitbreidingsgebied
•	 Regionaal bedrijventerrein met 

openbaar karakter

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) BPA Zwevegem 1-3 Harelbekestraat
M.B. 23.06.1986

Sectoraal BPA neen

Gemeentelijk RUP neen

Gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk
Deelplan 3b Gemengd regionaal 
bedrijventerrein Zwevegem-Losschaert 
(Besluit Vlaamse Regering van 20 
januari 2006)

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

•	 V.K. nr. 1101 aan Peers X. dd. 
5/3/1986

•	 V.K. nr. 1102 aan Peers X. dd. 
26/2/1986

Milieuvergunningen • Kortrijkstraat 152a - 
landbouwbedrijf (vee) op naam van 
Vanhemmens J.

Beschermd monument, landschap, 
dorpsgezicht, stadsgezicht

neen

Vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied neen

Buurtwegen • Voetweg nr. 42
• Voetweg nr. 71

Waterlopen (categorisering) neen

VEN-gebied, IVON-gebied neen

Relevante gemeentelijke verordeningen neen

Andere neen

Op het overzichtsplan – juridische toestand worden de verschillende vigerende plannen 
aangeduid. 

Hierna wordt nog specifiek het vigerende gewestelijk RUP en het BPA Zwevegem 1-3 
Harelbekestraat toegelicht.

• figuur 05: juridische toestand - overzicht vigerende juridische plannen
• figuur 06: gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk - deelplan 

3b Gemengd regionaal bedrijventerrein Zwevegem-Losschaert
• figuur 07: gewestplan
• figuur 13: juridische toestand - atlas der buurtwegen (zie verderop in de bundel 

onder ‘Buurtwegentoets’)
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Deze kaart biedt een overzicht van alle juridisch 
vigerende plannen in en rond het plangebied van 
het RUP. Binnen de blanco achtergrond is het 
gewestplan van kracht (zie figuur 07).

Het oorspronkelijke plangebied van het BPA 1-3 
Harelbekestraat is ruimer dan hier afgebakend. 
Door de gewestplanwijziging (10/11/1998), het 
deelplan 3b van de afbakening en door het 
recentere BPA Abeele, is het BPA Harelbekestraat 
niet meer overal van kracht. Op de kaart hiernaast 
is enkel het nog vigerende deel van het BPA 1-3 
Harelbekestraat aangeduid.

Binnen de blanco achtergrond 
is het gewestplan van kracht.
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3.1 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Het plangebied van het gemeentelijk RUP Zwevegem Losschaert ligt integraal binnen de 
afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

Deelplan 3b van het gewestelijk RUP omvat het gemengd regionaal bedrijventerrein 
Zwevegem-Losschaert. In de toelichtingsnota is aangegeven dat het plangebied 
beperkt wordt tot het regionaal bedrijventerrein. De overgang tussen het regionaal 
bedrijventerrein en het wonen ten zuiden wordt overgelaten aan een gemeentelijk 
planningsinitiatief. Deze overgangsfunctie kan worden vervuld door een gerichte 
inrichting met een lokaal bedrijventerrein, dat de gemeente Zwevegem in een lokaal 
plan kan vastleggen. 

Voor dit deelplan 3b van het gewestelijk RUP gelden volgende verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften:

Gemengd regionaal bedrijventerrein
§1 Het gemengd regionaal bedrijventerrein Zwevegem-Losschaert is bestemd voor 
bedrijven van regionaal belang met een van volgende hoofdactiviteiten:
• productie en verwerking van goederen;
• afvalverwerking, recyclage inbegrepen;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groupage en fysieke distributie;
• gemeenschappelijke en complementaire voorzieningen inherent aan het 

functioneren van een gemengd regionaal bedrijventerrein.

Volgende activiteiten zijn toegelaten:
• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200m² 

vloeroppervlakte geïntegreerd in het bedrijfsgebouw;
• Een beperkte oppervlakte voor kantoren en beperkte toonzalen gekoppeld aan de 

activiteit van individuele bedrijven voor zover deze activiteiten geen intensieve 
loketfunctie hebben en geen autonome activiteit uitmaken.

Inrichtingen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk 
zijn aan of groter dan aangegeven in de bijlage I, delen 1 en 2, kolom 2, van het 
Samenwerkingsakkoord van 21 juli 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, 
het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing 
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zijn niet toegelaten.

§2 De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5.000m². Uitzonderingen zijn 
toegestaanvoor een beperkt aantal percelen die omwille van de globale inrichting van 
het bedrijventerrein een kleinere terreinoppervlakte verkrijgen.

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld aan de 
hand van volgende criteria:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsgebied en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen, waarbij in het bijzonder aandacht gaat naar de beeldkwaliteit 
langs de N391.

• Het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• Parkeren wordt gegroepeerd voor verschillende bedrijven of geïncorporeerd in het 

bedrijfsgebouw, daar waar het beheer dit toelaat;
• Het waterbergend vermogen van het bedrijfsgebied dient zoveel mogelijk behouden 

te worden en het overstromingsrisico beperkt te worden;
• Impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Bufferzone (in overdruk) 
§1 De bufferstroken zijn minimum 30 meter breed. De functie van de buffer bestaat uit 
een visuele afscherming en de buffering van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de 
omgeving.
De bufferzones worden – al dan niet op een berm – beplant en onderhouden met 
streekeigen hoog- en laagstammige bomen en struiken en onderhouden als een 
dicht groen scherm en mogen enkel toegankelijk zijn voor onderhoudswerken. Een 

fietsverbinding kan worden aangelegd. Daarbij dient zoveel mogelijk aandacht te gaan 
naar de bestaande natuurwaarden op de spoorwegberm. In functie van het opvangen 
en verzamelen van het hemelwater op de bedrijventerreinen, kunnen in deze zones 
gemeenschappelijke bufferbekkens worden voorzien en dit zoveel mogelijk volgens de 
principes van natuurtechnische milieubouw. Afbraak van bouwwerken is toegelaten.
Uitgezonderd voor de elementen in bovenstaande alinea, zijn in het gebied geen 
stedenbouwkundige handelingen als bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening toegelaten, ongeacht of 
er een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

§2 In geval van gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein kan de buffer per 
fase worden gerealiseerd: minstens dit deel van de buffer dat grenst aan het deel van 
het bedrijventerrein dat zal worden ontwikkeld, dient te worden gerealiseerd en dit 
minstens gelijktijdig met het begin van uitvoeren van de eerste werken of handelingen 
op het betreffende deel van het bedrijventerrein en waarvoor een stedenbouwkundige 
vergunning is vereist.

Ontsluiting en interne wegenis (Symbolische aanduiding)
Er wordt één ontsluiting voorzien gekoppeld aan de N391. De interne wegenis sluit aan 
op de ontsluiting.

Fietsverbinding (Symbolische aanduiding)
Langs het bedrijventerrein, in de buffer wordt doorgaand fietsverkeer mogelijk gemaakt.

Procedurele aspecten
§1 Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning voor een project dat een terreinoppervlakte beslaat 
van meer dan twee ha of voor een nieuw bedrijf, wordt door de aanvrager een 
inrichtingsstudie bijgevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van 
de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.
De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt tot 
wat al gerealiseerd is binnen het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de 
rest van het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende 
de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundig attest en wordt als dusdanig 
meegestuurd naar de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van deze aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag 
kan hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie.

§2 Over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of een 
verkavelingsvergunning wordt het advies van de administratie bevoegd voor integraal 
waterbeheer ingewonnen. Deze adviesvragen wordt behandeld volgens de bepalingen 
van de wetgeving ruimtelijke ordening over gelijkaardige niet bindende adviesvragen 
uitgaande van het college van burgemeester en schepenen.
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3.2 Gewestplan

Op het gewestplan Kortrijk is het plangebied bestemd als: 
•	 Woongebied
•	 Woonuitbreidingsgebied
•	 Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Zoals hierboven aangegeven en aangeduid op het overzichtsplan van de juridische 
toestand, is het gewestplan slechts voor een klein deel van het plangebied meer van 
kracht. 

3.3 BPA Zwevegem 1-3 Harelbekestraat

Bij M.B. van 23.06.1986 werd het BPA Zwevegem 1-3 Harelbekestraat goedgekeurd. 

Dit BPA omvat gedetailleerde bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften voor 
ondermeer: 
•	 de bestaande woonbebouwing langs de Luipaardstraat, Hinnestraat en 

Harelbekestraat
•	 het achterliggende landbouwgebied. Dit impliceert dat specifiek voor deze gronden 

de gewestplanbestemming als ‘woongebied’, door het vigerende BPA werd gewijzigd 
tot landbouwgebied (met uitzondering van de bestaande verspreide bebouwing).

Dit BPA Zwevegem 1-3 Harelbekestraat is echter niet meer volledig van kracht, nl.:
•	 Het deel dat is herzien door BPA Zwevegem 1-4 Abeele.
•	 Het deel dat is opgeheven door de gewestplanwijziging (10/11/1998). Hier is de 

gewestplanbestemming als ‘regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter’ van 
kracht.

•	 Het deel dat is opgeheven door het gewestelijk RUP voor de afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk - deelplan 3b Gemengd regionaal bedrijventerrein 
Zwevegem-Losschaert. 

Op het overzichtsplan juridische toestand is enkel het nog vigerende deel van het BPA 
Zwevegem 1-3 Harelbekestraat aangeduid.
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4  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1 Relatie met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft 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 Losschaert 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 Losschaert geven invulling aan 
volgende ontwikkelingsperspectieven voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk:
•	 het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor bedrijven: 

nl. de ontwikkeling van het nieuw regionaal én lokaal bedrijventerrein Losschaert
•	 het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor woningen: 

nl. de realisatie van een nieuw woongebied ten noorden van de Hinnestraat
•	 versterken van de multifunctionaliteit: nl. het verweven van functies (wonen, 

werken, groen) in het overgangsgebied tussen het nieuw lokaal bedrijventerrein 
Losschaert en het nieuwe woongebied ten noorden van de Hinnestraat

•	 stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en locatiebeleid: nl. een goede 
verkeersstructuur voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen (zowel voor 
gemotoriseerd verkeer als voor fietsers en voetgangers).

4.2 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk

In het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, 
dat definitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering op 20 januari 2006, valt het 
betrokken plangebied van het RUP binnen de afbakeningslijn van dit stedelijk gebied. 

Deelplan 3b van het gewestelijk RUP omvat het gemengd regionaal bedrijventerrein 
Zwevegem-Losschaert. Voor de toelichting van dit deelplan wordt verwezen naar de 
juridsche toestand (zie hierboven bij punt 3.1).

Voor lokale bedrijventerreinen is in het afbakeningsproces een pakket van 58 ha 
voorzien. Daarin zijn ook lokale bedrijventerreinen voorzien voor kernen buiten het 
stedelijk gebied (van gemeenten die deel uitmaken van het stedelijk gebied). De 
verdeling gebeurt in overeenstemming met de principes in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en de selecties in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. In het 
afbakeningsplan wordt deze oppervlakte niet in concrete locaties vastgelegd (met 
uitzondering van een deel van de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Heule-
Kuurne).

In de toelichtingsnota van het gewestelijk RUP wordt bij de hypothese van de gewenste 
ruimtelijke structuur de zone ten zuiden van het regionaal bedrijventerrein Losschaert 
aangeduid voor de ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein. 

In het gewestelijk RUP worden dus geen deelplannen opgenomen voor lokale 
bedrijventerreinen. Dit dient te gebeuren in de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in uitvoering van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

4.3  Relatie met het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
West-Vlaanderen

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WVL) geeft 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 specifieke bepalingen en selecties uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan 
West-Vlaanderen zijn van belang voor dit RUP:

Gewenste nederzettingsstructuur
In het RSV worden de stedelijke gebieden geselecteerd. Het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen geeft verder invulling aan het principe van de 
gedeconcentreerde bundeling. Bijkomende wooneenheden worden gebundeld in 
stedelijke gebieden, hoofddorpen en woonkernen. Het PRS-WVL selecteert de 
hoofddorpen en woonkernen.

De kern Zwevegem wordt geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp 
voor zover delen ervan niet tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk behoren. Een 
structuurondersteunend hoofddorp moet instaan voor de opvang van de eigen groei van 
huishoudens plus de aangroei van huishoudens die niet kerngebonden zijn. Bovendien is 
er de mogelijkheid om de eigen groei van huishoudens van andere geselecteerde kernen 
in het buitengebied op te vangen. 
Aangezien de kern van Zwevegem werd opgenomen binnen het stedelijk gebied, zijn de 
richtinggevende bepalingen van het RSV van toepassing.

In het specifiek beleidskader voor de nederzettingsstructuur wordt gestreefd naar een 
menging van verschillende woningtypes. Bij elke ontwikkeling van nieuwe woonzones 
groter dan 1 ha moet worden gestreefd naar een minimum van 25% sociale huur- of 
koopwoningen, indien de grond in private eigendom is. 

Gewenste economische structuur
Het RSV maakte de selecties van economische knooppunten waar zowel regionale als 
lokale bedrijventerreinen gesitueerd kunnen worden. In het PRS WVL worden er geen 
nieuwe selecties voorgesteld.

Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
De gewestweg N391 (omleidingsweg voor de gewestweg N8 rond de kern van 
Zwevegem) is in het PRS-WVL geselecteerd als secundaire weg type 1.

In uitwerking van het PRS-WVL is een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 
ontworpen (voor woon-werk en woon-school fietsverkeer). Hierin is de oude 
spoorwegbedding Kortrijk-Zwevegem opgenomen als een hoofdfietsroute. De provincie 
West-Vlaanderen heeft deze fietsroute afgelopen jaren heraangelegd. De gelijkvloerse 
kruising van deze fietsroute met de gewestweg N391 blijft een gevaarlijk knooppunt.
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Gewenste ruimtelijke structuur van de Leieruimte
De visie op het niveau van de provincie en van de verschillende deelstructuren wordt 
gebiedsgericht vertaald in deelruimten. Het noorden van Zwevegem en dus ook het 
plangebied van het RUP Zwevegem Losschaert behoort 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 Losschaert geeft invulling aan volgende beleidsopties van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen voor deze Leieruimte:
• Industriële activiteiten worden in knooppunten uitgebouwd, vooral aan de op- en 

afrittencomplexen van de hoofdwegen ter hoogte van de stedelijke gebieden en 
knooppunten aan waterwegen of spoorwegen. 

