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fi guur 01: Situering - topoplan
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1 .  S i t u e r i n g

1.1. Onderwerp van het RUP

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende 
elementen behandeld:
• Herbestemming niet-gerealiseerde 

industriegebieden
• Oplossen problematiek zonevreemde woningen
• Aandacht voor de overstromingsproblematiek en 

vrijwaren mogelijkheden voor de werken aan de 
waterhuishouding

• Begeleiden van de economische dynamiek in 
het buitengebied (vb. functieverbreding en 
functiewijzigingen van landbouwbedrijven en oude 
bedrijven)

• Het vrijwaren van open-ruimtegebieden

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen binnen de driehoek 
Anzegem - Avelgem - Zwevegem, ten zuidoosten van 
de kern van Otegem. Langs de Scheldestraat, die van 
Otegem naar Avelgem leidt, bevindt zich het gehucht 
Kloosterhoek. Een groot deel van deze bebouwing valt 
binnen het plangebied, dat zijn naam dankt aan de 
bushalte ‘Otegem Casino’. 

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd door:
• in het oosten: enkele perceelsgrenzen en een 

zijloop van de Scheebeek
• in het zuiden: de Scheebeek
• in het westen: de Scheldestraat, waarbij de 

woningen langs de westzijde van deze wegen mee 
in het plangebied opgenomen worden

• in het noorden: de Tiegemstraat en de 
perceelsgrenzen van de bebouwing langs de 
noordkant van de straat
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

De feitelijke toestand wordt weergegeven met behulp 
van volgende grafi sche documenten:
• topografi sch plan
• functiekaart
• luchtfoto
• reliëfkaart
• kaart openbaar vervoer
• kaart eigendomsstructuur

2.1. Functies

2.1.1. Plangebied

In het plangebied zijn volgende functies terug te 
vinden: 

• handel en diensten:
 Agence Vegas 
 Hondentrimsalon Poemba & oppas aan huis
 Tuin en hobby Dirk Dewitte 
 Deweer Gallery

• aannemers:
 Timperman Kristof 
 Tuinen Peers
 Lemarcq, Thomas

• bedrijvigheid:
 Crommelinck, Pieter
 Deweer Luc En Carlos 
 Tuin en hobby Dirk Dewitte 

2.1.2. Omgeving plangebied

De aanwezigheid van een relatief groot aantal 
functies binnen het plangebied is eigen aan de 
economische dynamiek in het ruimere gebied. Ook 
in de omgeving van het plangebied bevindt zich nog 
een verscheidenheid aan functies [bron: bedrijvengids 
www.zwevegem.be]:

• handel en diensten:
 electro, domotica, beveiliging
 interieurarchitecten
 boekhouding
 verzekering
 auto’s
• aannemers:
 elektriciteit
 schrijnwerk
 tuinaanleg
• bedrijvigheid:
 textiel
 groothandel
 land- en tuinbouw
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fi guur 03: Orthofoto (2009)
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Doorzicht tussen Tiegemstraat 5 en 7, richting Otegem-dorp

Hoek Tiegemstraat - Scheldestraat, gezien vanaf Scheldestraat Lege percelen op de hoek Tiegemstraat - Scheldestraat, met zicht op de achtergelegen landbouwloodsen

Braakliggend terrein tussen de percelen Tiegemstraat 4 en 6

fi guur 04: Verkavelingsplan hoek Tiegemstraat - Scheldestraat
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2.2. Open ruimte

Het kleine gehucht rond de kruising van de 
Scheldestraat en Tiegemstraat is volledig omgeven 
door landbouwgebied. Doorheen verschillende 
openingen tussen de bebouwing zijn vergezichten 
mogelijk richting de kern van Otegem en het 
omliggende landschap. 

Op de hoek van de Tiegemstraat en de Scheldestraat 
bevindt zich nog een relatief grote open ruimte. Deze 
gronden vallen onder een verkaveling, maar werden 
tot op vandaag niet bebouwd.

2.3. Bebouwde ruimte

Langsheen de Scheldestraat en de Tiegemstraat 
vinden we een aantal woningen, veelal open 
bebouwing. Volgens het gewestplan staan deze 
woningen in agrarisch gebied.

De meeste woningen langsheen de Scheldestraat 
staan ten noordoosten van de weg (aan de linkerkant 
komende vanuit Otegem). Aan de rechterkant 
(ten zuidwesten van de weg) vinden we 2 aparte 
woonkorrels, die mee in het plangebied opgenomen 
zijn. 

Langs de Tiegemstraat zijn naast open bebouwingen 
ook enkele gekoppelde woningen te vinden. Daarnaast 
zijn er langs de oostelijke zijde van de Tiegemstraat 
ook enkele loodsen/bedrijfsgebouwen te zien. 

2.4. Onbebouwde percelen

Tussen de bebouwde ruimte bevinden zich een aantal 
onbebouwde percelen, namelijk tussen Tiegemstraat 
4 en 6 en op de hoek van de Tiegemstraat en de 
Scheldestraat. 

Voor de hoek Tiegemstraat - Scheldestraat werd in 
1983 een verkavelingsplan goedgekeurd. Het terrein 
- eigendom van Jerome Devos - werd opgesplitst in 
twee delen. De oostelijke helft van het terrein bleef 
weiland, het westelijke deel, op de hoek Tiegemstraat 
- Scheldestraat, werd opgedeeld in 3 kavels van 
1.263 à 1.960 m². Twee van de drie kavels zijn tot 
op vandaag onbebouwd, enkel de meest zuidelijke 
kavel (langs de Scheldestraat) werd bebouwd. De 
verkaveling is op vandaag niet vervallen.

Het lege perceel tussen Tiegemstraat 4 en 6 ligt 
volgens het gewestplan in agrarisch gebied. Dit perceel 
is momenteel eigendom van de gemeente, die er een 
shortcut op de Kleine Ronsebeek realiseerde.
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fi guur 07:  Eigendomsstructuur 

Volgnr. Eigenaar(s) Aard

1 BEULQUE, Nico HUIS

2 BREDA, Bernard & HIMPE, Jenny HUIS

3 CHRISTIAENS, Marcella BOUWLAND

4 COOREVITS, Maurice BERGPLAATS

5 COOREVITS, Maurice & BEKAERT, Rosette HUIS

6 CROMMELINCK, Christiaan & DEVOS, Christiane HUIS

7 CROMMELINCK, Pieter Jan & Evelien & DEVOS, Christiane BOUWGROND

8 CROMMELINCK, Pieter Jan & VANLUCHENE, Valerie & DEVOS, Christiane HOEVE

9 DECOCK, Frans & VANEECKHOUT, Marie Louise BOUWLAND

10 DESLOOVERE, Ronny & VANEECKHOUT, Veerle HUIS

11 DEVOS, Christiane BOUWLAND

12 DEWEER, Carole HUIS

13 DEWEER, Dirk HUIS

14 DEWEER, Dirk & Mark HUIS

15 DEWITTE, Dirk BOUWLAND

16 DEWITTE, Dirk & KERCKHOF, Ann BOOMG. HOOG

17 DOMEIN VAN DE GEMEENTE ZWEVEGEM BOUWLAND

18 FORCEZ, Martine & BALCAEN, Geert TEXTIELFABRIEK

19 GEERAERT, Bart & VAN DEN BROUCKE, Els WEILAND

20 KERCKHOF, Ann WEILAND

21 LAVERGE, Ulysse HUIS

22 LEMARCQ, Thomas & DECUBBER, Lien HUIS

23 LOONTJENS, Jose & Eddy WEILAND

24 NUYTTENS, Michael & VANDENDRIESSCHE, Lieselot BERGPLAATS

25 PEERS, Christophe & VERMEULEN, Julia HOEVE

26 SOENENS, Michelle BOOMG. HOOG

27 TIMPERMAN, Kristof & VAN WELDEN, Renilde HUIS

28 VANTIEGHEM, Gabriella HUIS

29 VENNOOTSCHAP/DEWEER MAGAZIJN

30 VENNOOTSCHAP/DEWEER Luc TEXTIELFABRIEK

31 VENNOOTSCHAP/ELIA ASSET BOUWLAND
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2.5. Reliëf

Het plangebied ligt ruim 7 meter lager dan de kern 
van Ingooigem, en bevindt zich ten zuidoosten van 
de heuvelkam waarop Otegem en Ingooigem gelegen 
zijn. Het plangebied zelf is eerder vlak, en kent een 
niveauverschil van 1 à 2 meter.

2.6. Ontsluiting

De Scheldestraat vormt de verbindingsweg tussen 
Otegem en Avelgem. De Tiegemstraat leidt vanaf de 
kruising naar de N36 tussen Ingooigem en Tiegem. 
Zowel de Scheldestraat als de Tiegemstraat staan in 
het GRS omschreven als ‘lokale weg I’. 

Langsheen de Tiegemstraat is geen fi etspad 
voorzien. De Scheldestraat heeft langs één zijde een 
afgescheiden strook die fi etsverkeer (dubbelrichting) 
mogelijk maakt. In de Tiegemstraat zijn voetpaden 
voorzien. 

Doorheen het plangebied loopt een buurtweg, 
Sentier n°41 (zie (zie voorschrift fi guur 21: Atlas 
van de buurtwegen op p. 32)). Deze weg wordt 
op vandaag gebruikt als toegang voor de achterin 
gelegen hoeve. Deze weg vormt eveneens een 
aanvulling op het netwerk van trage wegen binnen 
Zwevegem.

De buslijn Kortrijk-Zwevegem-Otegem-Avelgem rijdt 
langs de Scheldestraat, en kent een halte ter hoogte 
van de Tiegemstraat, genaamd ‘Otegem Casino’. 