• In de Leievallei kunnen ook in de specifieke economische knooppunten nieuwe 
activiteiten tot ontwikkeling komen, los van clustervorming of endogene 
ontwikkeling wanneer deze gebruik maken van de bestaande gebundelde 
lijninfrastructuur.

• 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 fietsverkeer, clustervorming van 
economische activiteiten en tewerkstelling.

4.4 Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Zwevegem

Enkel de relevante elementen uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Zwevegem worden hieronder weergegeven.

In het richtinggevend gedeelte (R.G.) vormen een aantal ‘basisdoelstellingen’ en 
‘ruimtelijke concepten’ de algemene basis voor de stedenbouwkundige opties in dit RUP:
• 2.1.2. uitbouw van een stedelijke kern Zwevegem tot een motor (R.G. p. 136)
• 2.1.3. het ondersteunen van de economische ontwikkeling (R.G. p. 136)
• 3.1.1. Zwevegem als sterke kern in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en als 

regionale aantrekkingspool op recreatief vlak (R.G. p. 138)
• 3.2.4 gerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen (R.G. p. 140)

Onder punt 4.2.1. gewenste ruimtelijke structuur van het wonen staan enkele 
meer concrete bepalingen opgenomen voor het plangebied. Het plangebied behoort tot 
de stedelijke kern van Zwevegem, waar een aanbodbeleid van woningen moet gevoerd 
worden. Vanuit de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd een 
taakstelling opgelegd.

Onder het luik woningprogrammering (R.G. p. 150-151) en op de kaartnr. 68 
(prioriteitsstelling van de niet-uitgeruste terreinen in het stedelijk gebied) wordt de 
taakstelling inzake wonen verder ingevuld:
• zones nr. 71 & 72: prioritair aan te snijden woongebieden om te voldoen aan de 

woningbehoefte binnen de planperiode
• zone nr. 44: ook prioritair aan te snijden --> deze optie is echter achterhaald 

door de bestemming als regionaal bedrijventerrein in het gewestelijk RUP voor de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied

• zones nr. 43 & 45: geen woonontwikkeling --> deze optie is inmiddels bevestigd in 
het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied met de 
bestemming als regionaal bedrijventerrein

Bij de mogelijke maatregelen is aangegeven dat de gemeente actief mee zal werken 
aan inbreidingsprojecten. Dit gebeurt ondermeer door te voorzien in een wettelijk 
kader hiervoor. De opmaak van dit gemeentelijk RUP biedt een wettelijk kader voor de 
realisatie van het woongebied binnen dit plangebied.
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Onder punt 4.2.3. gewenste economische structuur worden ook een aantal 
concrete bepalingen voor het plangebied vermeld. Op R.G. p. 166 staat de Losschaert 
vermeld als een gemengd regionaal bedrijventerrein. Er dient speciale aandacht te 
worden besteed aan de relatie met de omliggende functies. 

Op R.G. p. 173-174 en op kaartnr. 77 wordt rond de driehoek ter hoogte van de 
Harelbeekstraat en de N391 volgende visie opgebouwd:

Ter hoogte van de Harelbeekstraat en de N391 wordt een terrein voorzien die een lokale 
commerciële ontwikkeling kan krijgen. Bij deze ontwikkeling moet er gestreefd worden 
naar een verweving met wonen.

De N391 heeft een wervend karakter waardoor er in de toekomst meer en meer 
handelszaken zich langs de N391 zullen willen inplanten. De gemeente Zwevegem 
wil dit sturen om te vermijden dat dergelijke inplantingen overal voorkomen en 
het handelsapparaat in de kern ondermijnen en anderzijds wenst de gemeente 
mogelijkheden te creëren voor de herlokalisatie van bestaande kleinhandel vanuit de 
kern omwille van ruimtelijke problemen. Hiervoor duidt de gemeente een zone aan 
waar er beperkte ontwikkelingsmogelijkheid wordt toegekend. Deze keuze gebeurt op 
basis van overwegingen op het vlak van bereikbaarheid, ontwikkelingsmogelijkheden, 
open ruimte en na toetsing met andere opties. Deze zone is een overgangszone tussen 
gebieden met een verschillende schaal (woongebied versus regionaal bedrijventerrein 
en secundaire weg met verkeersknooppunt) en krijgt op die manier mogelijkheden 
om die overgang vorm te geven. Op andere plaatsen wordt er geen ontwikkeling meer 
mogelijk.
Er is op deze locatie plaats voor grootschalige handel en diensten die niet in 
rechtstreekse concurrentie is voor de handelskern van het centrum van Zwevegem. 
De grootschaligheid heeft betrekking op volumineuze producten en op de vereiste 
parkeerruimte.
Het is niet de bedoeling dat deze zone uitgroeit tot een kleinhandelszone met een 
regionale aantrekkingskracht. Deze zone mag niet ingenomen door één enkele 
handelszaak.
Bij het aanleggen van op- en afritten gelden er beperkingen in functie van de 
verkeersveiligheid. Er kan geen rechtstreekse ontsluiting voorkomen op de N391.
Bij de realisatie van deze zone moet rekening gehouden worden met het karakter 
van het gebied als overgangszone. Bij de inplanting en gabariet kan hierbij rekening 
gehouden worden. Een markant gebouw behoort tot de mogelijkheden.

Bij de mogelijke maatregelen is aangegeven dat de gemeente een of meerdere RUP’s 
opmaakt die een zone voor kleinhandel ter hoogte van de Harelbekestraat en de N391 
voorziet. Hierbij is er minstens aandacht voor:
• een lokale economische ontwikkeling;
• verweven met het wonen;
• de verkeersveiligheid;
• maatregelen om op andere knooppunten de inplanting van kleinhandel te 

vermijden;
• de vormgeving van de overgang tussen gebieden met een verschillende 

schaal (woongebied versus regionaal bedrijventerrein en secundaire weg met 
verkeersknooppunt);

• de planvorming voor het regionale bedrijventerrein.

Onder punt 4.2.4. is de gewenste structuur voor verkeer en vervoer uitgewerkt. 
De N391 werd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen 
geselecteerd als een secundaire weg categorie 1. De Harelbekestraat wordt vanaf het 
centrum tot aan de N391 als een lokale weg categorie 2  (gebiedsontsluitingsweg) 
geselecteerd. 

Voor het fietsroutenetwerk wordt verwezen naar het gemeentelijk mobiliteitsplan. 
Ondertussen zijn de fietsroutes uit dit mobiliteitsplan ook bevestigd in het provinciaal 
functioneel fietsroutenetwerk: 
• de oude spoorwegbedding Kortrijk-Zwevegem vormt een hoofdfietsroute;
• de Luipaardstraat vormt een bovenlokale fietsroute voor woon-werk en woon-

schoolverkeer.

Onder punt 4.3.1. (zie R.G. vanaf p. 188) en op de kaartnr. 82 is de gewenste 
ruimtelijke structuur voor het verstedelijkte gebied van Zwevegem uitgewerkt. 
De opties kunnen als volgt worden samengevat:
• ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein (Losschaert) met ontsluiting via de 

N391
• hierbij aansluitend de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein
• de woningbouwontwikkeling ten noorden van de Hinnestraat
• de ontwikkeling van een lokale commerciële zone (kleinhandel en diensten) tussen 

de N391, de Harelbekestraat en de oude spoorwegbedding
• de oude spoorwegbedding als een as voor langzaam verkeer.

Op de figuur is de aandacht voor de verweving tussen wonen en werken specifiek 
aangeduid. De tekst in het R.G. p. 193 verduidelijkt dit:

Ter hoogte van de nieuwe lokale bedrijfszone Losschaert wordt een overgangsgebied 
tussen wonen en werken voorgesteld. In dit overgangsgebied gebeurt een kwalitatieve 
overgang tussen beide functies. De koppeling kan op verschillende manieren 
gebeuren (met elkaar in contact brengen, bemiddeling van een andere functie,...). De 
ontwikkeling van het bedrijventerrein, de invulling van het overgangsgebied en het 
aansnijden van de woongebieden moeten in een zelfde optiek bekeken worden.
 
Bij de mogelijke maatregelen (zie R.G. p. 196) wordt het volgende vermeld rond het 
bedrijventerrein Losschaert:

De gemeente pleegt met de gemeente Harelbeke en Kortrijk overleg over de realisatie 
van het regionale bedrijventerrein ‘HKZ’ waar de Losschaert deel van uitmaakt en 
ondersteunt de realisatie.  Hierbij gelden volgende aandachtspunten:
•	 de relatie met de omliggende woongebieden;
•	 differentiatie van de bedrijvigheid;
•	 de ontsluiting;
•	 verdichtingsmogelijkheden voor de bedrijvigheid;
•	 centrumversterking;
•	 uitzicht en openbaar domein.

De gemeente bepaalt in een RUP de inrichting en beheer van het lokaal bedrijventerrein 
en de overgang naar de stedelijke woonomgeving.

In het bindend gedeelte (zie tekst p. 231) wordt de maatregel rond het 
bedrijventerrein Losschaert gedeeltelijk hernomen:

De gemeente pleegt met de gemeente Harelbeke en Kortrijk overleg over de realisatie 
van het regionale bedrijventerrein Luipaardzone waar de Losschaert deel van uitmaakt 
en ondersteunt de realisatie.
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Legende

figuur	08:	GRS	Zwevegem	-	kaartnr.	82	:	
Gewenste ruimtelijke structuur van het 
stedelijk gebied Zwevegem
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5  O n t w e r p e n d  o n d e r z o e k

5.1 Overzichtsplan Evolis-Losschaert

Het stedenbouwkundig plan voor Losschaert past binnen het ruimere geheel van 
de ontwikkeling van het hoogwaardig regionaal bedrijventerrein Evolis (vroeger 
Deltapark genaamd), dat zich uitstrekt over het grondgebied van de stad Kortrijk en de 
gemeenten Zwevegem en Harelbeke. 

•	 figuur 09: Overzichtsplan Evolis - Losschaert

Het regionaal bedrijventerrein Evolis wordt specifiek voorbehouden voor de vestiging 
van hoogwaardige bedrijven in de regio Kortrijk. De Vlaamse Regering heeft het 
bedrijventerrein Evolis erkend met de bekroning als “Top-project” in Vlaanderen.

Het algemeen concept voor het bedrijventerrein Evolis is gebaseerd op het 
stedenbouwkundig onderzoek van Bernardo Secchi over Hoog Kortrijk en de 
streek Kortrijk van begin jaren 1990. De streek en stad Kortrijk worden hierbij 
gekarakteriseerd door een orthogonaal rasterpatroon met structuren die min of meer 
oost-west georiënteerd zijn en evenwijdig aan de Leievallei zijn (bv. autosnelweg E17).

In het stedenbouwkundig plan voor het bedrijventerrein Evolis wordt ernaar gestreefd 
om deze morfologie van de streek te versterken door in de vormgeving deze principes 
van het orthogonaal patroon uit te werken in de weginfrastructuur, de inplanting van de 
gebouwen, de groenstructuren, enz.. 

Het bedrijventerrein is zeer goed bereikbaar vanop het hoger wegennet door de 
nabijheid van het in- en uitrittencomplex ‘Kortrijk-Oost’ van de autosnelweg E17 
(Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen) en geeft via de Oudenaardsesteenweg N8 (Kortrijk-
Zwevegem) ook aansluiting op de R8, de ringweg rond Kortrijk.

De hoofdontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gebeurt vanaf de N391 (de 
omleidingsweg van de N8 rond Zwevegem). De bestaande rotonde van de N8-N391 
wordt in de eerste fase gebruikt als toegang tot de zone Evolis Kortrijk en een eerste 
deel van de zone Evolis Harelbeke. 

Bij de verdere fasering van het bedrijventerrein dient een tweede rotonde voorzien 
te worden dat toegang zal geven tot de zones Evolis Harelbeke en Evolis-Losschaert 
Zwevegem. 

Er wordt geopteerd voor een eenvoudige en leesbare ontsluitingsstructuur van de zone 
Evolis, die is opgebouwd uit 3 dreven en 2 toegangswegen:
• 3 dreven parallel met de E17, die toegang verlenen tot de bedrijfskavels
• 2 toegangswegen loodrecht op de E17, die in principe geen rechtstreekse toegang 

geven tot de bedrijfskavels, maar fungeren als toegang tot het bedrijventerrein.

Door het contrast tussen beplante dreven (met 6 bomenrijen) en niet beplante 
toegangswegen (met open grasvlaktes en enkele bomen), wordt de leesbaarheid van 
de ontsluitingsstructuur verhoogd. De dreven dragen bij tot de versterking van de 
morfologie van de streek (cfr. de concepten van Bernardo Secchi voor Hoog Kortrijk).

Dreven (evenwijdig aan de E17)
Voor de dreven wordt een dwarsprofiel ontwikkeld met een totale breedte van 60m 
(afstand tussen de uiterste bouwgrenzen) en één rijweg in dubbele rijrichting. De 6 rijen 
hoogstammige bomen zorgen voor een dominante groenstructuur. Het centrale deel van 
de dreef heeft een breedte van 20m en behoort tot het openbaar domein. De buitenste 
delen van de dreef behoren tot de te verkopen bedrijfsoppervlakte en worden gebruikt 
voor de aanleg van de semi-openbare en groene parkeerzones. 
De lineaire parkeerstroken zijn functioneel en helder opgebouwd. Op de grens tussen 
openbaar en privaat domein wordt een uniforme haag aangeplant. De zijbermen worden 
met gras bezaaid. Hoewel bepaalde delen tot het openbare en andere tot private 
domein behoren wordt de dreef als één doorlopende groenstructuur ervaren die gelegen 
is tussen de bedrijfsgebouwen. De bedrijven worden langs deze dreven ontsloten. 

Dreven

Toegangswegen (loodrecht op de E17)
Voor de toegangswegen wordt een dwarsprofiel ontwikkeld met breedte van 30m 
(afstand tussen de rooilijnen) en waarbij de twee rijrichtingen van elkaar gescheiden 
worden door een middenberm. Het gedeelte privaat domein is aan de zijde van de 
toegangswegen beperkt tot 5m aan elke zijde. Bijgevolg bedraagt de totale breedte 
tussen de verplichte bouwlijnen van de gebouwen 30m + 5m + 5m = 40m. 
Langs deze toegangswegen worden slechts enkele bomen op een willekeurige 
manier geplant waardoor de bebouwing hier dominant aanwezig is. Op de grens 
tussen openbaar en privaat domein wordt een uniforme haag aangeplant. De zij- en 
middenbermen worden met gras bezaaid.

Groene ruimte langs de N391
De gewestweg N391 wordt in een circa 140m brede groene ruimte ingebed. Deze 
groene overgangszone tussen zone Evolis Kortrijk/Harelbeke  en zone Evolis-Losschaert 
Zwevegem kan beschouwd worden als een representatieve en recreatieve strook voor 
het bedrijventerrein en voor de ruimere omgeving. Hierdoor vervult ze zowel een 
betekenis bij het voorkomen van het bedrijventerrein intern als op een hoger niveau. 
Deze groene ruimte wordt evenwijdig met de dreven en de autosnelweg E17 aangelegd 
(cfr. de concepten van Bernardo Secchi). 

De groene ruimte wordt als een landschappelijke strook vormgegeven. Bestaande 
waardevolle elementen zoals de hoeve met walgracht worden verrijkt met nieuwe 
noodzakelijke elementen zoals de landschappelijk geïntegreerde bufferbekkens. In de 
strook kunnen eventueel ook enkele dienstverlenende functies ten behoeve van het 
functioneren van het bedrijventerrein worden ingebed. De nieuwe elementen worden 
dusdanig gepositioneerd dat ze een meerwaarde voor het gebied gaan vormen. 

Groene	fietsverbindingen
De oude spoorwegbedding Kortrijk-Zwevegem functioneert als een bovenlokale 
fietsroute. En de Luipaardstraat wordt behouden als een lokale fietsroute. Beide 
fietsroutes worden in een groene structuur ingebed. Ook binnen de groene ruimte langs 
de N391 wordt een recreatieve fietsroute aangelegd als west-oostverbinding.

Windturbines & groene energie
Langs de noordelijke dreef worden parallel met de E17 vier grote windturbines 
ingeplant. Er zal ook een groene stroomcentrale worden gebouwd op de hoek van deze 
noordelijke dreef en de Luipaardstraat.

Beeldkwaliteit & ordening gebouwen
Door het open zicht langs de E17 en de N391 speelt de ordening van de gebouwen een 
beeldbepalende rol. Daarom zal er aan de architectuur van de gebouwen gelegen aan 
de N391 en de E17 bijzondere aandacht worden besteed. Langs de E17, N391 en ook 
de toegangswegen worden verplichte bouwlijnen opgelegd en alle gebouwen dienen 
volgens een orthogonaal patroon te worden gebouwd. 
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Ruggengraat

Verwevingsgebied wonen-werken-groen

Lus met bomendreven

5.2 Stedenbouwkundig plan Losschaert 

Aan de hand van ontwerpend onderzoek werd een stedenbouwkundig plan opgemaakt 
voor de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het plangebied van het RUP 
Zwevegem Losschaert. Dit stedenbouwkundig plan past ook binnen het ruimere geheel 
van de ontwikkeling van het hoogwaardig regionaal bedrijventerrein Evolis.

•	 figuur 10: Stedenbouwkundig plan Losschaert 

De basisprincipes van het stedenbouwkundig plan Losschaert worden samengevat in 
volgende ruimtelijke concepten:

1. Lus als ontsluitingsstructuur voor het regionaal en lokaal bedrijventerrein
Er wordt een lusvormige wegenstructuur voorzien voor de ontsluiting van het regionaal 
en lokaal bedrijventerrein Losschaert. Deze lus is op één punt gekoppeld aan de N391, 
zoals voorzien in het deelplan 3b van het gewestelijk RUP.

Deze lusstructuur biedt een aantal belangrijke voordelen:
• Alle gronden van het bedrijventerrein kunnen optimaal bediend worden met deze 

lusstructuur. 
• De lus is zo geconcipieerd zodat de diepte van de bedrijfspercelen overeenkomt 

met de bestemming als regionaal bedrijf (diepte 120 à 140m) of als lokaal bedrijf 
(diepte circa 65m).

• De ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein kan eventueel gefaseerd worden 
doordat de aansluiting van de interne wegenis aan twee zijden mogelijk is. Zo kan 
bijvoorbeeld de bestaande landbouwzetel ten westen voorlopig behouden worden en 
kan het oostelijk gedeelte van het bedrijventerrein afzonderlijk ontwikkeld worden 
(of vice versa).

• De lusvormige ontsluitingsstructuur biedt ook een aantal praktische voordelen. Zo 
kunnen bvb. hulpdiensten of vuilniswagens rondrijden om een bedrijf te bereiken.

• De bedrijfsgronden gelegen langs de Harelbekestraat kunnen bediend worden door 
de interne lusstructuur. Vrachtwagens hoeven dus niet door de Harelbekestraat 
(woonstraat) te rijden. Bovendien worden deze bedrijfsgronden langs de 
Harelbekestraat voorbehouden voor kleinere bedrijven1, waarbij de strook langs de 
Harelbekestraat kan dienen voor de vestiging van bedrijfswoningen, kantoren en/of 
toonzalen. Dit zorgt voor een betere ruimtelijke inpassing t.o.v. de Harelbekestraat.

• De noordelijke as van de lus wordt geconcipieerd als een groene dreef met zes 
bomenrijen, waarin collectieve parkeerzones voor de regionale bedrijven zijn 
opgenomen (zie hierboven: toelichting Evolis). 

• De zuidelijke as van de lus wordt geconcipieerd als een groene dreef met vier 
bomenrijen, waarvan één bomenrij op de private bedrijfspercelen de parkeerzones 
structureert. De andere drie bomenrijen liggen langs de openbare weg: één aan de 
noordzijde én twee bomenrijen ten zuiden met een fiets- en wandelpad ertussen. 
Deze groene as fungeert als erftoegangsweg voor het lokale bedrijventerrein, maar 
ook als toegang (voor vrachtverkeer) tot het verwevingsgebied ten zuiden. 

2. Verwevingsgebied wonen-werken-groen
Tussen het nieuwe lokale bedrijventerrein en het woongebied ten noorden van de 
Hinnestraat wordt - conform het GRS Zwevegem - een overgangsgebied aangeduid. Dit 
is een verwevingsgebied waar wonen, werken en groen met elkaar verweven worden. 
Dit verwevingsgebied heeft een dubbele ontsluitingsstructuur:
• via de erftoegangsweg van het lokaal bedrijventerrein voor vrachtverkeer en 

personenverkeer van niet-woonfuncties;
• via de ‘ruggengraat’ van het woongebied voor personenverkeer van de woningen. 
Deze dubbele ontsluitingsstructuur laat toe dat er een verweving van functies mogelijk 
is, zonder dat de woonomgeving van de Hinnestraat onder druk komt te staan. 
Op het stedenbouwkundig plan wordt een strook van 20m breed langs de 
ontsluitingsweg van het bedrijventerrein met een grijze arcering aangeduid. Binnen 
deze strook mogen geen woningen worden gebouwd, maar wel niet-woonfuncties 
(lokaal bedrijf, opslagruimte, handelszaak, dienst, kantoor, horeca, ...). Ook openbaar 
1  In principe bedraagt de minimale perceelsoppervlakte 5.000m². Maar de stedenbouwkundige 
voorschriften van het gewestelijk RUP laten een uitzondering toe voor een beperkt aantal percelen 
omwille van de globale inrichting van het bedrijventerrein.

groen en private tuinen zijn toegelaten binnen deze gearceerde strook. 

Op het stedenbouwkundig plan wordt indicatief ook aangeduid waar een publieke 
groenzone kan aangelegd worden. Het nieuwe fiets- en wandelpad langs de 
erftoegangsweg van het lokaal bedrijventerrein maakt deze groenzone toegankelijk.  In 
de stedenbouwkundige voorschriften wordt een minimale oppervlakte voor het publiek 
groen verankerd. 

3. Ruggengraat als ontsluitingsstructuur voor nieuwe woongebied
Voor het nieuwe woongebied wordt een ruggengraatstructuur voor de wegen 
ontworpen, die kunnen toegang geven tot alle niet-gerealiseerde bouwgronden. 
Twee bestaande toegangen vanaf de Hinnestraat geven aansluiting op de centrale 
wijkverzamelweg, die het nieuwe woongebied van west naar oost doorkruist. Een derde 
bestaande oprit kan als bijkomende toegang voor voetgangers en fietsers fungeren.
De bestaande insteek vanaf de Kortrijkstraat kan ook aangesloten worden op deze 
ruggengraat. Dit laat toe om de bestaande moeilijke aansluiting met de Kortrijkstraat en 
de Luipaardstraat te optimaliseren (of zelfs eventueel door te knippen).
In het verordenend plan zullen enkel de wegen, die essentieel zijn voor de realisatie 
van het woongebied, worden verankerd. Voor de aanleg van de andere bijkomende 
woonstraten wordt flexibiliteit geboden a.h.v. een inrichtingsstudie. 

4. Nieuw woongebied met gedifferentieerd woningaanbod
Het stedenbouwkundig plan voorziet een differentiatie aan woningtypes: van vrijstaande 
ééngezinswoningen, rijwoningen, patiowoningen, stapelwoningen tot appartementen. 

De keuze van woningtypologie hangt samen met:
• De ligging t.o.v. de publieke groenzone, waar appartementen en stapelwoningen 

worden voorzien.
• Privacy en aansluiting met bestaande woongebouwen.
• Bezonning (zo veel mogelijk achtertuinen naar het zuiden of westen gericht)
• De na te streven dichtheid van minimum 25 woningen per ha in stedelijk gebied.

Hierbij zal ook de decretale normen van sociale woningen in het RUP verankerd worden. 
(zie verder).

5. Groene bouwvrije strook met waterbufferbekkens langs N391
Langs de gewestweg N391 is voor de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein 
Kortrijk-Harelbeke-Zwevegem (Evolis-Losschaert) een groene bouwvrije strook 
ontworpen, die deel uitmaakt van een grotere groenstructuur ten zuiden van Kortrijk. 
Deze groene bouwvrije strook omvat de laagst gelegen en overstromingsgevoelige 
gebieden langs de Pluimbeek-Plaatsbeek en biedt logischerwijze ook de nodige ruimte 
bieden voor de aanleg van waterbufferbekkens. Deze zijn noodzakelijk voor de opvang 
en buffercapaciteit van hemelwater. In het hoofdstuk rond de watertoets wordt hier 
nader op ingegaan. 

6.	Groene	fietsverbinding	op	oude	spoorwegbedding
Zoals voorzien in het gewestelijk RUP, wordt de oude spoorwegbedding Kortrijk-
Zwevegem behouden als een bovenlokale fietsroute, zowel voor functioneel 
fietsverkeer (woon-werk en woon-school) als voor recreatief fietsverkeer. Hierbij wordt 
ook een groenstructuur voorzien, die als bufferzone fungeert tussen het regionaal 
bedrijventerrein en de (woon)omgeving.

7. Groene bufferzones tussen bedrijventerrein en woonpercelen
T.o.v. de woonpercelen langs de Luipaardstraat moet een groene bufferzone worden 
aangelegd, zoals voorzien in het gewestelijk RUP. Dit wordt ook aangevuld met een 
bufferzone ter hoogte van de percelen bij de insteek van de Kortrijkstraat én achter de 
Harelbekestraat.
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Onderstaande tabel vat het stedenbouwkundig plan cijfermatig samen: 

Bruto oppervlakte regionaal & lokaal bedrijventerrein circa 26,5 ha

Netto oppervlakte regionaal bedrijventerrein circa 14,7 ha

Netto oppervlakte lokaal bedrijventerrein circa 3,8 ha

Verhouding netto/bruto bedrijventerrein 71%

Bruto-oppervlakte nieuwe woonzones (incluis openbare wegenis, 
groenzones) maar exclusief niet-woonfuncties in verwevingsgebied

circa 5,4 ha

5,4 ha woonzone aan dichtheid van 25 woningen/ha = 135 nieuwe 
woningen, waarvan 34 sociale wooneenheden (=25%)

Minimum oppervlakte openbaar groen in nieuwe woonzone 5.000 m²

5.3	 Verfijning	van	het	regionaal	bedrijventerrein

Hoewel de bestemming van het nieuw regionaal bedrijventerrein reeds in een 
gewestelijk RUP juridisch werd verankerd, wenst de gemeente Zwevegem dit regionaal 
bedrijventerrein toch te verfijnen aan de hand van dit gemeentelijk RUP. Hierbij verwijst 
de gemeente Zwevegem naar de bepalingen in het GRS (blz. 166  en 172) waarbij 
gesteld wordt dat “aan de rand van het bedrijventerrein Losschaert speciale aandacht 
besteed moet worden aan relatie met de omliggende functies” en “de gemeente 
versneld werk maakt van de inrichting van de bestemde terreinen opdat er voldoende 
bouwrijpe percelen beschikbaar zouden zijn”. 

De stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk RUP blijven 
integraal en onverminderd van toepassing. Er wordt niet afgeweken van de 
bestemmingsvoorschriften; het gemeentelijk RUP beoogt de juridische verankering van 
een aantal ruimtelijke inrichtingsprincipes voor een kwaliteitsvolle en duurzame 
ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein. Hierbij wordt verwezen naar 
het ruimere kader van het overzichtsplan van het hoogwaardig bedrijventerrein Evolis, 
waarbij een aantal ruimtelijke principes en concepten ook voor het bedrijventerrein 
Losschaert zullen worden toegepast. Op deze wijze wordt een ruimtelijk samenhangend 
geheel gecreëerd wat de gebruiks- en belevingswaarde ten goede komt. De Vlaamse 
Regering heeft deze ruimtelijke inrichtingsprincipes erkend met de bekroning van de 
eerste fase van het bedrijventerrein Evolis als “Top-project” in Vlaanderen. 
De gemeente Zwevegem wil een evenwaardige ruimtelijke kwaliteit nastreven door het 
juridisch verankeren van deze inrichtingprincipes in dit gemeentelijk RUP.