2.7. Eigendomsstructuur

In voorgaande kaart (zie p. 14) wordt de 
eigendomsstructuur weergegeven.

2.8. Waterhuishouding

Rond de Tiegemstraat en in het zuiden 
van het plangebied liggen delen effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Deze zijn voornamelijk 
gelegen langs de loop van de Kleine Ronsebeek 
(die van noord naar zuid stroomt en onder de 
Tiegemstraat door gaat) en de Scheebeek (die van 
west naar oost door het landbouwgebied loopt).

Om bij wateroverlast te kunnen ingrijpen werd in 
het verleden reeds een bypass gerealiseerd op de 
Kleine Ronsebeek ter hoogte van de Tiegemstraat. 
Deze constructie bevindt zich op het perceel tussen 
Tiegemstraat 4 en 6, dat eigendom is van de 
gemeente.

fi guur 08: Waterhuishouding
(zie ook hoofdstuk (zie voorschrift 7.2. Watertoets op 

p. 59) en (zie voorschrift fi guur 34: Watertoets - 

overstromingsgevoelige gebieden op p. 60))
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fi guur 09: Bestaande toestand BPA nr. 65 (Deweer L. & C. BVBA, Tiegemstraat 7)
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2.9. Bedrijven

In 1997-1998 werd voor de gemeente Zwevegem 
een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 
opgemaakt (BPA nr. 20). In een eerste fase werd 
een inventaris opgemaakt van alle bedrijven, waarin 
hun bestemmingstoestand en huidige activiteit werd 
opgenomen. Daarnaast werd onderzocht welke 
uitbreidingsbehoeften er zijn, en welke mogelijkheden 
geboden konden worden. 

Binnen het plangebied bevinden zich 4 bedrijven die in 
de oorspronkelijke inventaris voorkwamen:
• Vantieghem M., Tiegemstraat 2
• textiel/tapijtafwerking
• Deweer NV, Tiegemstraat 6
• tapijtweverij
• Deweer L. & C. BVBA, Tiegemstraat 7
• weverij van badstofartikelen
• Dewitte D., Tiegemstraat 8
• land-/tuinbouwmachines/huis
Elk van deze bedrijven werd ondergebracht in 
categorie 5: “Bedrijven die zich verder kunnen 
ontwikkelen. De randvoorwaarden voor uitbreiding 
moeten vastgelegd worden per bedrijf in functie van 
de omgeving. Er worden geen beperkingen opgelegd 
voor de aard van de activiteiten.” 

Deweer NV (Tiegemstraat 6) en Deweer L. & C. BVBA 
(Tiegemstraat 7) vroegen op dat moment ook effectief 
uitbreidingsmogelijkheden voor het vernieuwen van 
het machinepark resp. het vergroten van de capaciteit. 
Voor deze twee bedrijven werd een bestemmingsplan 
opgemaakt (resp. plan nr. 63, met 3 hectare 11 are; 
en plan nr. 65, met 35 are). Hierin werd een zone 
voor bedrijvigheid afgebakend, dewelke bestemd werd 
als zone voor het bestaande bedrijf en de uitbreiding 
ervan. Daarnaast werd ook een bouwzone voor 
bedrijfsgebouwen afgebakend, waarbinnen bepaalde 
inrichtings- en bebouwingsvoorschriften golden.

2.10. Historiek Deweer NV

De fi rma Deweer NV was jarenlang actief in de 
textielindustrie.

Bouwvergunningen verleend aan Deweer NV
• 1977 
Dossiernr. gemeente: 34042/5974/B/1977/80
Aanvrager: Decuypere L.
Onderwerp: vernieuwen van bestaande werkplaats
Beslissing: Vergunning - 1977-07-06  
• 1982 
Dossiernr. gemeente: 34042/5974/B/1982/186
Aanvrager: Deweer Leontine
Onderwerp: uitbreiden van een 
tapijtverwerkingsbedrijf
Beslissing: Weigering - 1982-12-01  
• 1983
Dossiernr. gemeente: 34042/5974/B/1983/72
Aanvrager: Deweer
Onderwerp: uitbreiden van tapijtverwerkingsbedrijf
Beslissing: Vergunning - 1983-02-02  
• 1984 
Dossiernr. gemeente: 34042/5974/B/1984/134
Aanvrager: Deweer
Onderwerp: verbouwing en uitbreiden burelen en 
showroom
Beslissing: Vergunning - 1984-06-13  
• 1991 
Dossiernr. gemeente: 34042/5974/B/1991/256
Aanvrager: Deweer
Onderwerp: uitbreiden van een bestaande 
tapijtenfabricagebedrijf
Beslissing: Vergunning - 1991-12-11

Verleende exploitatievergunningen
• 19/02/1978: Arab, klasse1, einddatum 09/02/08
• 21/05/1992: Vlarem, klasse 2, einddatum 09/02/08
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fi guur 10: Bestaande toestand BPA nr. 63 (Deweer NV, Tiegemstraat 6)
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2.11. Heroriëntering

Deweer NV was jarenlang actief in de textielsector. 
Op vandaag heeft Deweer NV zijn activiteiten echter 
geheroriënteerd naar kunsthandel en -opslag. Deweer 
NV wil zich ook in deze richting verder ontwikkelen, 
zoals blijkt uit een schrijven aan het College van 
Burgemeester en Schepenen op 16/07/2007: “De 
fi rma is al langer dan vandaag actief in de wereld van 
de beeldende kunst en wenst haar gebouwen aan de 
Tiegemstraat 6B te Otegem-Zwevegem te gebruiken 
als uitvalbasis voor deze nieuwe activiteit.”

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is er nood 
aan een planologische oplossing voor de site.

Op vandaag wordt ongeveer 1.000 m² van de 
vroegere bedrijfsgebouwen gebruikt als permanente 
tentoonstellingsruimte. Daarnaast beschikt het 
bedrijf nog over 2 zalen (resp. 800 en 1.600 m²) 
die voornamelijk dienen als stockage, maar ook 
tijdelijk kunnen opengesteld worden voor geleide 
bezoeken of voor bezichtiging van bijvoorbeeld grote 
kunstwerken. Achteraan de bedrijfssite bevindt zich 
nog de leegstaande weverij-hal (ca. 3.000 m²), waar 
eveneens stockage gebeurt. Ook deze hal kan tijdelijk 
opengesteld worden. 

fi guur 11: (boven) uitbreiding van de 
tentoonstellings- en stockageruimtes 
doorheen de tijd

fi guur 12: (links) eerste 
tentoonstelling ‘Ouverture’, 1985, 
met werk van o.a. Panamarenko, Jan 
Fabre en Hans Vandekerckhove

fi guur 13: (rechts) ‘Art of the Loom’-
collectie t.g.v. stopzetting weverij, 
2003, met 32 tapijten van 14 
internationale kunstenaars



Gemeente Zwevegem, RUP 28-1 Casino Otegem Leiedal, januari 201620

Scheldestraat 56, historische - verbouwde - hoeve, niet meer 

actief als landbouwbedrijf

Tiegemstraat 8-10, kippenkwekerij en tuin- en hobbywinkel

Scheldestraat 54, sterk verbouwde hoeve

heldestraat

Tiegemstra
at

Scheldestraat

K
le

in
e

 R
o

n
se

b
e

e
k

Scheebeek

aannemer

actieve intensieve 
kippenhouderij

actieve kleinschalige 
kippenhouderij

sloopvergunning 

in aanvraag

fi guur 14: Overzicht hoeves binnen plangebied

hoeve

hoeve, opgenomen in 

Inventaris Bouwkundig Erfgoed
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Scheldestraat 83, opgenomen in Inventaris Onroerend Erfgoed, 

mogelijk nog actief als landbouwbedrijf

Scheldestraat 81, opgenomen in Inventaris Onroerend Erfgoed, 

milieuvergunning als landbouwbedrijf

Scheldestraat 77, vloer- en wandbetegeling Timperman Kristof

2.12. Hoeves

Binnen het plangebied bevinden zich zowel historische 
hoeves als hedendaagse landbouwbedrijven. De 
aanwezige historische hoeves zijn niet allemaal in even 
goede staat, en worden ook niet allemaal meer actief 
gebruikt als hoeve.

Er bevinden zich een zevental hoeves in het gebied:
• Scheldestraat 54: Historische, sterk verbouwde 

hoeve.
• Scheldestraat 56: Historische hoeve, niet meer 

actief als landbouwbedrijf.
• Scheldestraat 77: De hoeve wordt bewoond door 

Timperman Kristof, die de hoeve gebruikt als 
berging in het kader van zijn beroep: vloerlegger/
mozaïekwerker.

• Scheldestraat 81: Mogelijk nog actief kleinschalig 
landbouwbedrijf. De hoeve is opgenomen in de 
inventaris onroerend erfgoed, maar het woonhuis 
heeft door verbouwingen zijn charme verloren. 
De stal en schuur zijn wel nog origineel. De 
milieuvergunning van dit landbouwbedrijf is 
geregistreerd op het aanpalende huis nr. 79a.

• Scheldestraat 83: Mogelijk nog actief kleinschalig 
landbouwbedrijf (kweker van speciale 
kippenrassen). De hoeve is opgenomen in de 
inventaris onroerend erfgoed, en is relatief gaaf 
bewaard. 

• Tiegemstraat 8: Actieve intensieve kippenhouderij 
met milieuvergunning tot 2026. Daarbij horend 
een tuin- en hobbywinkel aan de straatzijde.

• Tiegemstraat 10: Historische hoeve, niet meer 
actief. Eigendom van dezelfde eigenaar als 
Tiegemstraat 8, sloopvergunning in aanvraag. 