Bovendien kan de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein niet losgekoppeld 
worden van de andere nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (ten zuiden) en vice versa. 
Er wordt gestreefd naar een ruimtelijk kwaliteitsvol en samenhangend geheel, 
dat bestaat uit het nieuw regionaal bedrijventerrein, het lokaal bedrijventerrein, het 
overgangsgebied met een verweving van functies (werken, wonen en groen) en het 
woongebied ten noorden van de Hinnestraat.  

Concreet worden volgende inrichtingsprincipes en structuurbepalende elementen voor 
het regionaal bedrijventerrein in het RUP juridisch verordenend verankerd:
• De interne openbare wegen van het bedrijventerrein, waarvan de structuur en 

inrichtingprincipes overeenkomen met het ruimere geheel van het bedrijventerrein 
Evolis: nl. het orthogonale patroon parallel met de andere wegen van Evolis, de 
dimensionering van het openbaar domein en de parkeerdreef met bomenstructuur.

• De groene bouwvrije strook met waterbufferbekkens, die noodzakelijk zijn voor 
een vertraagde afvoer van het hemelwater (zie watertoets). Deze strook maakt 
deel uit van een grotere groene ruimte van ca. 140m breed langs de N391, die 
een representatieve en groen-recreatieve strook voor het bedrijventerrein en de 
ruimere omgeving vormt. Er wordt geopteerd voor collectieve bufferbekkens op het 
laagste punt van het terrein, waarbij 250 m³ buffering per ha verharde oppervlakte 
wordt ingerekend. Door de aanleg van deze collectieve bufferbekkens dienen de 
individuele bedrijven geen aparte bufferbekkens meer aan te leggen. Dit heeft als 

voordeel dat er op de private bedrijfspercelen ruimte kan gespaard worden, dat er 
grote blusvijvers (voor brandweer) ontstaan en dat de bekkens een landschappelijke 
en ecologische meerwaarde bieden in de groene strook langs de N391.

• Een aantal zones buffergroen die ontbraken in het gewestelijk RUP, worden 
toegevoegd als buffer t.o.v. het aanpalende woongebied. 

• De verplichte bouwlijnen langs de gewestweg N391 en de hoofdtoegangsweg, die 
de gebouwen van het bedrijventerrein ordenen en beeldbepalend zijn voor het 
voorkomen van het bedrijventerrein. 

• Langs de Harelbekestraat wordt een strook voorbehouden voor de vestiging 
van bedrijfswoningen, kantoren en/of toonzalen horende bij kleinere bedrijven. 
Vrachtwagens kunnen intern van het bedrijventerrein deze bedrijfspercelen 
bereiken. Dit zorgt voor een betere ruimtelijke inpassing t.o.v. de Harelbekestraat. 

• Tot slot worden ook het orthogonale bouwpatroon van de bedrijfsgebouwen en het 
horizontaal uitzicht van de daken vastgelegd, en dit in functie van een ordelijk en 
homogeen uitwendig voorkomen van de bedrijfsgebouwen, zoals dit ook is voorzien 
in het ruimere geheel van het bedrijventerrein Evolis. 
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5.4 Detailplannen 

5.4.1  Driehoek Harelbekestraat

Het gebied op de hoek tussen de Harelbekestraat, de N391 en de oude 
spoorwegbedding is nog onbebouwd, maar op het gewestplan deels als woongebied, 
deels als woonuitbreidingsgebied bestemd. In het overzichtsplan Evolis-Losschaert heeft 
deze plek een bijzondere betekenis gekregen, waar een bijzonder gebouw een baken 
moet vormen op het einde van de groene bouwvrije strook langs de N391.

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zwevegem is voorzien dat op deze 
locatie plaats kan worden geboden voor grootschalige handel en diensten die niet in 
rechtstreekse concurrentie staan met de handelskern van Zwevegem. Bovendien moet 
er gestreefd worden naar een verweving met wonen. Dit wordt vertaald in heel strikte 
bestemmingsvoorschriften:
• De verwevenheid met de woonomgeving moet worden nagestreefd door 

een menging van functies op de site: enerzijds wonen en anderzijds lokale 
handelszaken, complementaire en dienstverlenende voorzieningen.

• Ruim de helft van de totale vloeroppervlakte moet voorbehouden worden voor de 
herlokalisatie van bestaande kleinhandel met ruimtelijke problemen vanuit de kern 
van Zwevegem.

• De woonfunctie bestaat uit appartementen, die aan de zijde van de Harelbekestraat 
(en eventueel aan de zijde van de oude spoorwegbedding) worden voorzien. 

• De handelszaken mogen niet in concurrentie staan met de handelskern Zwevegem: 
er worden geen kledingszaken en geen detailhandel van dagdagelijkse inkopen 
(bakker, slager, kruidenier, supermarkt ...) toegelaten.

• De handelsactiviteiten kunnen enkel betrekking hebben op volumineuze goederen 
die voorzien in de secundaire, occasionele behoeften van de consument. 
Voorbeelden van volumineuze goederen: meubelzaak, fietsenzaak, elektrozaak, 
matrassenwinkel... 

• Beperken van de verkoopsoppervlakte van een handelsunit tot maximum 750m². 
Dit is veel ruimer dan detailhandel in het centrum van Zwevegem, maar wel 
noodzakelijk voor volumineuze goederen. Door het maximum van 750m² per unit 
ontstaan geen handelszaken met een regionale aantrekkingskracht  (dus geen 
Molecule, Gaverzicht, Decathlon), enkel lokale handelszaken. 

• Daarnaast kunnen er ook complementaire en dienstverlenende voorzieningen 
t.o.v. het bedrijventerrein Evolis-Losschaert op de site worden toegelaten: een 
bankagentschap, fitnesszaak, verzekeringskantoor, kopiezaak, horeca... 

Rekening houdende met de ruimtelijke context en de de beeldbepalende functie van 
deze locatie worden ook bijkomende randvoorwaarden opgelegd:
• Gezien het risico op overstromingen (zie watertoets) wordt de strook langs de 

gewestweg N391 en langs de oude spoorwegbedding bestemd als groen en voor 
de aanleg van waterbufferbekkens. Dit sluit ook aan bij de groene strip langs het 
bedrijventerrein Evolis-Losschaert. 

• Ook t.o.v. de aanpalende woning (ten zuiden) wordt een groene bufferstrook 
voorzien. 

• Er kan geen rechtstreekse ontsluiting voorkomen op de N391; deze functies worden 
ontsloten vanaf de Harelbekestraat.

• Als zichtlocatie verkrijgt het gebouw een duidelijke voorzijde gericht naar de 
gewestweg N391 en de Harelbekestraat. De toegang en parking voor bezoekers 
worden aan deze zijden voorzien. De parking voor personeel en de toeleveringszone 
wordt aan de achterzijde (zuidkant) voorzien. 

• Er moet worden gestreefd naar een ruimtelijk samenhangend bouwproject. Aan de 
zijde van de oude spoorwegbedding mag het gebouw wel een hoger volume  (15m 
hoog) hebben: dit fungeert als baken op de zichtas van de groene strip langs de 
N391. Ook aan de zijde van de Harelbekestraat mag het gebouw hoger zijn (tot 
maximum 12m hoog). Het tussenliggende volume is slechts 1 bouwlaag (van max. 
7m) hoog. 

• In functie van de ruimtelijke kwaliteit worden er ook specifieke voorschriften naar 
uitwendig voorkomen (architectuur, publiciteit, materiaalgebruik) opgelegd. 

figuur	11:	plan	driehoek	Harelbekestraat

schaal: 1:2.500
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5.4.2  Sociaal woonaanbod

In het nieuwe Vlaamse decreet betreffende het grond- en pandenbeleid worden 
normen opgelegd voor een minimaal aanbod van sociale woningen bij de 
ontwikkeling van nieuwe woonzones (verkavelingen van tenminste 10 loten of 0,5 ha, 
groepswoningbouwprojecten van tenminste 10 woongelegenheden; bouw van tenminste 
50 appartementen; of zones groter dan 0,5 ha).  

Concreet wordt voor een gemeentelijk RUP, waarbij landbouwgebied wordt omgezet 
naar woongebied een sociaal objectief opgelegd van:
• hetzij ten minste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in 

eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen;
• hetzij ten minste twintig en ten hoogste vijfentwintig % voor gronden die in 

eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen. 

Vertaald naar het RUP Losschaert, met gronden in eigendom van private 
rechtspersonen, impliceert dit op een totaal aantal van 135 nieuwe woningen 27 tot 34 
sociale woningen. Het decreet voorziet bovendien in een minimale dichtheidsnorm van 
35 (tot maximum 100) sociale woningen per ha. 

Op onderstaand plan wordt - bij wijze van voorbeeld - twee verschillende mogelijkheden 
aangetoond om deze sociale objectieven te halen:
• De blauwe zone duidt een gebied aan van circa 1,1ha aangeduid rond de publieke 

groenzone. Dit gebied omvat 11 rijwoningen en 27 appartementen. Hiervan zijn 
er maximum 34 sociale woongelegenheden. De minimale dichtheidsnorm van 35 
woningen per ha wordt gehaald, ondanks de grote groenzone.

• De oranje zone duidt een gebied aan van circa 0,9ha met 24 rijwoningen en 
7 ééngezinswoningen in halfopen bebouwing. Ook hier wordt de minimale 
dichtheidsnorm van 35 woningen per ha gehaald.

5.4.3  Verwevingsgebied wonen-werken-groen

De overgang tussen het regionaal bedrijventerrein en het nieuw te realiseren 
woongebied gebeurt in enkele stappen.

Het lokaal bedrijventerrein Losschaert vormt reeds een eerste overgangszone: de schaal 
van de lokale bedrijfsgebouwen en de aard van de bedrijfsactiviteiten sluiten beter aan 
bij een woongebied. Dergelijke bedrijven kunnen vaak zelfs verweven worden in een 
woongebied.

De erftoegangsweg van het lokale bedrijventerrein fungeert ook als toegang voor 
vrachtverkeer en personenverkeer van niet-woonfuncties in het verwevingsgebied. 
Deze as wordt geconcipieerd als een openbare weg met vier bomenrijen, grasstroken 
en een haagstructuur. De noordelijke bomenrij ligt op de private bedrijfspercelen en 
structureert de parkeerzones. De andere drie bomenrijen liggen langs de openbare weg: 
één aan de noordzijde én twee bomenrijen ten zuiden met een fiets- en wandelpad 
ertussen. 

Op het stedenbouwkundig plan (en ook op het verordenend plan) wordt een strook van 
20m breed langs de ontsluitingsweg van het bedrijventerrein met een grijze arcering 
aangeduid. Binnen deze strook mogen geen woningen worden gebouwd, maar wel 
niet-woonfuncties zoals kantoren, diensten, kleinhandel, horeca, kleine bedrijven, 
werkateliers, opslagruimtes. Ook openbaar groen en private tuinen zijn toegelaten 
binnen deze gearceerde strook. Dit verwevingsgebied vormt de laatste ‘overgang’ tot 
het woongebied van de Hinnestraat. 

De twee dwarsdoorsnedes illustreren op welke wijze de graduele overgang van het 
lokaal bedrijventerrein naar het woongebied mogelijks kan worden vorm gegeven: 
• bovenaan: doorsnede ter hoogte van een openbare groenzone met woningen recht 

naar het groen;
• onderaan: doorsnede ter hoogte van kleine bedrijfjes, kantoren of diensten met een 

‘bedrijfswoning’.
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figuur	12:	detailplan	-	sociale	woonzone	

schaal: 1:2.500
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figuur	13:	dwarsdoorsnedes	verwevingsgebied	
wonen-werken-groen

• bovenaan: doorsnede ter hoogte van een 
openbare groenzone met woningen gericht naar 
het groen;

• onderaan: doorsnede ter hoogte van kleine 
bedrijfjes, kantoren of diensten met een 
‘bedrijfswoning’ aan de zijde van centrale 
wijkverzamelweg
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6 Plantoetsen

6.1 Watertoets

Hiernaast worden 6 relevante kaartbladen van de watertoets opgenomen (bron Geo-
Vlaanderen). 
• figuur 13: kaarten watertoets

Kaart met erosiegevoelige gebieden
Het plangebied van het RUP is hoofdzakelijk niet erosiegevoelig, met uitzondering 
van de grachten en de beek langs de N391 én enkele stroken langs persceelsgrenzen 
centraal in het plangebied: deze zijn ‘erosiegevoelig’.

Hellingenkaart
De hellingenkaart geeft aan dat het terrein hoofdzakelijk vlak is, met het hoogste punt 
centraal in het plangebied. De taluds van de grachten en de beek langs de N391 zijn op 
de kaart herkenbaar.

Kaart met overstromingsgevoelige gebieden 
Het plangebied is hoofdzakelijk niet overstromingsgevoelig. Ter hoogte van de oude 
spoorwegbedding en specifiek in de driehoek tussen de N391, de Harelbekestraat en 
de spoorwegbedding zijn de gronden aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’. 
Op de hoek van de N391 en de Harelbekestraat is een kleine oppervlakte ook ‘effectief 
overstromingsgevoelig’. 

Kaart met grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Binnen het plangebied is de strook parallel met de N391 zeer gevoelig voor 
grondwaterstromingen. Dit heeft te maken met de ligging van de Pluimbeek-Plaatsbeek 
(beek van 2e categorie) aan de noordzijde van de N391. Ook vanaf het hoogste punt 
centraal in het plangebied zijn de gronden zeer gevoelig voor grondwaterstromingen. 

Kaart	met	infiltratiegevoelige	bodems
Het plangebied is bijna volledig infiltratiegevoelig, met uitzondering van een strook 
langs de beek bij de N391, een strook langs de Harelbekestraat en een strook centraal 
in het plangebied.

Winterbedkaart
Op de winterbedkaart wordt aangegeven dat er geen informatie beschikbaar is. Gezien 
het ontbreken van een rivier- of beekvallei kan aangenomen worden dat het plangebied 
van het RUP niet in een winterbedding ligt.

Conclusie watertoets:
Rekening houdende met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn er afdoende 
maatregelen inzake waterbeheer noodzakelijk in het plangebied. Door de sterke 
toename van de bebouwde en/of verharde oppervlakte zal de infiltratie van het 
hemelwater in de bodem immers sterk worden beperkt. Dit zal moeten worden 
gecompenseerd overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit van de 
Vlaamse regering van 1 oktober 2004).

Concreet worden volgende maatregelen voorgesteld:
• In de strook langs de N391 wordt ter hoogte van het regionaal bedrijventerrein een 

brede groene bouwvrije strook verankerd in het grafisch verordend plan, waarbinnen 
de aanleg van voldoende grote waterbufferbekkens verplicht zal worden rekening 
houdende met de vigerende normen uit de hierboven vermelde gewestelijke 
verordening. De waterbufferbekkens worden gesitueerd op het laagste punt van het 
terrein en zorgen voor een vertraagde afvoer naar de Pluimbeek-Plaatsbeek.

• Langs de oude spoorwegbedding wordt een afwateringsgracht (of riolering) voorzien 
naar deze waterbufferbekkens.

• In de driehoek tussen de N391, Harelbekestraat en de spoorwegbedding zullen de 
gronden, die zijn aangeduid als ‘mogelijk of effectief overstromingsgevoelig’, slechts 
gedeeltelijk mogen bebouwd worden en met inachtname van enkele belangrijke 
randvoorwaarden. Belangrijk hierbij is dat er maatregelen moeten genomen worden 
voor het hergebruik, infiltratie en/of bufferen van het overtollige water. De functies, 
die in deze zone voorzien zijn, moeten immers ‘overstromingsvrij’ gebouwd worden. 
Dit impliceert dat ook hier de nodige waterbufferbekkens moeten aangelegd worden 
in de lager gelegen strook langs de N391.

• Bedrijven en woningen worden conform de gewestelijke verordening verplicht om 
regenwaterreserves aan te leggen om het regenwater te hergebruiken in functie van 
onder meer hun sanitair.

De waterbufferbekkens zullen in het verordenend grafisch plan en de 
stedenbouwkundige voorschriften vertaald worden.
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figuur	14:	kaarten	watertoets
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6.2 Buurtwegentoets

• figuur 13: juridische toestand - atlas der buurtwegen

Volgens de atlas der buurtwegen zijn binnen het plangebied twee erkende voetwegen  
gelegen, nl. sentier nr. 42 en sentier nr. 71. 

Daarnaast worden op de atlas der buurtwegen ook de bestaande wegen aangeduid:
• chemin nr. 1 = Harelbekestraat
• chemin nr. 17 = Hinnestraat
• chemin nr. 12 = Luipaardstraat
• chemin nr. 42. Op 15/5/1959 is een deel van de sentier nr. 42 en de chemin nr. 

42 afgeschaft (zie paarse lijn op het plan), waardoor de verbindende functie 
werd doorbroken. Maar door de aanleg van de nieuwe gewestweg N391 werd de 
verbinding opnieuw hersteld. 

De nog resterende tracés van voetwegen nr. 42 en 71 zijn niet meer in gebruik en 
zijn niet meer op het terrein waarneembaar. Deze tracés kunnen worden verlegd 
of afgeschaft, omdat de fietsroute op het tracé van de oude spoorwegbedding de 
verbindingsfunctie van deze oude voetwegen heeft overgenomen.

De procedure voor verlegging of afschaffing van voetweg nr. 42 en 71 kan parallel met 
de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden toegepast.

Daarnaast zal in het verordenend plan van het RUP een nieuwe west-oostelijke fiets- en 
wandelverbinding worden juridisch verankerd, die loopt van de Harelbekestraat naar de 
bestaande insteek van de Kortrijkstraat. 
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figuur	15:	juridische	toestand	-	atlas	der	
buurtwegen
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8 Ruimtebalans

De figuur hiernaast geeft een overzicht weer van de bestemmingswijzigingen t.o.v. het 
gewestplan en het BPA Zwevegem Harelbekestraat.

Hierbij wordt het nieuwe gemengd regionaal bedrijventerrein buiten beschouwing gelaten, 
omdat deze bestemmingswijziging reeds werd verankerd bij het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
(Besluit Vlaamse Regering van 20 januari 2006).

nr bestemming 
gewestplan

bestemming 
BPA Zwevegem
Harelbekestraat

bestemming RUP Zwevegem 
Losschaert

opp.

1 regionaal 
bedrijventerrein met 
openbaar karakter 
(hoofdcategorie: 
bedrijvigheid) 

geen (dit deel 
ligt niet in het 
nog vigerende 
plangebied van 
het BPA)

hoofdcategorie: bedrijvigheid: 
zone voor lokaal bedrijventerrein
incluis zone voor buffergroen en 
zone voor openbare weg

2,61 
ha

2 woongebied 
(hoofdcategorie: 
wonen)

geen (dit deel 
ligt niet in het 
nog vigerende 
plangebied van 
het BPA)

hoofdcategorie: bedrijvigheid: 
zone voor lokaal bedrijventerrein
incluis zone voor buffergroen en 
zone voor openbare weg 

0,50 
ha

3 woongebied 
(hoofdcategorie: 
wonen)

landbouw hoofdcategorie: bedrijvigheid: 
zone voor lokaal bedrijventerrein
incluis zone voor buffergroen en 
zone voor openbare weg 

0,38 
ha

4 woonuitbreidings-
gebied 
(hoofdcategorie: 
wonen)

landbouw hoofdcategorie: bedrijvigheid: 
zone voor lokaal bedrijventerrein
incluis zone voor buffergroen en 
zone voor openbare weg 

0,30 
ha

5 woongebied landbouw hoofdcategorie: bedrijvigheid:  
zone voor lokaal bedrijventerrein
incluis zone voor buffergroen en 
zone voor openbare weg 

0,18
ha

6 woongebied landbouw hoofdcategorie wonen:
zone voor wonen met beperkte 
nevenfuncties
én zone voor wonen in ruime zin 

5,71 
ha

7 regionaal 
bedrijventerrein met 
openbaar karakter 
(hoofdcategorie: 
bedrijvigheid) 

geen (dit deel 
ligt niet in het 
nog vigerende 
plangebied van 
het BPA)

hoofdcategorie wonen: zone voor  
wonen in ruime zin

0,03 
ha

7 Op te heffen stedenbouwkundige 
voorschriften

De stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan 3b ‘Gemengd regionaal 
bedrijventerrein Zwevegem-Losschaert’ van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (Besluit Vlaamse Regering 
van 20 januari 2006) blijven onverminderd van toepassing en worden aangevuld in 
dit gemeentelijk RUP. De voorschriften van een gewestelijk RUP kunnen immers van 
rechtswege niet worden vervangen door de voorschriften van een gemeentelijk RUP. 

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven :
• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA Zwevegem 1-3 Harelbekestraat 

(M.B. 23 juni 1986) 
• 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 ‘woongebied’ en ‘woonuitbreidingsgebied’ 
en ‘regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter’.

Volgende verkavelingsvergunningen vervallen bij het van kracht worden van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan:
• de verkaveling nr. 1101 aan Peers X. dd. 5/3/1986
• de verkaveling nr. 1102 aan Peers X. dd. 26/2/1986. 
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9 Planbaten, planschade, kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie
Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in het RUP 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.

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 het 
bestaande BPA Zwevegem Harelbekestraat en de bestemmingen in het voorliggende 
RUP komen volgende delen in aanmerking voor planbaten:
1. van landbouw naar bedrijvigheid 
2. van landbouw naar wonen
3. van bedrijvigheid naar wonen

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en het 
bestaande BPA Zwevegem Harelbekestraat  en de bestemmingen in het voorliggende 
RUP komen volgende delen in aanmerking voor planschade: 
4.  van woongebied naar bedrijvigheid

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en 
het bestaande BPA Zwevegem Harelbekestraat en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP komen geen percelen in aanmerking voor kapitaalschade en/of 
gebruikerscompensatie.
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figuur	17:	planbaten	&	planschade
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10	 Verordenend	grafisch	plan

10.1  Verordenend plan - deelplan 1

zie apart bijgevoegd plan

10.2  Verordenend plan - deelplan 2

zie figuur hiernaast
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11 Onteigeningsplan

• zie apart bijgevoegd plan

Bij het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een onteigeningsplan bijgevoegd voor 
de ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein. De gemeente Zwevegem duidt de 
intercommunale Leiedal aan als onteigenende instantie. 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0.     ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

0.1 Verkavelingsvergunningen
De verkavelingsvergunningen binnen het plangebied vervallen bij het van kracht 
worden van dit RUP.

0.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient altijd een afweging ten 
aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. 
Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, zuinig en 
compact ruimtegebruik, energievriendelijke maatregelen, inpassing in de 
landschappelijke context en de impact op de verkeerssituatie.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning blijft 
ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende 
bevoegdheid om hierover te waken.

0.3 Bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen van openbaar 
nut worden altijd toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen 
voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de 
betrokken zone. 

Openbare nutsvoorzieningen: straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies...

0.4 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige en/of verkavelingsvergunning 
ingediend voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, 
gelegen binnen de bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de 
verordening(en) ter zake.

0.5 Seveso-inrichtingen
De inplanting van inrichtingen als bedoeld in artikel 3 §1 1e lid van het 
‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams 
Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken’, wordt niet toegelaten.

12 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 1 : zone voor wonen met beperkte nevenfuncties hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming

De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. De hoofdfunctie 
is wonen.  De beperkte nevenfuncties mogen de woonfunctie van de omgeving 
niet in het gedrang brengen.

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: kleinschalige kleinhandel, horeca, 
kantoren en diensten, opslagplaatsen, gemeenschapsvoorzieningen en 
socioculturele voorzieningen.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 100 m² vloeroppervlakte.

Naast het wonen met beperkte nevenfuncties is de zone ook bestemd voor 
(groene en verharde) openbare ruimtes. 

In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken toegelaten noodzakelijk 
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het openbaar domein.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting 
van het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van de woonomgeving de 
weg worden ingericht met een verblijfskarakter. Bij de aanleg van openbaar 
groen zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting.

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw ... 
 
Nevenfuncties: private diensten en kantoren, zoals kapsalon, verzekeringsmakelaar, 
apotheek ...

Kleinschalige kleinhandel: buurtwinkel, slager, bakker ...

Socioculturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes ...

Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de 
zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien. 

De ‘zone voor wonen met beperkte nevenfuncties’ omvat dus ook de aanleg en het 
onderhoud van de openbare wegeninfrastructuur, buurtspeelpleintjes, de publieke 
groenaanleg (parken) en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fietspaden …   
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening … 
Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies ...

1.2 Bestaande vergunde of vergund geachte bebouwing, die afwijkt van de 
gestelde bepalingen mag behouden blijven en intern worden verbouwd.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
stedenbouwkundige voorschriften is niet toegestaan.

Enkel vergunde of vergund geachte constructies vallen onder deze regeling.
De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om hoofdvolumes, nevenvolumes als 
om de bijgebouwen.

1.3 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: ééngezinswoningen en gestapelde 
woningen en dit zowel in aanééngesloten, halfopen als open bebouwing.

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 

1.4 Aantal bouwlagen 
Het hoofdvolume bedraagt maximum 2 bouwlagen + een bewoonbare 
dakverdieping. De dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of 
onder een plat dak met teruggetrokken bouwlijn. De dakvorm is vrij te kiezen.
Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren of tussen een vloer en een dak 
van een gebouw. 

Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.

Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3 m.

Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage ...

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres ...

1.5 Bij de inplanting van gestapelde woningen moet extra aandacht besteed 
worden aan het wooncomfort, de bezonning en de privacy t.o.v. de omgeving. 
Dakterrassen worden toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de 
aangelanden gewaarborgd wordt.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

1.6 Parkeergelegenheid
Per woonéénheid moet op eigen terrein minstens één garage, carport of 
standplaats in open lucht worden voorzien.  

Er geldt ook een norm van minimum 2 fietsstalplaatsen per wooneenheid.

Voor de beperkte nevenfuncties moet een overzicht van de parkeerbehoefte 
en het parkeeraanbod worden gemotiveerd in een parkeernota, die bij de 
aanvraag tot stedenbouwkundige vergunningen moet worden gevoegd. Deze 
nota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met 
het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het 
gebied.

Parkeergelegenheid
Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 

1.7 Binnen deze zone is ook de aanleg van garagewegen toegelaten. 

1.8 Aslijn	voor	voetgangers-	en	fietsersverbinding																										
(overdruk - symbolisch)

De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers- en 
fietsers moet worden aangelegd. De pijlen leggen het begin- en eindpunt van 
deze verbinding vast; de exacte ligging van het tracé is vrij te bepalen. 

De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 

De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangers- 
en fietsersverbinding.
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 2: Zone voor wonen in ruime zin hoofdcategorie: wonen

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante functies. Globaal 
moet het wonen overheersen in de zone. 
Minimum één woning per bouwperceel is verplicht. 

Onder aan het wonen verwante functies wordt verstaan: handel, horeca, 
bedrijven verenigbaar met de woonomgeving, kantoren, diensten, openbare 
en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en recreatieve 
voorzieningen.

De vloeroppervlakte van deze aan het wonen verwante functies bedraagt 
maximum 100m² per perceel; met uitzondering van het gebied dat in overdruk 
is aangeduid, waar de vloeroppervlakte van de aan het wonen verwante functies 
maximum 400m² per perceel bedraagt. Over het gearceerde en niet-gearceerde 
gebied samen bedraagt de maximale vloeroppervlakte voor aan het wonen 
verwante functies dus 500m² per perceel. 