In geen van bovenstaande hoeves wordt aan 
hoevetoerisme of verkoop van hoeveproducten 
gedaan.
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2.13. Sfeerbeelden

Zicht vanop de Scheldestraat richting kruispunt met 
Tiegemstraat 

Kruispunt Scheldestraat - Tiegemstraat Losstaande hoeve langs Scheldestraat

Zicht vanop de Tiegemstraat richting kruispunt met 
Scheldestraat

Braakliggende verkaveling op kruispunt Scheldestraat 
- Tiegemstraat 

Hondentrimsalon langs de Tiegemstraat

Zicht vanop de Tiegemstraat richting de terreinen van 
Art Gallery Deweer

Zicht vanop de Scheldestraat richting kruispunt met 
Tiegemstraat

Losstaande hoeve langs de zuidzijde van de 
Scheldestraat
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3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen) 
deelt het plangebied grotendeels in:
• agrarisch gebied
• gebied voor milieubelastende industrieën
• natuurgebied

BPA Binnen het plangebied bevindt zich een sectoraal BPA 
zonevreemde bedrijven 
• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven     

(Deweer L. & C. BVBA)
• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven     

(Deweer NV)

Ten noorden van het plangebied bevinden zich de BPA’s
• 2.24_8_3 Kerkweg
• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven       

(Defoor Jozef NV) 
• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven         

(Tack-Dendauw)
• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven   

(Verleyen)
• TIE 004 Zonneweg
Ten zuiden van het plangebied ligt het bestaande BPA 
• AVE 012 Knobbelstraat

RUP Binnen het plangebied bevinden zich geen bestaande RUP’s.
Ten noorden van het plangebied vinden we wel het RUP 
• 2.14_13_1 Surremont Otegem.

Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen Binnen het plangebied ligt de verkaveling 1072 (goedgekeurd 
door het College van Burgemeester en Schepenen op 
12/01/1983)
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Milieuvergunningen • Scheldestraat nr. 79, klasse 2, propaangashouder, 
30/04/1986 tot 2016/04/30

• Scheldestraat nr. 79a, klasse 3, loods voor berging materiaal 
en drie voertuigen, vanaf 26/04/2000

• Scheldestraat nr. 79a, klasse 2, hernieuwing landbouw en 
veeteelt, 27/04/2011 tot 2031/04/26

• Scheldestraat nr. 83, klasse 3, loods voor opslag 
aardappelen, stro en werktuigen, vanaf 26/09/2001

• Tiegemstraat nr. 3, klasse 2, propaangashouder, 30/04/1986 
tot 2016/04/30

• Tiegemstraat nr. 4, klasse 3, mazouttank 10 000 l, 
16/06/2004

• Tiegemstraat nr. 7, klasse 2, hernieuwing en verandering 
tapijtenweverij, 19/09/2007 tot 2027/09/19

• Tiegemstraat nr. 8, klasse 1, wijzigen, uitbreiden en 
hernieuwen kippenbedrijf, 19/01/2006 tot 2026/01/19

Beschermde monumenten, landschappen, 
beschermde stads- en dorpsgezichten

Binnen het plangebied bevinden zich geen beschermde 
monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezichten.

Bouwkundig erfgoed Er zijn een aantal relicten opgenomen in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed:
• Tweewoonst uit de jaren 1940
• Aan de straat gelegen, laat 19de-eeuwse hoeve
• Aan de straat gelegen hoeve “‘t Kippenhof”
Verder bevinden zich in de omgeving nog verschillende hoeves, 
kapellen en een roterij die opgenomen werden in de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed. 

Buurtwegen Sentier 41 loopt doorheen het zuidelijk deel van het plangebied.

Doorheen het plangebied loopt één wijziging van een buurtweg, 
deze is opgenomen in het publiek domein van de huidige 
Scheldestraat - Tiegemstraat.

Herbevestigd agrarisch gebied Een deel van het plangebied is gelegen in door het gewestplan 
herbevestigd agrarisch gebied (categorie 0). 
Het overgrote deel van het plangebied is gelegen in gebied van 
categorie 2: RUP’s na verder onderzoek op te maken.
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fi guur 15: Gewestplan

plangebied

bestaande spoorwegen

agrarische gebieden

landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden

! ! ! bestaande hoogspanningsleidingen

reservatiegebieden

industriegebieden

milieubelastende industrieënII

woongebieden

woongebieden met landelijk karakter

woonuitbreidingsgebieden

reservegebied voor beperkte
industriële uitbreiding

natuurgebiedenN

(K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen)
Onderdelen van het plan zijn aangevuld of 
afgeschaft door de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (zie volgende plannen)

0 250 500125 Meters

Legende
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2.24 20.1

2.24 20.1

2.24 20.1

2.24 20.1

2.24 20.1

Zwe 28.1

Zwe 13.1

2.24 8.3

AVE012

TIE004

0 150 30075 Meters

begrenzing

bpa's - MB of KB

rup's in opmaak

rup's - besluit van Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen

fi guur 16: BPA’s en RUP’s

Legende

• 2.24_8_3 BPA Kerkweg

• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  

  (Defoor Jozef NV)

• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  

  (Tack-Dendauw)

• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  

  (Verleyen)

• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  

  (Deweer L. & C. BVBA)    

  (kaartnummer 65 - volgende pag.)

• 2.24_20_1 Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  

  (Deweer NV)    

  (kaartnummer 63 - volgende pag.)

• 2.14_13_1 RUP Surremont

• AVE 012 BPA Knobbelstraat

• TIE 004 BPA Zonneweg

sect. BPA 
zonevreemde 
bedrijven, 
kaartnr. 63

sect. BPA 
zonevreemde 
bedrijven, 
kaartnr. 65
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fi guur 17: Sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven - bestemmingsplan Deweer 
NV (Tiegemstraat 6)
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fi guur 18: Sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven - bestemmingsplan Deweer 
L. & C. BVBA (Tiegemstraat 7)
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fi guur 19: Overzicht verkavelingen en 
milieuvergunningen
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Scheldestraat 79 - klasse 2 tot 30/04/2016

Scheldestraat 79a - klasse 2 tot 26/04/2031
en klasse 3 tot 26/04/2000

Scheldestraat 83 - klasse 3 vanaf 26/09/2001

Tiegemstraat 3 - klasse 2 tot 30/04/2016

Tiegemstraat 4 - klasse 3 - 16/06/2004

Tiegemstraat 7 - klasse 2 tot 19/09/2027

Tiegemstraat 8 - klasse 1 tot 19/01/2026
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Legende

verkaveling 1072
 goedgekeurd door het College   
 van Burgemeester en Schepenen   
 op 12/01/1983
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Tweewoonst uit de jaren 1940

Aan de straat gelegen hoeve "'T KIPPENHOF"

Aan de straat gelegen, laat 19de-eeuwse hoeve

0 150 30075 Meters

fi guur 20: Inventaris bouwkundig 
erfgoed 09/11/2011
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0 150 30075 Meters

fi guur 21:  Atlas van de buurtwegen

Legende

plangebied

wijzigingen
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schaal: 1:15.000

plangebied

categorie 0 : herbevestiging gewestplan

categorie 1 : Rup's op korte termijn

categorie 2 : Rup's na verder onderzoek

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

grenslijn grootstedelijk gebied Gent en
regionaalstedelijke gebieden Roeselare
en Kortrijk

Legende

fi guur 22: Afbakening natuurlijke en 
agrarische structuur
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Legende

fi guur 23: Gewenste ruimtelijke 
structuur gemeente Zwevegem (RG, 
kaart 65)
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1. Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen

Het plangebied behoort tot het buitengebied. De 
aandacht gaat hier vooral uit naar het blijvend 
functioneren van wonen en werken in de kernen, van 
de landbouw en de natuur.

In 2008 stelde de Vlaamse Overheid een visie 
landbouw, natuur en bos op voor de regio Leiestreek. 
Hierin werd o.a. een deel van het agrarisch gebied - 
zoals aangeduid in de gewestplannen - herbevestigd. 
In het bijhorende Operationeel Uitvoeringsprogramma 
werd vastgelegd dat - voorafgaand aan 
uitvoeringsactie - bijkomend onderzoek gevoerd 
moet worden naar de beekvalleien tussen Avelgem 
en Tiegem (actie 58), en dan met name het nader 
uitwerken van de verweving van landbouw en natuur 
in de vallei van de Scheebeek. (Ruimtelijke visie 
voor landbouw, natuur en bos - Regio Leiestreek - 
operationeel uitvoeringsprogramma, pg. 18).

4.2. Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen

4.2.1. Herlokalisatiehoofddorp

Otegem is geselecteerd als herlokalisatiehoofddorp. 
Doelstellingen voor de herlokalisatiehoofddorpen 
zijn o.m. het voorzien van ruimte voor de eigen 
woonbehoefte, de opwaardering van het bestaande 
woonpatrimonium en de creatie van een kwalitatieve 
woonomgeving. Herlokalisatiehoofddorpen vervullen 
een lokale verzorgende rol.

4.2.2. Landschappelijke kwaliteit

Het plangebied maakt deel uit van de West-Vlaamse 
Scheldestreek. Deze streek wordt gevormd door 
het Schelde-Leie-interfl uvium en de vallei van de 
Schelde. Ze omvat de gemeenten Spiere-Helkijn, 
Zwevegem, Deerlijk, Avelgem en Anzegem (ID PRS 
pg. 91). Typisch voor dit gebied is het aantrekkelijk 
open landschap. Daarnaast is de landschappelijke 
kwaliteit mee bepaald door de Interfl uviumruimte 
waar ook omschreven wordt dat de globale openheid 
van het golvend landschap de rol van deze ruimte 
bepaalt (RD PRS pg. 214-215). De heuvelrug zelf 
is in het PRS geselecteerd als landschappelijk 
structurerend element (RD PRS pg. 235). Het beleid 
is gericht op het behouden en versterken van de 
visuele kwaliteit en herkenbaarheid van het element, 
inclusief de zichtzones. Hierbij dient een vrijwaring 
van bebouwing en andere storende elementen door 
de afbakening van bouwvrije en serrevrije zones in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen te gebeuren (RD PRS 
pg. 196).