Een bedrijf verenigbaar met de woonomgeving is een kleinschalig bedrijf met 
een beperkte impact op vlak van: 
• ruimte (ruimte-inname & uitwendig voorkomen), 
• milieu (geen milieubelastend karakter), 
• verkeer (weinig verkeersgenererend).

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:
• grootschalige horeca, socioculturele en/of recreatieve voorzieningen met 

lawaaihinder voor de omgeving;
• milieubelastende en/of hinderlijke bedrijven.

In deze zone wordt een verweving van functies nagestreefd.

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages, 
hobbylandbouw ... 
 
Handel: buurtwinkels, detailhandel,  ...

Horeca: restaurant, café, hotel ...

Voorbeelden van bedrijven verenigbaar met de woonomgeving zijn: stapelplaatsen, 
kleinschalige ambachtelijke bedrijven, interieurzaak met werkplaats, werkatelier voor 
een timmerman ...  

Openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen: scholen, rust-en 
verzorgingsinstellingen ...

Socioculturele voorzieningen: buurthuis voor senioren, voorzieningen voor 
jeugdwerking, volkstuintjes ...

Recreatieve voorzieningen: (indoor)speelpleinen, sportvelden, sport- en fitnesscentra, 
bowling ... 

2.2 Naast het wonen en de aan het wonen verwante functies is de zone ook 
bestemd voor (groene en verharde) openbare ruimtes.

Er geldt een verplichting van minimum 5.000m² openbaar groen, die 
gerealiseerd moet worden binnen deze zone. Deze oppervlakte van openbaar 
groen mag in maximum 2 delen worden opgedeeld.

In deze zone zijn alle boven- en ondergrondse werken toegelaten noodzakelijk 
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van het openbaar domein.
Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein. Bij wegenis zal in functie van de woonomgeving de weg 
worden ingericht met een verblijfskarakter. Bij de aanleg van openbaar groen 
zal gebruik worden gemaakt van streekeigen beplanting.

Naast de openbare wegen, die op het verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de 
zone nog meer openbare ruimtes worden voorzien. 

De ‘zone voor wonen in ruime zin’ omvat eveneens de aanleg en het onderhoud van 
de openbare wegenstructuur, buurtspeelpleintjes, de publieke groenaanleg (parken) 
en alle aanhorige openbare nutsvoorzieningen.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, pleinen, publieke parking, voet- en 
fietspaden …   
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening … 
Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, straatmeubilair, bushaltes, 
elektriciteitscabines, rioleringen en andere ondergrondse constructies ...

2.3 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten 
minste aandacht besteed aan: 
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bestemmingen;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de gewenste woondichtheid;
• de inpassing in de omgeving.

De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet 
dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de 
beoordeling mogelijk te maken. 

De toegang tot de bestaande woningen in de zone dient ten allen tijde te 
worden gegarandeerd.

Activiteiten in ‘de zone voor wonen in ruime zin’ moeten beoordeeld worden op hun 
verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit geldt 
dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het wonen).  Hinderlijke activiteiten die veel 
verkeer genereren of stof, lawaai- of geurhinder veroorzaken kunnen niet toegelaten 
worden.

Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de 
bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, … van het project of gebouw.
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2.4 Binnen de zone geldt een minimale woningdichtheid van 25 woningen per ha. 
Voor sociale woonprojecten geldt een minimale woningdichtheid van 35 
woningen per ha. 

2.5 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten: ééngezinswoningen en gestapelde 
woningen en dit zowel in aanééngesloten, halfopen als open bebouwing.
Meergezinwoningen (appartementen) zijn toegelaten in aansluiting bij openbare 
groenzones. 

Gestapelde woningen zijn eengezinswoningen die boven en naast elkaar worden 
gestapeld en geschakeld tot een woningbouwproject. Gestapelde woningen verschillen 
van appartementsbouw doordat elke woning voorzien is van een individuele private 
toegang vanaf het openbaar domein. 

2.6 Aantal bouwlagen 
Het hoofdvolume bedraagt maximum 3 bewoonbare bouwlagen. 

De dakvorm is vrij te kiezen.

Bijkomende ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten.

Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3 m.
Ondergrondse bouwlagen: kelder, parkeergarage, ...
Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres, ... 

2.7 Bij de inplanting van meergezinswoningen en gestapelde woningen moet extra 
aandacht besteed worden aan het wooncomfort, de bezonning en de privacy 
t.o.v. de omgeving.
Dakterrassen worden toegelaten op voorwaarde dat de privacy van de 
aangelanden gewaarborgd wordt.

2.8 Parkeergelegenheid
Per woonéénheid moet op eigen terrein minstens één garage, carport of 
standplaats in open lucht worden voorzien.  

Er geldt ook een norm van minimum 2 fietsstalplaatsen per wooneenheid.

Voor meergezinswoningen (appartementen) dient het parkeren verplicht in een 
(half)ondergrondse parking te worden gegroepeerd. De in- en uitrit van de 
gegroepeerde parking naar het openbaar domein moet op een verkeerstechnisch 
veilige manier worden opgelost. 

Voor meergezinswoningen (appartementen) en voor de aan het wonen 
verwante functies moet een overzicht van de parkeerbehoefte en het 
parkeeraanbod worden gemotiveerd in een parkeernota, die bij de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunningen moet worden gevoegd. Deze nota is een 
informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog 
op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Parkeergelegenheid
Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften.

2.9 Aan het wonen verwante functies (overdruk)

Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor aan 
het wonen verwante functies. Deze functies moeten zowel qua functie, volume, 
inrichting als architecturaal voorkomen zorgen voor een kwaliteitsvolle overgang 
naar het woongebied. Deze aan het wonen verwante functies kunnen zowel 
vanaf de openbare weg langs het lokaal bedrijventerrein (voor vrachtverkeer) 
als vanaf de interne wegenis van het woongebied (voor personenverkeer) 
ontsloten worden.

Binnen dit gearceerde gebied mogen geen woningen worden gebouwd, maar wel aan 
het wonen verwante functies zoals kantoren, diensten, kleinhandel, horeca, kleine 
bedrijven, werkateliers, opslagruimtes. Ook openbaar groen en private tuinen zijn 
toegelaten binnen dit gearceerde gebied.

De dubbele ontsluiting van de aan het wonen verwante functies laat toe dat 
vrachtverkeer vanaf de openbare weg van het lokaal bedrijventerrein deze functies 
kunnen bereiken, terwijl normaal personenverkeer vanuit het woongebied kan 
ontsloten worden.

2.10 Aslijn voor openbare wegenis (overdruk - symbolisch)

Om het woongebied te ontsluiten kunnen op verschillende plaatsen openbare 
wegen worden aangelegd. De op het verordenend plan aangeduide tracés zijn 
zuiver indicatief, zowel naar aantal, exacte ligging als vormgeving (pijpekop, 
doorlopende straat, pleintjes...).

Door de aanleg van openbare wegen binnen deze zone mag geen verbinding 
voor gemotoriseerd verkeer ontstaan tussen de ‘zone voor wonen in ruime zin’ 
en de ‘zone voor lokaal bedrijventerrein’.

Dit is enkel een symbolische aanduiding. Naast de openbare wegen, die op het 
verordenend plan zijn aangeduid, kunnen in de zone nog meer openbare wegen 
worden voorzien. 
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2.11 Aslijn	voor	voetgangers-	en	fietsersverbinding																																
(overdruk - symbolisch)

De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers- en 
fietsers moet worden aangelegd. De pijlen leggen het begin- en eindpunt van 
deze verbinding vast; de exacte ligging van het tracé is vrij te bepalen. 

De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 
De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangers- en 
fietsersverbinding.

2.12 Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe woningbouwprojecten en 
verkavelingen vanaf minimum 10 wooneenheden én voor nieuwe aan het wonen 
verwante functies binnen deze zone wordt een inrichtingsstudie gevoegd. De 
inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften 
voor het gebied. 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen project zich verhoudt 
tot wat al gerealiseerd is in het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van 
de rest van het gebied. 

Bij de inrichtingsstudie moet ten minste aandacht worden besteed aan: 
• de inrichting van alle openbare wegeninfrastructuur;
• de inrichting van alle openbare groene ruimtes;
• de woningdifferentiatie en de gewenste woningdichtheid;
• de verweving van wonen en aan het wonen functies;
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bestemmingen;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de inpassing in de omgeving.

De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag 
van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan 
de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

Op het verordenend plan zijn enkel de wegen, die aansluiten op de bestaande 
Hinnestraat en de insteek van de Kortrijkstraat, aangeduid; alsook de symbolische 
aanduiding van enkele aslijnen van wegen die in deze zone worden voorzien.

Binnen deze zone mogen nog meer openbare wegen worden aangelegd, die niet op 
het verordenend plan zijn aangeduid. De inrichtingsstudie moet aandacht besteden 
aan alle openbare wegen. 

2.13 Fasering van de ontwikkeling
Indien een eigenaar of ontwikkelaar in de zone het verkavelen of bebouwen van 
de betrokken gronden faseert en daarvoor opeenvolgende aanvragen voor een 
verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning indient, dan gelden 
niettemin de verplichtingen van woonverdichting, woondifferentiatie en aandeel 
openbaar groen, met dien verstande dat de opeenvolgende ontwikkelingsfasen 
voor de toepassing van die verplichtingen als één geheel worden beschouwd.

Dit voorschrift heeft tot doel te vermijden dat door fasering of opsplitsing van 
de ontwikkeling van de zone niet meer zou moeten worden voldaan aan de 
verplichtingen van woonverdichting, woondifferentiatie en aandeel openbaar groen. 
De ontwikkelingsfasen worden als één geheel beschouwd, en de normen worden op 
het geheel toegepast. 
Concreet betekent dit dat als in een eerste ontwikkelingsfase het beoogde aandeel 
sociale woningen/de beoogde woondichtheid/aandeel openbaar groen niet gehaald 
wordt, dit zal moeten worden gecompenseerd in een latere ontwikkelingsfase. 
Het is uiteraard nuttig en wenselijk dat de aanvrager van een verkavelingsvergunning 
of stedenbouwkundige vergunningen die een zone plant te ontwikkelen, maar dat 
gefaseerd doet, bij het indienen van een aanvraagdossier aangeeft welke gronden 
hij in het gebied plant te ontwikkelen, en hoe hij meent voor het geheel te zullen 
voldoen aan de gestelde normen.

2.14 Overgangsmaatregel

Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten 
die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande woningen en voor de 
landbouwbedrijfsvoering van bestaande landbouwbedrijven, met uitsluiting van 
het oprichten van nieuwe gebouwen en vergelijkbare constructies. 

Overgangsmaatregel voor bestaande woningen en landbouw met bedrijfsgebouw 
in het gebied. Onder landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van 
het woord, namelijk het beroepsmatig kweken van planten of dieren voor de 
markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en 
bomenkwekerijen, akkerbouw… 
Het gaat om een overgangsmaatregel, bestaande bedrijven kunnen overgenomen 
worden door een andere rechtspersoon zonder het statuut bestaand te verliezen op 
voorwaarde dat de activiteit dezelfde of gelijkaardig blijft.

1

1

2

2

6

1

1

Hin
ne

st
ra

at

H
arelbekestraat

Bekaertstra
at

1

1

6

Gew
es

tw
eg N

391

Kortrijkstraat

Luipaardstraat

3

1

8

20m

30m

20m

40m

60m

13m

4

5

7

7
6

6

6

30m

Deelplan 2

3

3

3

20m

6

6

12m

12
m

10
m

Gemeente Zwevegem
RUP 14.1 Losschaert - verordenend grafisch plan - deelplan 1

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) bestaat uit 3 niet te scheiden onderdelen:

-  deelplan 1 van het grafisch verordenend plan
-  onteigeningsplan

Alle onderdelen maken deel uit van de goedkeuring van de Bestendige Deputatie van de
provincie West-Vlaanderen

Oppervlakte RUP:
Dossiernummer: U ZWE 014.1

schaal: 1/2.000

COLOFON

Dit document is een publicatie van:

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
tel +32 56 24 16 16 - fax +32 56 22 89 03
stedenbouw@leiedal.be

Ontwerper - Ruimtelijke Planner:

Opdrachtgever:
gemeente Zwevegem

De Burgemeester:
C. Vanwelden

De Gemeentesecretaris:
J. Vanlangenhove

De Schepen van Ruimtelijke Ordening:
N. Hoogstoel

FORMELE PROCEDURE

Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan: 22 mei 2008

Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
in de gemeenteraadszitting van:

Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:

Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Definitieve vaststelling van gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting van:

Definitieve goedkeuring gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

xxx

Steven Hoornaert
LIGGINSPLAN SCHAAL 1:25.000

Kortrijkstraat

-  bundel met toelichting, deelplan 2 van het grafisch verordenend plan en
    stedenbouwkundige voorschriften

januari 2010, tweede ontwerp

Volgende verkavelingsvergunningen vervallen bij het van kracht worden van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan:
de verkaveling nr. 1101 aan Peers X. dd. 5/3/1986
de verkaveling nr. 1102 aan Peers X. dd. 26/2/1986. 

Zone voor wonen met beperkte nevenfuncties

Legende

zone 1

Aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding (overdruk - symbolisch)

zone 2 Zone voor wonen in ruime zin

zone 3

aan het wonen verwante functies

zone 4

Aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding (overdruk - symbolisch)

Gemengd regionaal bedrijventerrein

Zone voor lokaal bedrijventerrein

Zone voor buffergroen

Zone voor openbare wegeninfrastructuur

zone 5

Bedrijfswoningen, kantoren en/of toonzalen (overdruk)

Bufferzone (overdruk)

Groene bouwvrije strook en waterbufferbekkens (overdruk)

Groene parkeerdreef (overdruk)

Fietsverbinding (symbolische aanduiding)

Aslijn voor openbare wegeninfrastructuur van het bedrijventerrein (overduk - symbolisch)

Verplichte bouwlijn (overdruk)

zone 6

zone 7

zone 8

Buffergroen (overdruk)

Zone voor garageweg

Zone voor voetgangers- en fietsersverbinding

Groene dreef (overdruk)

Verplichte bouwlijn (overdruk)

Aslijn voor openbare wegenis (overdruk - symbolisch)



45Gemeente Zwevegem, Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 14.1 LosschaertLeiedal, juni 2010

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

2.15 Normen sociaal woonaanbod 
In dit gebied kan een vergunning voor:

1 ° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met 
een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten;

2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden 
ontwikkeld worden;

3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste 
vijftig appartementen gecreëerd worden;

4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of 
de herbouw van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, 
vermeld in 1°, 2° of 3°, en waarvoor een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of 
een bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar 
of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de 
aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare 
beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of bouwproject een 
sociaal woonaanbod verwezenlijkt wordt dat gelijk is aan:

a) hetzij ten minste veertig en ten hoogste vijftig procent voor gronden die in 
eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen;

b) hetzij ten minste twintig en ten hoogste vijfentwintig procent voor gronden 
die in eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen.