Landschappelijk maakt Zwevegem en ook het 
plangebied deel uit van het als gaaf geselecteerde 
landschap “Heuvelstreek Zwevegem-Kooigem-
Ingooigem” (BD PRS pg. 303). Het beleid voor 
gave landschappen is gericht op het behouden 
en versterken van de traditionele kenmerken en 
de karakteristieke relicten. Dit impliceert niet dat 
nieuwe ingrepen worden uitgesloten. Wel dient een 
verhoogde aandacht uit te gaan naar de wijze waarop 
de ingreep rekening houdt met de landschappelijke 
draagkracht van het gebied en dit in samenhang 
met de structurerende elementen en componenten. 
Ook maximaal behouden van de open ruimte en de 
structuurkenmerken van het gebied staan voorop (RD 
PRS pg. 195).
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fi guur 24: Gewenste ruimtelijke 
structuur kern van Otegem (RG, kaart 
87)

Legende
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4.2.3. Zonevreemde bedrijven

Begrippenlijst pg. 289
Voor zonevreemde bedrijven wordt de volgende 
omschrijving gehanteerd: 
Een bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, 
kan pas als zonevreemd worden beschouwd, wanneer 
zowel de juridische toets, met name het al dan niet 
overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de 
planologische toets, met name de 
(on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en 
functies, duidelijk daartoe besluiten.

RD pg. 165
Gewenste Ruimtelijke Structuur Bedrijvigheid - 
Beleidsdoelstellingen:
4.2.3  Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren
In geen geval kunnen gebouwen voor nieuwe 
bedrijven opgetrokken worden in de open ruimte.

RD pg. 214
In de Interfl uviumruimte wordt clustervorming 
ruimtelijk ondersteund. Dit betekent ook dat 
clustervorming een evaluatiecriterium kan zijn voor 
bestaande zonevreemde bedrijven, met andere 
woorden dat er een afweging komt omtrent het al dan 
niet clustergebonden karakter van deze bedrijven.

4.2.4. Beleidskader reconversie

Herziening PRS WV pg. 98-99
Reconversies worden binnen de bebouwde ruimte 
gestimuleerd omdat hierdoor de ruimtelijke kwaliteit 
van bepaalde sites en van de omgeving kan worden 
opgewaardeerd. Met de bebouwde ruimte worden de 
stedelijke gebieden, de geselecteerde kernen en de 
overige woonconcentraties bedoeld. Het gaat dus ook 
om de gehuchten en de niet geselecteerde kernen 
maar niet om de geïsoleerde bedrijfssites.

Deze doelstelling geeft uitvoering aan het principe 

van duurzaam ruimtegebruik. Bij een reconversie 
dient in de eerste plaats te worden onderzocht of 
de benutte gronden niet opnieuw kunnen worden 
ingezet voor de huidige bestemming. Indien dit niet 
meer wenselijk is, is het van belang deze gebieden 
opnieuw in te zetten voor andere ruimtevragen. Dit 
kan gaan om zowel wonen, bedrijvigheid, recreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen,… . Het gaat om alle 
kerngebonden functies.
Op die manier wordt op termijn meer open ruimte 
gevrijwaard omdat er minder nieuwe gebieden voor 
het opvangen van deze ruimtevragen moeten worden 
aangesneden. Hiervoor dienen geen behoeftestudies 
te worden opgemaakt. Bij latere behoeftestudies 
zal het bijkomend aanbod, gecreëerd door het 
reconversieproject, verrekend worden. Dit heeft dan 
ook gevolgen voor de ruimtebalans.

Ruimtelijke principes voor reconversies:
• Opvangen van noden binnen de gemeente
• In relatie met de visie binnen het GRS
• Functies maximaal verweven
• Kwalitatieve invulling staat centraal
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Legende

fi guur 25: Gewenste ruimtelijke 
structuur Neerkouter - Ruifeleinde 
(RG, kaart 95)
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4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Zwevegem

4.3.1. Ruimtelijke concepten

Ontwikkeling van vier leefbare kernen in het 
buitengebied
De kernen van de deelgemeenten Heestert, Moen, 
Otegem en Sint-Denijs worden ontwikkeld tot vier 
leefbare dorpen met ruimte voor eigen voorzieningen 
en lokale bedrijventerreinen (enkel voor herlokalisatie 
van bedrijven uit kern en omgeving). In iedere kern 
wordt er een gefaseerd beleid van inbreiding en 
uitbreiding gevoerd. De relatie met het omliggende 
landschap wordt versterkt (RG pg. 139).

Natuurontwikkeling, ecologische infrastructuur 
en bosgebieden in de open ruimte
In de open ruimte wordt de natuur behouden en 
versterkt. Het kanaal zelf heeft een belangrijke 
corridorfunctie voor natuurwaarden. Aan het kanaal 
zijn belangrijke natuurgebieden/reservaten en 
gebieden met mogelijkheden voor natuurontwikkeling 
gekoppeld. Daarnaast worden op het grondgebied 
van Zwevegem diverse ecologische verbindingen 
versterkt en uitgebouwd. Het betreft beekvalleien, 
spoorwegbeddingen en wegbermen (RG pg. 141).

Landbouw in de open ruimte
De landbouw vormt de hoofdfunctie in de open ruimte 
in de gemeente Zwevegem. De landbouw krijgt de 
nodige ontwikkelingskansen. De gemeente streeft 
een economisch leefbare landbouw in Zwevegem 
na. In afweging met waardevolle natuurlijke of 
landschappelijke elementen ondersteunt het 
functioneren van de landbouw deze kwaliteiten. 
Zwevegem wenst een ademruimte te zijn. De 
landbouw is de grootste drager van de open ruimte 
in de gemeente. Juist door de aanwezigheid van de 
grondgebonden landbouw is de open ruimte ontstaan. 

Daarom wordt geopteerd om de landbouw ook als 
beheerder van de open ruimte te zien (RG pg. 141).

4.3.2. Gewenste Ruimtelijke Structuur

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
Zwevegem, goedgekeurd bij besluit van de 
bestendige deputatie op 1 april 2004, maakt 
onderstaande beleidskeuzes die een impact hebben 
op het plangebied: 

Compacte kernen in de open ruimte door 
verdichting en uitbreiding aansluitend op de
kern
Zwevegem streeft naar deelgemeenten met compacte 
kernen. Met compacte kernen wordt er een groter 
draagvlak gecreëerd voor het openbaar vervoer 
en andere voorzieningen. Tegelijkertijd wordt de 
openheid niet verder versnipperd door verlinting of 
verspreide bebouwing.
Bij het versterken van de woonstructuur 
wordt in eerste instantie gezocht naar 
inbreidingsmogelijkheden binnen het bestaand 
weefsel (verdichting, invulling van nog onbebouwde 
binnengebieden, toelaten van hoogbouw, het 
stimuleren van grotere bebouwingsdichtheden, 
vervanging van gebouwen en terreinen die hun 
gebruikswaarde verloren hebben). Om te voldoen 
aan de eigen woonbehoeften zijn er naast inbreiding 
en verdichting ook bijkomende woonmogelijkheden 
nodig. Deze zones moeten aansluiten op de 
bestaande kernen (RG pg. 143).

Tegengaan van het aaneengroeien van de 
kernen via open-ruimteverbindingen
Door open-ruimteverbindingen te voorzien tussen 
de kernen, wordt eveneens de morfologische 
vergroeiing van de kernen en verlinting tegengegaan. 
Op die manier blijft de open ruimte een aangesloten 
geheel en kan iedere kern zijn eigen identiteit 
behouden. Open-ruimteverbindingen zijn gebieden 
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waar gestreefd wordt om het gebied onbebouwd 
te houden. Er zijn verschillende mogelijkheden 
om deze open ruimten vorm te geven. In die 
gebieden kunnen niet-uitgeruste woongebieden en 
woonuitbreidingsgebieden geschrapt worden en 
een herbestemming krijgen. Er kunnen eventueel 
bouwvrije zones vastgelegd worden. De open-
ruimtecorridors kunnen ook gedeeltelijk een invulling 
krijgen als stedelijk groen (RG pg. 143).

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

Vormen van ecologische netwerken. De ecologische 
samenhang tussen de verschillende gebieden die 
voor natuur van belang zijn wordt versterkt door 
netwerking. Op die manier wordt vermeden dat de 
gebieden met natuur geïsoleerde eilandjes blijven. 
Dit houdt ook in dat verdere versnippering van de 
natuur wordt tegengegaan. De natuur kan immers 
slechts op een duurzame wijze functioneren indien 
de verschillende elementen een goed gestructureerd 
geheel vormen. De lijninfrastructuren, ecologische 
infrastructuur en valleigebieden spelen hierin een 
essentiële rol (RG pg. 155).

Het plangebied staat aangeduid als behorende tot het 
valleigebied van de Scheebeek en Verbrandhofbeek, 
en de beek langsheen het plangebied kreeg als 
nevenfunctie natuur.

Landbouw als drager van de open ruimte
De landbouw is de drager van de open ruimte. De 
landbouw krijgt de nodige ontwikkelingskansen. 
In delen met belangrijke landschappelijke en 
natuurlijke kwaliteiten ondersteunt het functioneren 

van de landbouw deze kwaliteiten. Dit uit zich in het 
vrijwaren van nieuwe bebouwing in waardevolle open 
gebieden, landschappelijke integratie. Eveneens moet 
er ruimte gecreëerd worden voor toeristisch-recreatief 
medegebruik (RG pg. 160).