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van woningtypologieën en op 
het creëren van een aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van diverse 
maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald percentage” sociaal wonen” 
te creëren. Onder andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden daarbij 
projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd.

Het voorschrift is een vertaling van de principes die zijn opgenomen in artikel 4.1.12 
en 4.1.13 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (DGPB).

Om die reden moeten de gehanteerde begrippen gelezen worden in de zin die het 
DGPB daaraan geeft.

2.16 Normen bescheiden woonaanbod 
In dit gebied kan een vergunning voor:

1 ° verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met 
een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten;

2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden 
ontwikkeld worden;

3° de bouw of de herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste 
vijftig appartementen gecreëerd worden;

4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten en projecten voor de bouw of 
de herbouw van appartementsgebouwen die niet voldoen aan de voorwaarden, 
vermeld in 1°, 2° of 3°, en waarvoor een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een verkavelaar of 
een bouwheer wiens project aansluit op andere, door dezelfde verkavelaar 
of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen met de gronden waarop de 
aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan een halve hectare 
beslaan;

pas afgeleverd worden indien binnen het verkavelings- of bouwproject een 
bescheiden woonaanbod wordt verwezenlijkt van veertig procent, verminderd 
met het percentage van het sociaal woonaanbod.

Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van woningtypologieën en op 
het creëren van een aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van diverse 
maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald percentage “bescheiden 
wonen” te creëren. Onder andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden daarbij 
projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd. 

Het voorschrift is een vertaling van de principes die zijn opgenomen in artikel 4.2.4 
van het decreet betreffende het grond- en panden beleid (DGPB).

Om die reden moeten de gehanteerde begrippen gelezen worden in de zin die het 
DGPB daaraan geeft.

Onder bescheiden woonaanbod moet worden begrepen: het aanbod aan kavels en 
woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat bestaat uit kavels met 
een oppervlakte van ten hoogste 500 m², woonhuizen met een bouwvolume van ten 
hoogste 550 m³, respectievelijk overige woongelegenheden met een bouwvolume 
van ten hoogste 240 m³.
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Zone 3: Gemengd regionaal bedrijventerrein hoofdcategorie: bedrijvigheid

3.1 De stedenbouwkundige voorschriften van het deelplan 3b ‘Gemengd regionaal 
bedrijventerrein Zwevegem-Losschaert’ van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
(Besluit Vlaamse Regering van 20 januari 2006) blijven onverminderd van 
toepassing. 

Dit is incluis de aangebrachte overdrukken en symbolische aanduidingen:
• Bufferzone (in overdruk)
• Ontsluiting en interne wegenis (symbolische aanduiding)
• Fietsverbinding (symbolische aanduiding)

De stedenbouwkundige voorschriften van een gewestelijk RUP kunnen immers van 
rechtswege niet worden vervangen door de voorschriften van een gemeentelijk RUP. 

Voor deze voorschriften kan verwezen worden naar hoofdstuk 3 Weergave juridische 
toestand - punt 3.1.

3.2 Aslijn voor openbare wegeninfrastructuur van het               
bedrijventerrein  (overdruk - symbolisch)

Het symbool geeft de aslijn weer voor de aanleg van de openbare 
wegeninfrastructuur voor de interne ontsluiting van het bedrijventerrein. De 
aslijn kan - binnen het gemengd regionaal bedrijventerrein - verschoven worden 
over een maximale afstand van 15 m. 

De hoofdtoegangsweg, die aansluit op de gewestweg N391, heeft een vast 
profiel van 30 m openbaar domein, waarbinnen de rijweg moet worden 
aangelegd. Langs deze hoofdtoegangsweg liggen ook verplichte bouwlijnen voor 
de bedrijfsgebouwen, gelegen op 20 m uit de as van de weg. De totale afstand 
tussen de verplichte bouwlijnen bedraagt 40 m. In de eerste 50 m vanaf de 
aansluiting met de gewestweg N391 mag geen toegang worden genomen tot 
een bedrijfsperceel.

De andere interne openbare wegen van het regionaal bedrijventerrein hebben 
een profiel van 20m, waarbinnen de rijweg moet worden aangelegd. 

Alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en wijzigingen voor de 
aanleg, het functioneren of aanpassing van die openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden zijn toegelaten. 

De inrichting van de wegenis moet afgestemd zijn op de functie en gebruik als 
interne ontsluitingsweg (erftoegangsweg) van het bedrijventerrein.

De wegen van het regionaal bedrijventerrein moeten aansluiten op de openbare 
wegenis van lokaal bedrijventerrein.

Deze overdruk wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk 
RUP verankerd. De bijhorende bepalingen gelden als inrichtingsprincipes bij de 
ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein.

Schematisch dwarsprofiel voor de hoofdtoegangsweg vanaf de N391:

3.3 Groene parkeerdreef (overdruk)

Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor de 
aanleg van een groene parkeerdreef van 60m breed bestaande uit:
• een centrale strook van 20m breed, bestemd voor de aanleg van een 

openbare ontsluitingsweg van het bedrijventerrein met een bomenrij aan 
beide zijden van de weg;

• de twee buitenste stroken ook van 20m breed, bestemd voor de aanleg van 
groene parkeerzones op privaat domein. Elke parkeerzone wordt uitgerust 
met een dubbele bomenrij. 

De overdruk kan parallel met de aslijn voor de openbare wegeninfrastructuur 
van het bedrijventerrein verschoven worden over een maximale afstand van 
15m. 

Deze overdruk wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk 
RUP verankerd. De bijhorende bepalingen gelden als inrichtingsprincipes bij de 
ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein.

Onderstaand schema verduidelijkt de inrichting van de groene parkeerdreef:
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3.4 Groene bouwvrije strook en waterbufferbekkens  
(overdruk)

Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor:
• de aanleg, beheer en onderhoud van groen, met inbegrip van fiets- en 

wandelpaden;
• het behoud van een groene bouwvrije strook langs de gewestweg N391, die 

minimum 8m bedraagt t.o.v. de rooilijn;
• de aanleg van gemeenschappelijke waterbufferbekkens, die noodzakelijk 

zijn voor het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied.

De waterbufferbekkens moeten volgens de vigerende wetgeving inzake de 
vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden aangelegd. 

Deze overdruk wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk 
RUP verankerd. De bijhorende bepalingen gelden als inrichtingsprincipes bij de 
ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein.

Voor de afvoer en buffering van het regenwater wordt ondermeer verwezen naar:
• Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 01.10.2004 houdende vaststelling van 

een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater.

• De Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare rioleringen.
• De eisen gesteld door de beheerder van de ontvangende beek (Pluimbeek nr. WL. 

27.3 van 2de categorie), nl. de Provincie West-Vlaanderen - dienst Onbevaarbare 
Waterlopen.

3.5 Buffergroen (overdruk)

Het gebied dat in overdruk is aangeduid, moet worden aangelegd als groene 
bufferstrook tussen het bedrijventerrein en de aanpalende woonzone. De zone is 
10m breed en moet beplant worden. 

Deze overdruk met buffergroen wordt aanvullend t.o.v. de bufferzone van het 
gewestelijk RUP in dit gemeentelijk RUP verankerd. De bijhorende bepalingen 
gelden als inrichtingsprincipes bij de ontwikkeling van het gemengd regionaal 
bedrijventerrein. 

3.6 Verplichte bouwlijn (overdruk)
Langs de N391 en langs de hoofdtoegangsweg vanaf deze N391 gelden 
verplichte bouwlijnen voor de bedrijfsgebouwen. Per bedrijf moet minstens 60% 
van de totale perceelsbreedte op deze verplichte bouwlijn bebouwd zijn. Dit mag 
gefaseerd worden uitgevoerd. 

De verplichte bouwlijnen langs de hoofdtoegangsweg van het bedrijventerrein 
kunnen parallel met de aslijn van deze openbare weg verschoven worden over 
een maximale afstand van 15m. 

Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het architecturaal voorkomen van 
de bedrijfsgebouwen op de verplichte bouwlijn langs de N391. Kantoren en/of 
toonzalen moeten verplicht langs deze zijde van de N391 worden voorzien. En 
er mogen geen poorten, laadkaden of dockshelters zichtbaar zijn langs deze 
zijde van de N391.

Deze overdruk wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk 
RUP verankerd. De bijhorende bepalingen gelden als inrichtingsprincipes bij de 
ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein.

De verplichte bouwlijnen langs de N391 en langs de hoofdtoegangsweg hebben tot 
doel om het voorkomen en de ordening van het bedrijventerrein te regelen. 
De afstand tussen de verplichte bouwlijnen langs de hoofdtoegangsweg bedraagt 
40m.

Er worden bijzondere regels voorgeschreven voor het voorkomen langs de N391, 
omdat deze zijde beeldbepalend is voor het bedrijventerrein.

3.7 Bedrijfswoningen, kantoren en/of toonzalen (overdruk)

Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor:
• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 

200m² vloeroppervlakte;
• Een beperkte oppervlakte voor kantoren en/of toonzalen gekoppeld aan 

de activiteit van individuele bedrijven voor zover deze activiteiten geen 
intensieve loketfunctie hebben en geen autonome activiteit uitmaken.

Deze bedrijfswoningen, kantoren en/of toonzalen moeten steeds functioneel 
gekoppeld blijven aan de aanpalende bedrijven van het gemengd regionaal 
bedrijventerrein. Vrachtwagens mogen geen toegang nemen vanaf de 
Harelbekestraat.

Deze overdruk wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk 
RUP verankerd. De bijhorende bepalingen gelden als inrichtingsprincipes bij de 
ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein.

In specifieke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of 
nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf.

3.8 Alle gebouwen dienen te worden gebouwd volgens een orthogonaal patroon, 
parallel aan de interne wegeninfrastructuur van het bedrijventerrein.

Dit voorschrift wordt aanvullend t.o.v. het gewestelijk RUP in dit gemeentelijk RUP 
verankerd omwille van de inrichting en ordening van het bedrijventerrein.

3.9 Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 
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Zone 4: zone voor lokaal bedrijventerrein hoofdcategorie: bedrijvigheid

4.1 Bestemming
De zone is bestemd voor lokale bedrijven. 
Een lokaal bedrijf is een kleinschalig bedrijf met een beperkte impact: 
• op vlak van ruimte (ruimte-inname & uitwendig voorkomen), 
• op vlak van milieu (geen milieubelastend karakter), 
• op vlak van verkeer (weinig verkeersgenererend).

De maximale perceelsoppervlakte van een lokaal bedrijf bedraagt 5.000 m². 

Er zijn geen bedrijven toegelaten die alleen en uitsluitend zijn gericht op: 
• kleinhandel;
• autonome kantoren.

Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
• Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, 

ondergeschikt en gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven, 
zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen 
autonome activiteiten uitmaken.

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 
m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid van het bewakingspersoneel is 
de niet-integratie in het bedrijfsgebouw toegelaten. In specifieke gevallen 
kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een zaakvoerder of kaderlid 
worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid nuttig of nodig is voor de 
bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf.

‘Lokaal’ verwijst niet naar de economische relaties of het verzorgingsgebied van het 
bedrijf, wel naar het kleinschalig karakter en de beperkte impact van het bedrijf. 

Met autonome kantoren wordt bedoeld, bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en 
overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge 
personeelsintensiteit. De kantooractiviteit is hier niet ondergeschikt aan andere 
bedrijfsactiviteiten zoals productie of verwerking van goederen. Dergelijke autonome 
kantoren zijn dus geen bedrijven en worden niet toegelaten.

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
• een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit een toonzaal als 

verkooppunt van auto’s;
• een productiebedrijf met kantoren voor administratie. 

4.2 Bouwhoogte
De minimale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 6m.
De maximale bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen bedraagt 10m.

4.3 Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 

4.4 Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning zal worden beoordeeld 
aan de hand van volgende criteria:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen wordt 
ondermeer verwezen naar de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen en buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en regenwater. 

4.5 Ieder bedrijf is verplicht op eigen terrein voldoende parkeerruimte, 
stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen voor alle wagens van het 
bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel voor personenwagens als voor 
bestel- en vrachtwagens. 
Er geldt een absoluut minimum van vijf parkeerplaatsen per bedrijf voor 
personenwagens en bestelwagens.

4.6 Per bedrijf mag er 1 toegang genomen worden van max. 8 meter breedte ter 
hoogte van de rooilijn, verplicht plaatselijk te verbreden met een vloeiende 
bochtstraal ter hoogte van de aansluiting op de rijweg.
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4.7 De bedrijfsgebouwen mogen tot tegen één zijperceelgrens worden opgericht, 
mits aandacht voor brandveiligheidsnormen en goed nabuurschap.

T.o.v. de andere zijperceelsgrens en de achterperceelsgrens moet een vrije 
strook bewaard worden van minimum 4 meter. Deze vrije zijstroken moeten 
zo aangelegd worden dat er permanent doortocht kan worden verleend ten 
behoeve van brandbestrijding.

4.8 Ieder bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale 
kwaliteit van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede 
wijze geïntegreerd te worden in de ruimere omgeving. 

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 
verschillende gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:
• het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;
• de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
• het gebruiken van donkere grijswaarden in hoofdorde in combinatie met lichtere 

grijswaarden in tweede orde.

4.9 De opslag van goederen dient maximaal binnen het bedrijfsgebouw 
georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt 
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
• de opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Het bedrijf dient daartoe preventief de passende maatregelen te 
nemen;

• de opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende bedrijven en de 
omgeving;

• de opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het 
openbaar domein).