Integratie van bedrijfsgebouwen in het 
landschap
In de toekomst wordt er een grote aandacht 
besteed aan de integratie van de bedrijfsgebouwen 
in het landschap. Bijkomende bedrijfsgebouwen 
moeten gebundeld worden ter hoogte van de 
bestaande bebouwing. Tevens worden er regels en 
acties voor landschappelijke integratie uitgewerkt. 
Landbouwgronden die vrijkomen, moeten gevrijwaard 
worden van iedere verdere bebouwing. Op die manier 
wordt de openheid van het landschap behouden (RG 
pg. 160).

Oplossingen voor zonevreemde of storende 
bedrijven
De gemeente wenst in haar toekomstig beleid 
voldoende oplossingen uit te werken om geen 
bijkomende zonevreemde bedrijven te krijgen. In het 
verleden werd door middel van het sectoraal BPA aan 
een aantal zonevreemde bedrijven rechtszekerheid 
gegeven. Voor bestaande zonevreemde 
bedrijven wil men een oplossing vinden door de 
ontwikkelingsperspectieven duidelijk te defi niëren. 
Dit kan zowel regularisatie als herlokalisatie 
inhouden. In de toekomst mogen er geen bijkomende 
zonevreemde bedrijven meer ontstaan (RG pg. 166).

RD pg. 168-169
Bij de evaluatie van de zonevreemde bedrijven gelden 
volgende ruimtelijke beoordelingscriteria:
• De verenigbaarheid met de omgeving; een 

maximale verweving van de activiteiten met de 
activiteiten in haar bebouwde of onbebouwde 
omgeving wordt nagestreefd. Goed nabuurschap 
vormt het uitgangspunt.

• Alle mogelijkheden en voorzieningen (op 
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milieuhygiënisch vlak, stedenbouwkundige 
herinrichting, enz...) voor verdere ontwikkeling 
op de bestaande locatie worden uitputtend 
aangewend.

• Het bestaande en toekomstige mobiliteits- en 
bereikbaarheidsprofi el; de huidige economische 
betekenis van het bedrijf en zijn activiteiten.

• De ruimtelijke implicaties bij een 
herlokalisatie (bijkomende infrastructuren, 
bijkomend ruimtegebruik, versnippering 
van onbebouwde ruimte, vermindering van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, 
landbouw, bos, ... ) worden afgewogen tegenover 
de ruimtelijke implicaties van een ontwikkeling op 
de bestaande locatie.

• De ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
mag niet worden overschreden; de ruimtelijke 
draagkracht is niet in algemene regels te vatten: 
deze wordt gebied per gebied bepaald; historisch 
gegroeide situaties en hinder zijn mede bepalend 
voor de draagkracht.

• De beschikbare ruimte voor herlokalisatie.

De loodsen langsheen de Tiegemstraat staan in 
de gewenste ruimtelijke structuur voor Zwevegem 
aangeduid als lokaal bedrijventerrein. Er is voor dit 
gebied ook een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 
opgemaakt.

Uitbouwen van een hiërarchische 
wegenstructuur
Het oneigenlijk gebruik van wegen moet worden 
tegengegaan door een duidelijke hiërarchie in de 
functie en het gebruik van de wegen na te streven. 
Men maakt onderscheid tussen verschillende 
schaalniveaus (internationaal & Vlaams, provinciaal 
& bovenlokaal, en lokaal) én tussen verschillende 
hoofdfuncties (verbinden, verzamelen of ontsluiten, 
toegang verlenen). Bijgevolg kan een categorisering 
van wegen worden doorgevoerd. Het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan heeft de bevoegdheid om 
de lokale wegen te categoriseren en te selecteren. 

Door een dergelijke categorisering van de wegen 
daadwerkelijk uit te voeren en te vertalen in de 
inrichting, wegprofi lering en de wegcode, kan de 
algemene bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –
leefbaarheid verbeterd worden (RG pg. 182).

De Scheldestraat - Scheldestraat staat opgetekend als 
een lokale weg categorie I: verbindingsweg. 

De hoofdfunctie van de weg is ‘verbinden op 
lokaal en interlokaal niveau’. De weg heeft geen 
verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau. ‘Ontsluiten 
en toegang geven’ zijn aanvullende functies.
De lokale verbindingswegen verbinden kernen 
onderling en het hoger wegennet (de N8, de N50 
Kortrijk-Doornik of de N36 Deerlijk-Ronse). De 
kwaliteit van de doorstroming is ondergeschikt aan de 
verkeersleefbaarheid. Ter hoogte van de kernen wordt 
een doortochtenbeleid gevoerd (RG pg. 183).

Landelijke wegen ten dienste van de open-
ruimtefuncties
Het sluipverkeer langs landelijke wegen moet 
geweerd worden. Deze landelijke wegen moeten 
hoofdzakelijk ten dienste staan van de ‘zachte’ open- 
ruimtefuncties: landbouw, natuur & landschap én 
recreatie (voetgangers en fi etsers) (RG pg. 182).

Openbaar vervoer
De verkeersdruk wordt almaar groter. Om 
daartegen in te gaan, moet het openbaar vervoer 
opgewaardeerd worden. Op die manier draagt men 
ook bij tot een gedifferentieerde mobiliteit. Voor een 
optimale werking van een openbaar vervoersnet, is 
verdichting en bundeling van activiteiten dan ook een 
absolute noodzaak (RG pg. 184).

Fietsverkeer
Om het langzaam verkeer te versterken, dient er een 
volwaardig fi etsroutenetwerk te worden uitgebouwd. 
Dit fi etsroutenetwerk moet functioneel zijn voor de 
woon-school en woon-werk verplaatsingen maar 
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moet ook ingeschakeld worden in een recreatief 
fi etsroutenetwerk. Het fi etsroutenetwerk bestaat 
uit enerzijds het functionele fi etsroutenetwerk en 
anderzijds de recreatieve routes (RG pg. 184).

Landschappelijke integratie
In het open landschap zijn er tal van constructies die 
vragen om een vorm van landschappelijke inkleding. 
Ook de randafwerking van bebouwde gebieden als 
woonzones, bewoningskernen, en industriezones 
vragen een doordachte landschappelijke integratie. 
Die inkleding hoeft niet enkel afschermen te zijn. 
Het weloverwogen aanbrengen van een aantal 
groenelementen en een goede materiaalkeuze kunnen 
ook bijdragen tot een betere integratie van gebouwen 
in het landschap zonder dat deze volledig aan het zicht 
moeten onttrokken worden (RG pg. 186).

Bindend gedeelte
Zonevreemde woningen
De gemeente maakt één of meerdere ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op voor de zonevreemde 
woningen. Hierbij worden de principes van het 
structuurplan vertaald en geconcretiseerd.

Opmaak van een uitvoeringsplan of verordening voor 
de beekvalleien
De gemeente maakt een RUP of verordening voor de 
beekvalleien van de Zandbeek en de Kasselrijbeek 
met als doel de natuurwaarde van de beekvalleien 
te versterken en de positie van de landbouw in de 
valleigebieden te concretiseren. Dit gebeurt in overleg 
met de beheerder van de beek.

Opmaak van een uitvoeringsplan voor de landbouw
De gemeente Zwevegem maakt een RUP die de 
bebouwingsmogelijkheden voor de landbouwbedrijven 
regelt. De uitwerking van het RUP gebeurt in overleg 
met de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams 
Gewest.

Landschapsontwerp voor het lokaal gaaf gebied en de 
kamlijn van het interfl uvium
De gemeente maakt een landschapsontwerp op 
voor het lokaal gaaf gebied en de kamlijn van 
het interfl uvium om als toetskader te dienen voor 
toekomstige ingrepen. De betrokkenheid van de 
agrarische sector en de sector natuur is gewenst. Er 
gebeurt overleg met de bovenlokale instanties met 
betrekking tot die elementen die de gemeentelijke 
bevoegdheid overschrijden.
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4.4. Mobiliteitsplan Zwevegem

De Scheldestraat en de Tiegemstraat worden in het 
Mobiliteitsplan van Zwevegem (conform verklaard op 
de Provinciale AuditCommissie (PAC) van 10/12/2012, 
goedgekeurd op de Gemeenteraad van 17/12/2012) 
alle drie aangeduid als lokale wegen (categorie I). 

De Tiegemstraat en Scheldestraat zijn aangeduid als 
functionele bovenlokale fi etsroutes. 

4.4.1. Trage wegen

Het beleidskader ‘Trage wegen’ beoogt een eenvormig 
afwegingsmodel aan te bieden voor het behoud of het 
verleggen van kerk- en voetwegen. In dit beleidskader 
worden volgende principes gevolgd: 

M.b.t. toegankelijke kerk- en voetwegen
Alle bestaande toegankelijke kerk- en voetwegen 
worden behouden. Bij de inrichting van deze wegen 
moet men gebruik maken van waterdoorlatende 
materialen en verhardingen beperken tot het 
noodzakelijke minimum (Beleidsnota Mobiliteitsplan 
Zwevegem, RG pg. 52).

4.5. Visietekst ‘Economische 
activiteiten buiten 
bedrijventerreinen’

Leiedal, 2008 (i.o.v. RESOC)
In de open ruimte wordt een stand still principe 
voor ogen gehouden. Naast de herbestemming zijn 
de mogelijkheden uiterst beperkt: geen nieuwe 
locaties, beperkte uitbreidingen. Het samenhangende, 
relatief gave landschap van het interfl uvium wordt 
beschermend behandeld.

Om de economische dynamiek van de open ruimte 
niet uit te breiden wordt er geopteerd om enkel maar 
herbestemming toe te staan wanneer de infrastructuur 
bouwfysisch goed is.

De basisdoelstelling is het behoud en de verdere 
uitbouw van de landschappelijke waarde van de 
open ruimte. Eenmaal de bebouwing verkrot is, 
heeft landschapsherstel de bovenhand. De open-
ruimtefuncties landbouw en natuur mogen door de 
bedrijvigheid niet verdrongen worden. Garanties 
hiervoor dienen te worden ingebouwd.
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5 .  K n e l p u n t e n  e n 
p o t e n t i e s

5.5.1. Knelpunten

• De woningen rond het kruispunt Scheldestraat - 
Tiegemstraat bevinden zich in agrarisch gebied en 
zijn zonevreemd.

• Er stelt zich een vraag naar verbreding van de 
landbouwfunctie in het gebied (cfr. tuincentrum).

• In het gebied zijn een aantal zonevreemde 
bedrijven aanwezig, waarbij de planologische 
toestand niet meer strookt met de heroriëntering 
van de activiteit.

• Op het kruispunt ontbreekt de bebouwing van de 
hoek Tiegemstraat - Scheldestraat, waardoor dit 
kruispunt geen ruimtelijke afwerking heeft.

• In het plangebied bevinden zich een aantal (al dan 
niet gerenoveerde) historische hoeves, waarvan de 
bestemming onduidelijk is.

• Er is een waterproblematiek aanwezig in het 
gebied.

5.5.2. Potenties

• Het gehucht rond het kruispunt Scheldestraat - 
Tiegemstraat vormt een ruimtelijk samenhangend 
geheel met een vrij duidelijke begrenzing. De 
verlinting blijft eerder beperkt.

• Het gehucht wordt omgeven door een groot 
open-ruimtegebied met enkele verspreide 
hoeves. Doorheen verschillende open plekken in 
de bebouwing krijgt men vergezichten over dit 
landschap.

• De hoekkavels op het kruispunt bieden de 
mogelijkheid om een afwerking van het kruispunt 
te realiseren. Voor het verkeer komende vanuit 
Otegem via de Scheldestraat kan een afwerking 
van de hoek een sterk vertragend effect hebben, 
en zo de veiligheid op en rond het kruispunt 
verbeteren. 

• Het bebouwen van de 2e hoek van het kruispunt 
kan helpen om de woonkorrel te markeren voor 
voorbijgangers. De hoek kan werken als landmark 
voor voorbijrijdend verkeer.

• Nieuwe woningen op de hoek van het kruispunt 
kunnen genieten van een mooi uitzicht langs de 
voorkant, waar een vergezicht over het landschap 
mogelijk is. 

• Het perceel tussen Tiegemstraat 4 en 6 biedt 
mogelijkheden om de waterproblematiek aan 
te pakken, bijvoorbeeld door het aanleggen van 
waterbuffers.

• De bestaande buurtweg kan een aanvulling 
vormen op het trage wegen-netwerk.

• Het vrijhouden van het terrein rond de 
shortcut op de Kleine Ronsebeek behoudt de 
mogelijkheden om deze waterinfrastructuur op een 
landschappelijk waardevolle manier uit te werken.
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6 .  D e  g e w e n s t e 
r u i m t e l i j k e  s t r u c t u u r

6.1. Ruimtelijke planningsopgave

Via dit RUP wordt de mogelijkheid gegeven om de 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van een 
bestaande woonconcentratie in het buitengebied een 
kwalitatieve en duurzame invulling te geven. Het 
scheppen van een kwalitatieve woonomgeving en 
een kwalitatieve randafwerking ten opzichte van het 
aanpalende open-ruimtegebied, staan hierbij voorop. 

De bestaande zonevreemde woningen zijn 
geconcentreerd rond het kruispunt van de 
Tiegemstraat en de Scheldestraat. Volgens het 
beleidskader, vastgelegd in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan, kan zonevreemde 
bebouwing onder bepaalde criteria opgenomen 
worden en herbestemd worden tot woongebied. 
Op deze manier kan een logische en leesbare 
randafwerking van kernen verwezenlijkt worden.

Het woongebied blijft hoofdzakelijk op wonen gericht. 
De gevestigde bedrijvigheid komt ruimtelijk 
geclusterd voor en is verweven met het bestaande 
woonweefsel. In een sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven werden de uitbreidingsmogelijkheden voor 
een aantal bedrijven - waaronder textielfabricant 
Deweer - vastgelegd. 

Aangezien Deweer deze textielfabricage echter 
niet verder wil zetten, en ondertussen een nieuwe 
activiteit ontwikkelde - namelijk kunstgalerij - komt 
de huidige en toekomstige activiteit niet meer 
overeen met de bestemming uit het BPA. Om Deweer 
Art Gallery toch de nodige uitbreidingsmogelijkheden 
te kunnen geven, moet onderzocht worden welke hier 
de mogelijkheden zijn. 

Ook bij verschillende andere bedrijven in het 
plangebied kan op termijn een vraag naar 
uitbreidingsmogelijkheden of functieverbreding 
ontstaan. Het is dus belangrijk om hier een 
geïntegreerde strategie voor naar voor te schuiven. 

Binnen deze woonkorrel bevinden zich een aantal 
onbebouwde terreinen, waardoor de ruimtelijke 
samenhang en structuur van het gebied onduidelijk 
zijn. Een afwerking van deze ruimtelijke structuur is 
wenselijk om de leesbaarheid te bevorderen en een 
samenhangende woonkern te creëren.

Voor hoek Tiegemstraat - Scheldestraat 
(zuidelijk deel) moet onderzocht worden welke 
ontwikkelingsmogelijkheden hier geboden kunnen 
worden. Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de waterproblematiek rond de Tiegemstraat. 
Eventuele nieuwe ontwikkelingen mogen deze 
waterproblematiek niet versterken of een oplossing 
ervan in de weg staan. Er moet onderzocht worden 
hoe deze eventuele nieuwe bebouwing binnen de 
bestaande woonkorrel kan ingepast worden. Hierbij 
moet aandacht besteed worden aan de ontsluiting 
van de terreinen, de oriëntatie van nieuwe bebouwing 
en de relatie t.o.v. het kruispunt en de omgeving, 
mogelijke functies op deze plek en de impact op de 
omgeving.

Bij de uitwerking van een plan voor deze 
woonconcentratie moet daarnaast ook rekening 
worden gehouden met de waterproblematiek die 
reeds in het gebied aanwezig is. Oplossingen voor dit 
probleem moeten mogelijk gemaakt worden.

Voor de in het gebied aanwezige historische 
hoeves moet onderzocht welke hoeves als dusdanig 
behouden kunnen/moeten worden, en op welke wijze 
deze kunnen in stand gehouden worden.

De bestaande buurtweg moet behouden blijven.
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6.2. Ruimtelijke vertaling van de 
planningsopgave

6.2.1. Woningconcentratie

Bestaande zonevreemde woningen
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van 
Zwevegem staat een beleidskader zonevreemde 
woningen ingeschreven. Dit kader wil 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan bepaalde 
concentraties van zonevreemde woningen, wanneer 
deze aan een aantal criteria voldoen.

RD, pg. 146: Ruimtelijk beleid
Er wordt een tweevoudig onderscheid gemaakt: 
enerzijds worden er verschillende categorieën 
onderscheiden met eigen mogelijkheden; anderzijds 
worden er verschillende gebieden onderscheiden waar 
er een verschillende behandeling zal gebeuren van de 
categorieën.

Categorieën
De categorieën worden onderscheiden op basis van 
het ruimtelijk voorkomen:
• Woningconcentraties met het oog op 

herbestemming tot woongroep
• Woningen met oog op herbestemming tot 

woongebied
• Verspreide woningen
• Individueel historisch, landschappelijk en/of 

architecturaal waardevolle gebouwen

Gebiedsgerichte benadering
• Gebieden met kwetsbare bestemmingen
• Gebieden met ruimtelijke beperkingen
• Park met bebouwing
• De rest van het grondgebied Zwevegem, niet 

opgenomen in andere gebieden
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Woningconcentratie
Woningconcentraties zijn gebieden gekenmerkt door 
een bestaande concentratie van woningen waar het 
wenselijk is ook in de toekomst deze concentratie 
beleidsmatig te ondersteunen. Deze woningen vormen 
geen bedreiging voor de gewenste ontwikkeling 
van de deelruimte waarin ze gesitueerd zijn. Bij 
de selectie van concentraties van zonevreemde 
woningen krijgen de concentraties afzonderlijke 
ontwikkelingsperspectieven toegekend en krijgen 
ze nadien in de uitvoeringsplannen specifi eke 
stedenbouwkundige voorschriften.

De woonkorrel rond het kruispunt Scheldestraat 
- Tiegemstraat kan als woonconcentratie erkend 
worden, aangezien aan de voorwaarden hiertoe 
voldaan wordt: 

Criteria voor het bepalen van woonconcentraties met 
het oog op herbestemming tot woongroep:
• Het gaat om een groep van circa 5 zonevreemde 

vergunde woningen met een onderlinge afstand 
van maximaal 30 à 40 meter tussen de gevels van 
de gebouwen.

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

• De bouwfysische toestand van de woningen wordt 
mee in rekening gebracht bij het bepalen van het 
aantal woningen in een groep. Woningen waarvan 
de bouwfysische toestand slecht is, worden niet 
meegeteld.

• De kwantitatieve analyse moet steeds gevolgd 
worden door een kwalitatieve analyse op het 
terrein. Bij het bepalen van de woonconcentraties 
moet in eerste instantie uitgegaan worden van de 
ruimtelijke verschijningsvorm. Op basis daarvan 
wordt de defi nitieve korrel bepaald.