4.10 Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s dienen te worden 
aangebracht tegen de gevel van het gebouw en niet boven op het gebouw.

4.11 Overgangsmaatregel

Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten 
die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande woningen en voor de 
landbouwbedrijfsvoering van bestaande landbouwbedrijven, met uitsluiting van 
het oprichten van nieuwe gebouwen en vergelijkbare constructies. 

Overgangsmaatregel voor landbouw met bedrijfsgebouw in het gebied. Onder 
landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het 
beroepsmatig kweken van planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve 
doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw …. 

Het gaat om een overgangsmaatregel, bestaande bedrijven kunnen overgenomen 
worden door een andere rechtspersoon zonder het statuut bestaand te verliezen op 
voorwaarde dat de activiteit dezelfde of gelijkaardig blijft.

4.12 Verplichte bouwlijn (overdruk)

Binnen de zone voor lokaal bedrijventerrein geldt een verplichte bouwlijn voor 
de bedrijfsgebouwen, gelegen op 13m van de rooilijn van de openbare weg. Per 
bedrijf moet minstens 60% van de totale perceelsbreedte op deze verplichte 
bouwlijn bebouwd zijn. Dit mag gefaseerd worden uitgevoerd. 

Er moet bijzondere aandacht uitgaan naar het architecturaal voorkomen van de 
bedrijfsgebouwen op de verplichte bouwlijn. Kantoren en/of toonzalen moeten 
verplicht langs deze zijde worden voorzien. 

De zone van 13m tussen de rooilijn en deze verplichte bouwlijn moet als volgt 
worden ingericht:
• de eerste 5m vanaf de rooilijn in te richten als parkeerstrook voor 

personenwagens en een bomenrij;
• de volgende 7m als circulatiezone;
• de laatste 1m als voetpad of grasstrook voor de bedrijfsgebouwen. 

De verplichte bouwlijn en de inrichtingprincipes van de strook voor de 
bedrijfsgebouwen hebben tot doel om het voorkomen en de ordening van het 
bedrijventerrein te regelen. 

4.13 Maximale terreinbezetting van de bedrijfsgebouwen
Per bedrijfsperceel geldt er een maximale terreinbezetting voor de 
bedrijfsgebouwen van maximum 65% van de totale perceelsoppervlakte. Deze 
maximale terreinbezetting heeft enkel betrekking op de grondoppervlakte van 
de bedrijfsgebouwen, en niet op de verhardingen.  
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Zone 5: zone voor buffergroen hoofdcategorie: overig groen

5.1 De zone is bestemd voor groene bufferstrook tussen het bedrijventerrein en de 
omliggende woonzone.

Een buffer behoort tot het bedrijventerrein en moet een overgang vormen tussen het 
bedrijventerrein en de aangrenzende bestemmingen. Naargelang van de aard van de 
aangrenzende bestemming zal de buffer gebiedsspecifiek moeten worden ingevuld.

5.2 Het buffergroen bestaat uit een streekeigen beplanting van minimaal 10 m 
breed. Binnen deze strook mag een voetgangers- en fietsersverbinding worden 
aangelegd.

Het streekeigen groenscherm kan worden aangelegd onder de vorm van een haag, 
een struikenrij, bomenrij of –groepen al dan niet gecombineerd met een randstruweel 
en bodembedekkers. Indien varianten van streekeigen groen beter geschikt blijken 
voor het voorgestelde doel, worden deze varianten eveneens toegelaten.

5.3 Het aanleggen van taluds, zichtschermen uit natuurlijke materialen is 
toegelaten. 

5.4 De ontwikkelaar van het lokaal bedrijventerrein staat in voor de aanleg van het 
buffergroen.

5.5 Overgangsmaatregel

Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van het lokaal bedrijventerrein 
zijn per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten 
die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande woningen en voor de 
landbouwbedrijfsvoering van bestaande landbouwbedrijven, met uitsluiting van 
het oprichten van nieuwe gebouwen en vergelijkbare constructies. 

Overgangsmaatregel voor landbouw met bedrijfsgebouw in het gebied. Onder 
landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het 
beroepsmatig kweken van planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve 
doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw …. 
Het gaat om een overgangsmaatregel, bestaande woningen en landbouwbedrijven 
kunnen overgenomen worden door een andere rechtspersoon zonder het statuut 
bestaand te verliezen op voorwaarde dat de activiteit dezelfde of gelijkaardig blijft.

Zone 6: zone voor openbare wegeninfrastructuur hoofdcategorie: lijninfrastructuur

6.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, lokaal openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fietsvoorzieningen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 

6.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve inrichting van 
de openbare weg. 

6.3 Groene dreef (overdruk)

Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor de 
aanleg van een groene dreef van 20m breed bestaande uit:
• een openbare ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventerrein met een 

bomenrij aan beide zijden van de weg;
• een fiets- en wandelpad ten zuiden van deze weg met een derde bomenrij 

parallel langs de grens met de zone voor wonen in ruime zin. 

6.4 Overgangsmaatregel
Tot een vergunning verleend is voor de realisatie van de bestemming zijn 
per perceel de handelingen, voorzieningen en inrichtingen toegelaten 
die nodig of nuttig zijn voor wonen in bestaande woningen en voor de 
landbouwbedrijfsvoering van bestaande landbouwbedrijven, met uitsluiting van 
het oprichten van nieuwe gebouwen en vergelijkbare constructies. 

Overgangsmaatregel voor landbouw met bedrijfsgebouw in het gebied. Onder 
landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het 
beroepsmatig kweken van planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve 
doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw …. 
Het gaat om een overgangsmaatregel, bestaande bedrijven kunnen overgenomen 
worden door een andere rechtspersoon zonder het statuut bestaand te verliezen op 
voorwaarde dat de activiteit dezelfde of gelijkaardig blijft.
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Zone 7: zone voor garageweg hoofdcategorie: lijninfrastructuur

7.1 De zone is bestemd voor een garageweg.

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de 
garageweg. 

Zone	8:	zone	voor	voetgangers-	en	fietsersverbinding hoofdcategorie: lijninfrastructuur

8.1 De zone is bestemd voor een voetgangers- en fietsersverbinding.

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de 
voetgangers- en fietsersverbinding.

8.2 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. 

8.3 De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangers- en 
fietsersverbinding.

Bestaande verharding ter ontsluiting van de bestaande woningen kan behouden 
en hersteld worden in afwachting van de realisatie van nieuwe interne wegenis 
ter ontsluiting van het nieuwe woongebied (zone 2).
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Zone 9: Zone voor gemengde functies hoofdcategorie: wonen

9.1 Bestemming
De zone is bestemd voor een verplichte menging van volgende functies:
• enerzijds wonen onder de vorm van appartementen
• en anderzijds lokale handelszaken en/of complementaire en 

dienstverlenende voorzieningen ten behoeve van de nabij gelegen 
bedrijventerreinen. 

Voor de handelsactiviteiten gelden volgende strikte beperkingen:
• Nieuwbouwprojecten voor handelszaken zijn enkel toegelaten in functie van 

de herlokalisatie van bestaande handelszaken met ruimtelijke problemen 
vanuit de kern van Zwevegem. 

• De handelsactiviteiten kunnen enkel betrekking hebben op volumineuze 
goederen die voorzien in de secundaire, occasionele behoeften van de 
consument. Volumineuze goederen zijn artikelen die veel winkelruimte 
innemen en op een niet-dagdagelijkse basis aangekocht worden. 

• Er worden geen kledingszaken en geen detailhandel van dagdagelijkse 
inkopen toegelaten. 

• De verkoopsoppervlakte van een handelsunit wordt beperkt tot maximum 
750m². 

• De totale verkoopsoppervlakte van alle handelsunits samen wordt beperkt 
tot maximum 4.500m².

Voor de complementaire en dienstverlenende voorzieningen ten behoeve van de 
nabij gelegen bedrijventerreinen geldt per unit een maximale vloeroppervlakte 
van 750m². 

Voorbeelden van complementaire en dienstverlenende voorzieningen ten behoeve 
van de nabij gelegen bedrijventerreinen zijn: een bankagentschap, fitnesszaak, 
verzekeringskantoor, kopiezaak, horecazaak...

Voorbeelden van handelszaken met volumineuze goederen: meubelzaak, fietsenzaak, 
elektrozaak, matrassenwinkel...

Voorbeelden van detailhandel van dagdagelijkse inkopen zijn: bakker, slager, 
kruidenier, supermarkt ... Dergelijke handelszaken worden niet toegelaten op deze 
locatie. 

9.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
realisatie van de bestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en 
ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten 
minste aandacht besteed aan: 
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bestemmingen;
• de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, 

bewoners of bezoekers;
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
• de inpassing in de omgeving.

De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet 
dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de 
beoordeling mogelijk te maken.

Activiteiten in ‘de zone voor gemengde functies’ moeten beoordeeld worden op hun 
verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit geldt 
dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het wonen).  Hinderlijke activiteiten die veel 
verkeer genereren of stof, lawaai- of geurhinder veroorzaken kunnen niet toegelaten 
worden.

Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de 
bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, … van het project of gebouw.

9.3 In- en uitritten
Er mag geen rechtstreekse ontsluiting voorkomen op de N391. In- en uitritten 
moeten gebundeld worden langs de Harelbekestraat en gelegen zijn op 
minimum 40m van de aansluiting met de rotonde van de gewestweg N391. 

9.4 Bouwzone voor gemengde functies (overdruk)

• Op het gelijkvloers zijn lokale handelszaken en/of complementaire en 
dienstverlenende voorzieningen toegelaten. 

• In de bouwzone, die gelegen is langs de Harelbekestraat, wordt op de 
bovengrondse verdiepingen enkel de woonfunctie (appartementen) 
toegelaten. Binnen deze bouwzone bedraagt de maximale bouwhoogte 12m. 

• In de bouwzone, die gelegen is langs de oude spoorwegbedding, worden 
op de bovengrondse verdiepingen zowel de woonfunctie (appartementen), 
handelszaken als complementaire en dienstverlenende voorzieningen 
toegelaten. Binnen deze bouwzone bedraagt de maximale bouwhoogte 15m. 

• Ondergrondse bouwlagen (kelder, parkeergarage) zijn toegelaten. 
• De dakvorm is vrij te kiezen. 
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9.5 Bouwzone enkel voor niet-woonfuncties (overdruk)

• Binnen deze bouwzone zijn lokale handelszaken en/of complementaire en 
dienstverlenende voorzieningen toegelaten.

• Minimum 60% van deze bouwzone wordt voorzien voor lokale handelszaken. 
• Binnen deze bouwzone is slechts één bovengrondse bouwlaag toegelaten 

met een maximale bouwhoogte van 7m. 
• Ondergrondse bouwlagen (kelder, parkeergarage) zijn ook toegelaten. 
• De dakvorm is verplicht een plat groendak. Maximum 20% van het dak mag 

ook als terrasruimte worden ingericht. 

9.6 Uitwendig voorkomen 
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het uitwendig voorkomen en 
de architecturale kwaliteit van het geheel van de gebouwen.  Dit impliceert dat:
• er moet worden gestreefd naar een ruimtelijk samenhangend bouwproject; 
• het aantal verschillende gevelmaterialen moet worden beperkt;
• een harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen en kleuren moet 

worden nagestreefd;
• naamaanduidingen, reclamepanelen en logo’s moeten worden aangebracht 

tegen of in de gevel van het gebouw en niet boven op het gebouw. 

9.7 Interne inrichting van de site
• Voor bezoekers moeten de toegang tot de gebouwen en de parking aan de 

zijde van de gewestweg N391 en/of de Harelbekestraat worden voorzien. 
• De parking voor personeel en de toeleveringszone voor handel en diensten 

moeten aan de zuidzijde worden voorzien. 

9.8 Parkeergelegenheid
Alle parkeerruimte, stationeer- en circulatieruimte voor alle wagens van 
het personeel, de bewoners en de bezoekers (zowel voor personenwagens, 
bestel- en vrachtwagens als fietsen) moeten op eigen terrein opgelost te 
worden. Een overzicht van de parkeerbehoefte en -aanbod dient te worden 
gemotiveerd in een parkeernota die bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunningen worden gevoegd. Deze nota is een informatief document voor 
de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en de 
stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Parkeergelegenheid
Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 

9.9 Verharding op privaat domein
Alle nodige verhardingen en infrastructuur die nodig zijn voor parkeerplaatsen, 
laad- en losplaatsen, stalling van lichte voertuigen en toegang tot de gebouwen 
zijn toegelaten. 

Verhardingen dienen, indien dit niet onmogelijk is omwille van milieutechnische 
redenen, in waterdoorlatende materialen aangelegd te worden.

Verharding
Verhardingen zoals asfalt, terrastegels, ... (monolithisch), zijn toegelaten voor het 
toegankelijk maken van alle gebouwen op de site.

9.10 Stapelen van goederen
De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen te worden 
georganiseerd. De opslag in open lucht is niet toegelaten.

9.11 Groene bouwvrije strook en waterbufferbekkens  
(overdruk)
Het gebied, dat in overdruk is aangeduid, is specifiek voorbehouden voor:
• de aanleg, beheer en onderhoud van groen, met inbegrip van fiets- en 

wandelpaden; 
• het behoud van een groene bouwvrije strook langs de gewestweg N391, die 

minimum 8m bedraagt t.o.v. de rooilijn;
• de aanleg van gemeenschappelijke waterbufferbekkens, die noodzakelijk 

zijn voor het behoud van het waterbergend vermogen van het gebied.

De waterbufferbekkens moeten volgens de vigerende wetgeving inzake de 
vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden aangelegd. 

Voor de afvoer en buffering van het regenwater wordt ondermeer verwezen naar:
• Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 01.10.2004 houdende vaststelling van 

een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater.

• De Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare rioleringen.
• De eisen gesteld door de beheerder van de ontvangende beek (Pluimbeek nr. WL. 

27.3 van 2de categorie), nl. de Provincie West-Vlaanderen - dienst Onbevaarbare 
Waterlopen.
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