• Bewoonde vergunde zonevreemde woningen, die 
net buiten de concentratie zonevreemde woningen 
gelegen zijn, kunnen mee opgenomen worden 
in een woongroep wanneer de afstand tussen de 

concentratie en de daarbuiten gelegen bewoonde 
vergunde woningen niet meer dan 70 meter 
bedraagt tussen de gevels van de gebouwen.

In het ontwikkelingsperspectief voor deze 
woonconcentratie kan de verweving van kleinhandel, 
die nu reeds in het gebied aanwezig is, ingeschreven 
worden in de stedenbouwkundige voorschriften.

Behoud van bestaande bedrijfsactiviteiten 
binnen draagkracht van het gebied
Er mogen in dit gebied geen nieuwe bedrijven 
bijkomen, conform de hiervoor geschetste 
beleidskaders. De reeds in het gebied aanwezige 
functies, welke voornamelijk kleinhandel en 
kleinschalige bedrijvigheid omvatten, mogen hun 
activiteiten wel blijven voortzetten. 

De uitbreidingsmogelijkheden en functieverbreding van 
bestaande bedrijven moeten afgewogen worden tegen 
de ruimtelijke consequenties. Om de leefbaarheid 
van de verschillende bedrijven in het plangebied niet 
te hypothekeren, wordt - waar mogelijk - beperkte 
uitbreiding toegelaten. 

Daarbij is de ruimtelijke impact van de uitbreiding 
en de inpassing van nieuwe infrastructuur in het 
landschap een belangrijk aandachtspunt in de 
afweging. De woonfunctie mag niet aangetast worden 
door de aanwezige kleinschalige bedrijven.

Scheldestraat
fi guur 27: Zonevreemde woningen
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6.2.2. Kunstgalerij

Deweer NV beschikt reeds over zeer grootschalige 
infrastructuur met een grote impact op de omgeving. 
Daarnaast is het bedrijf eigenaar van een tweetal 
percelen naast de huidige bebouwing, die echter 
momenteel gebruikt worden als landbouwgebied. Het 
lijkt niet wenselijk om Deweer NV (Art Gallery) hier 
verder te laten uitbreiden volgens de mogelijkheden 
geboden door het sectoraal BPA. 

Een beperkte uitbreiding kan echter wel, mits 
voldoende aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke 
integratie van het geheel en de effecten op de 
waterhuishouding zo beperkt mogelijk gehouden 
worden. Een inrichtingsstudie kan hiervan een beeld 
schetsen.

Bedrijf in watergevoelig gebied
De percelen van Deweer NV zijn gelegen langs 
het watergevoelige gebied van de Tiegemstraat, 
waardoor deze percelen kansen bieden om de 
waterproblematiek aan te pakken. Eventuele 
verharding moet zo beperkt mogelijk gehouden 
worden, en moet waar mogelijk uitgevoerd worden 
in waterdoorlatende materialen. De gevraagde 
inrichtingsstudie moet deze ingrepen in kaart 
brengen.

Inrichtingsstudie
Bij de aanvraag van een stedenbouwkundige 
vergunning (voor bijvoorbeeld uitbreidingen of 
renovaties aan de bedrijfsgebouwen) moet een 
inrichtingsstudie voor de nieuwe infrastructuur 
gevoegd worden. Daarin moeten de ruimtelijke 
inplanting, de impact op de omgeving en de 
integratie in het landschap besproken worden. Deze 
inrichtingsstudie vormt voor de gemeente de basis 
voor een kwalitatieve beoordeling van de aanvraag. 
De gemeente kan dan per geval afwegen welke 
mogelijkheden geboden kunnen worden.

6.2.3. Grootschalig landbouwbedrijf

Ook de kippenkwekerij van Dewitte D. omvat 
reeds zeer grootschalige infrastructuur. Daarnaast 
grenst het bedrijf aan de beek en de open ruimte 
(landbouwgebied ten zuidoosten van het bedrijf). 
Eventuele uitbreidingen van de bebouwing moeten 
dus ook hier afgewogen worden tegen de ruimtelijke 
impact. Een inrichtingsstudie is ook hier vereist.

In overleg met de bedrijfsleider werd 
overeengekomen om toekomstige bebouwing 
zoveel mogelijk te concentreren bij de bestaande 
bebouwing. Hierbij zal de open ruimte in de beekvallei 
zoveel mogelijk gevrijwaard worden. De bundeling 
van de gebouwen voorkomt teveel verharding 
in de beekvallei en is op die manier positief voor 
de waterhuishouding van de Kleine Ronsebeek. 
Daarnaast wordt zo ook de open ruimte zoveel als 
mogelijk gevrijwaard. 

6.2.4. Kleinschalig bedrijf naast 
landbouwgebied

De loodsen van Deweer L. & C. BVBA zijn gelegen 
langs een aaneengesloten en grotendeels open 
landbouwgebied. De grotendeels verharde 
terreinen hebben eveneens af te rekenen met 
wateroverlast, en bevinden zich stroomopwaarts 
t.o.v. de onderdoorsteek onder de Tiegemstraat. Een 
structurele verbetering van de waterhuishouding is 
dus mogelijk hier. 

Om deze redenen is verdere ontwikkeling hier 
dus niet wenselijk. De huidige activiteiten kunnen 
behouden worden, maar de grondinname mag niet 
uitbreiden t.o.v. de huidige situatie.
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6.2.5. Accentbebouwing hoek 
Tiegemstraat - Scheldestraat

De verkaveling langs de Tiegemstraat - Scheldestraat, 
die op vandaag nog geldig is maar nooit verder 
ingevuld werd, zou verder moeten worden afgewerkt. 
Dit omwille van de ruimtelijke samenhang rond het 
kruispunt en de afwerking van het kruispunt. 

Bij deze ontwikkelingen moet rekening worden 
gehouden met de inpassing in de bestaande 
woonkorrel en de ruimtelijke impact van nieuwe 
bebouwing.

Vervolledigen van het straatbeeld
De bestaande bebouwing in de directe omgeving 
bestaat voornamelijk uit (half-)open bebouwing met 
één bouwlaag plus zadeldak (met de nok evenwijdig 
aan de straat). Voor de noordelijke kavel in de 
verkaveling wordt deze typologie vooropgesteld, om 
een eenheid in het straatbeeld te creëren. 

De bouwlijn van de bestaande bebouwing langs 
de Tiegemstraat en de Scheldestraat moet 
doorgetrokken worden om zoveel mogelijk eenheid in 
het straatbeeld te creëren.

Hoekgebouw als afwerking
Het hoekgebouw vormt een afwerking voor het 
kruispunt en een landmark voor passerend verkeer. 
Het gebouw moet deze hoekpositie benadrukken 
d.m.v. de gevelopbouw, de dakvorm, de relatie die 
het gebouw aangaat t.o.v. het openbaar domein. Dit 
gebouw mag dan ook een afwijkende vorm hebben, 
hier kunnen tot 2 bouwlagen met een plat dak 
toegelaten worden.

Groen straatbeeld
Het straatbeeld, dat verderop in de straat vooral 
bepaald wordt door grijze parkeervlakken, moet zo 
groen mogelijk blijven. De voortuinen moeten een 

groenaanleg krijgen, waarbij een minimale verharding 
toegelaten wordt (max. 30% van de oppervlakte mag 
verhard worden). 

Afscheidingen tussen de percelen of tussen het 
perceel en de openbare weg moeten eveneens zo 
groen mogelijk zijn. Er kan opgelegd worden dat deze 
afscheidingen met levende materialen uitgevoerd 
moeten worden, bijvoorbeeld hagen, ...

Verkeersveiligheid
Een nieuw hoekgebouw kan een afwerking van het 
kruispunt worden. 

Omwille van de verkeersveiligheid op en rond het 
kruispunt moeten uitritten van bijvoorbeeld garages 
op een redelijke afstand van het kruispunt gesitueerd 
zijn. Dit om confl icten tussen passerend verkeer en 
op- of afrijdende bewoners te vermijden. I.f.v. de 
verkeersveiligheid op het kruispunt mag de begroeiing 
in deze voortuinen het zicht op het aankomende 
verkeer ook niet belemmeren, en dus niet hoger zijn 
dan ongeveer 1,20 m. 

De parkeerbehoefte moet volledig op eigen terrein 
opgelost worden.

Waterproblematiek
Er moet bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden 
worden met de reeds bestaande waterproblematiek 
rondom de Tiegemstraat. Hiertoe kan een minimale 
verharding van de tuinzones gevraagd worden, alsook 
het voorzien van waterbuffering op het eigen terrein. 
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6.2.6. Ruimte voor water

Overstromingsgevoelig gebied
In het zuiden van het plangebied bevindt zich een 
effectief overstromingsgevoelig gebied rond de 
lagergelegen beek. Aangezien het hier landbouwgebied 
betreft, vormt bebouwing hier geen verdere bedreiging 
voor de waterhuishouding. Toch kan het nuttig zijn dit 
gebied als infi ltratiezone aan te duiden en expliciet te 
vrijwaren van elke bebouwing.

Ook rond de Tiegemstraat bevindt zich een effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Dit strekt zich uit 
over de fabrieksterreinen van Deweer, een deel van 
de Tiegemstraat zelf, over de kavels van enkele 
woningen, tot aan de loodsen van Tiegemstraat 2. 
Achteraan de terreinen van Tiegemstraat 2 en 4, in 
het effectief overstromingsgevoelig gebied, stroomt 
een beek van categorie 3, nl. de Kleine Ronsebeek. 
Deze beek stroomt gedurende een paar honderd 
meter tussen loodsen en verharde terreinen. De grote 
verharde oppervlakten versterken het probleem met 
waterafvoer mogelijk nog.

Infi ltratie- en buffercapaciteit
Waar mogelijk moeten maatregelen genomen 
worden om de infi ltratie- en buffercapaciteit van de 
beek te vergroten, om verdere waterproblemen te 
voorkomen. Ingrepen met als doel het oplossen van de 
waterproblematiek moeten mogelijk gemaakt worden 
in het gebied.

Over het vrijliggende perceel tussen Tiegemstraat 4 
en 6, dat eigendom is van de gemeente, loopt een 
bypass van de Kleine Ronsebeek om in geval van 
wateroverlast het water versneld weg te voeren van 
de Tiegemstraat. Dit gebied kan bovendien verder 
ingezet worden voor waterinfi ltratie, evenals het 
achtergelegen gebied.

Daarnaast moeten ook de lege percelen tussen 
Tiegemstraat 6 en 8 vrijwaard worden van bebouwing, 
en moeten ook hier infi ltratiemogelijkheden worden 
voorzien.

Bebouwing hoek Tiegemstraat - Scheldestraat
Bij het ontwikkelen van nieuwe bebouwing op de hoek 
Tiegemstraat - Scheldestraat moet terdege rekening 
gehouden worden met de overstromingsgevoeligheid 
van het achterliggende gebied. Verhardingen moeten 
zoveel mogelijk beperkt worden, en waar mogelijk 
waterdoorlatend uitgevoerd worden. Bovendien 
moet voldoende buffercapaciteit op het terrein zelf 
worden voorzien, teneinde de waterproblematiek in de 
omgeving niet te vergroten. 

fi guur 29: Ruimte voor water

mogelijk/effectief 
overstromingsgevoelig gebied

infi ltratiezones

Legende
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6.2.7. Historische hoeves

Actieve hoeves en landbouwbedrijven moeten 
mogelijkheden krijgen om te ontwikkelen en leefbare 
bedrijven te blijven, zonder dat het onroerend erfgoed 
verloren gaat. 

Voor hoeves die niet langer actief zijn, moet een 
nieuw gebruik (en eventueel een nieuwe bestemming) 
kunnen worden gezocht die past binnen de ruimtelijke 
context en meehelpt in het onderhoud en behoud van 
de beeldkwaliteit.

Functie
Verschillende van de historische hoeves worden 
op vandaag niet langer gebruikt als dusdanig. De 
landbouwfunctie dooft hier uit. Daarnaast kan 
een vraag ontstaan naar een verbreding van de 
landbouwfunctie.

Door deze hoeves op te nemen in de 
woonconcentratie wordt een nieuwe bestemming 
als woning mogelijk gemaakt. Door de omvorming 
van hoeve (landbouwfunctie) naar woning mogelijk 
te maken, wordt de mogelijkheid geboden om deze 
gebouwen te blijven gebruiken, onderhouden en 
eventueel te renoveren.  

Erfgoedwaarde
Enkele van deze historische hoeves werden 
opgenomen in de gids Bouwkundig Erfgoed. 
De erfgoedwaarde schuilt hier echter vooral in 
de ensemble-waarde. Het zijn niet zozeer de 
afzonderlijke gebouwen die de hoeves waardevol 
maken, maar vooral de typologie (3 à 4 gebouwen 
gerangschikt rond een erf), en het grote aantal van 
deze hoeves die verspreid in het landschap liggen. 

Om deze erfgoedwaarde te behouden worden deze 
hoeves expliciet aangeduid in het plan. Aan deze 
aanduiding worden vervolgens eisen gekoppeld m.b.t. 
het behoud van deze typologie van gebouwen rond 
een erf. Binnen deze ‘historische hoeves’ kunnen 
dan verregaande renovaties of zelfs vernieuwbouw 
toegestaan worden, zolang de oorspronkelijke 
opstelling en volumes/gabarieten behouden blijven.

Tiegemst
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fi guur 30: Historische hoeves
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6.2.8. Vrijwaren van de open ruimte

Rondom het plangebied bevindt zich een groot open- 
ruimtegebied. Door verschillende openingen in de 
bebouwing krijgen passanten een vergezicht over 
dit open landschap. Deze kwaliteit moet zoveel als 
mogelijk bewaard blijven. 

Zo moet o.a. het perceel tussen Tiegemstraat 5 en 
7 vrijgehouden worden van bebouwing om het zicht 
richting de kern van Otegem te behouden. Ook het 
zicht vanaf het kruispunt in zuidelijke richting moet 
vrijgehouden worden. 

Ten noorden van het landbouwbedrijf Dewitte 
bevinden zich langs beide kanten van de weg nog 
open landbouwgebieden. Deze open ruimte vormt de 
begrenzing van het plangebied, en het behouden van 
deze openheid zal helpen om de compactheid van het 
gehucht te bewaren.

In het oostelijk deel van het plangebied tenslotte 
wordt een ruim zicht over de vallei van de Scheebeek 
geboden. Ook hier moet dit zicht zoveel mogelijk 
worden vrijgehouden van bebouwing. 

6.2.9. Behouden van de voetweg

De bestaande buurtweg ‘Sentier n°41’ (zie (zie 
voorschrift fi guur 21: Atlas van de buurtwegen op pg. 
32)) maakt niet alleen de achterin gelegen hoeve 
toegankelijk, maar ontsluit de open ruimte ook voor 
voetgangers en fi etsers. Op die manier vormt de 
buurtweg een aanvulling op het netwerk van trage 
wegen. Deze functie als voetweg moet behouden 
blijven.

groene corridor

voetweg

zichten

Legende

fi guur 31: Zichten op open ruimte
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fi guur 33: Buurtwegentoets
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7 .  T e c h n i s c h e 
s c r e e n i n g

7.1. Buurtwegentoets

7.1.1. Huidige toestand

Doorheen het zuiden van het plangebied loopt de 
buurtweg ‘Sentier 41’. Deze buurtweg valt binnen 
het plangebied samen met een bestaande veldweg 
die aantakt op de Scheldestraat ter hoogte van de 
hoeve aan Scheldestraat 83. Deze weg wordt tot 
op vandaag gebruikt als toegang tot het erf van de 
hoeve en de bijhorende loodsen, alsook voor de 
ontsluiting van een oostelijker gelegen hoeve (die 
buiten het plangebied valt). Doorheen het plangebied 
loopt eveneens een wijziging van een buurtweg, 
deze is opgenomen in het openbaar domein van de 
Scheldestraat - Tiegemstraat.

7.1.2. Plan

In het zuiden van het plangebied blijft de 
landbouwfunctie bewaard en worden geen verdere 
ontwikkelingen voorzien. De buurtweg kan derhalve 
blijven bestaan in zijn huidige vorm, en wordt als 
dusdanig in de voorschriften vastgelegd. 
De wijziging van de buurtweg in het noorden van het 
plangebied valt reeds samen met de openbare weg, 
welke niet zal worden gewijzigd. Ook hier blijft de 
buurtweg dus behouden.

7.1.3. Conclusie

Het plan heeft geen negatieve impact op de 
buurtwegen. 

7.2.  Watertoets

De watertoets bestaat erin onderzoek te doen naar 
de effecten van het project op de waterhuishouding. 
Schadelijke effecten moeten zoveel mogelijk worden 
beperkt en, indien dit niet mogelijk is, worden 
hersteld of, in de gevallen van de vermindering van 
de infi ltratie van hemelwater of de vermindering van 
ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

7.2.1. Terreinkenmerken

Het plangebied omvat één beek van categorie 3 en 
één niet-gecatalogeerde beek (zie (zie voorschrift 
fi guur 34: Watertoets - overstromingsgevoelige 
gebieden op pg. 60)). Een deel van het 
plangebied - langsheen de beken - is mogelijk 
overstromingsgevoelig. Rond de Tiegemstraat en in 
het zuiden van het plangebied liggen delen effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Het noordelijke deel 
van het plangebied bestaat voornamelijk uit vochtige 
zandleembodem, terwijl het zuidelijk deel bestaat 
uit vochtige leemgrond (zie (zie voorschrift fi guur 
35: Screening Plan-MER 1 op pg. 62)). Daarnaast 
komt ter hoogte van de bebouwing ook antropogene 
bodem voor. Het plangebied is matig tot zeer gevoelig 
voor grondwaterstroming (type 2 en type 1), en 
bestaat deels uit infi ltratiegevoelige bodem (zie (zie 
voorschrift fi guur 36: Screening Plan-MER 2 op pg. 
63)). Het merendeel van de bebouwing binnen het 
plangebied valt onder het collectief te optimaliseren 
buitengebied (nog te berioleren, en/of aan te 
sluiten op zuiveringsstation), terwijl één perceel 
staat aangeduid als individueel te optimaliseren 
buitengebied (individuele zuiveringsinstallatie te 
voorzien op eigen perceel).
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instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de 
structuurkwaliteit van de waterloop als doel worden 
gesteld. Het natuurgebied, zoals aangeduid in het 
Gewestplan, wordt hiermee bestendigd.

7.2.3. Conclusie

Omwille van de maatregelen, die in de 
stedenbouwkundige voorschriften zijn vervat, kan 
worden geoordeeld dat de voorziene projecten 
in het plangebied geen schadelijk effect op de 
waterhuishouding zullen hebben.

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

De gewestelijke verordening inzake 
hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en regenwater vangt de effecten op. 

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

7.2.2. Plankenmerken

Binnen het voorliggende plan wordt zoveel 
als mogelijk rekening gehouden met de reeds 
aanwezige waterproblematiek. Bepaalde zones, 
die volgens de huidige planologische toestand 
ontwikkelingsmogelijkheden kregen, worden in dit 
plan gevrijwaard van bebouwing. Dit met als doel 
de druk op de waterhuishouding niet verder te 
vergroten. 

Eventuele nieuwe ontwikkelingen zullen moeten 
voorzien in de nodige waterbuffering, conform 
de sectorale wetgeving. Daarenboven wordt 
voor de bestaande grootschalige bedrijven een 
inrichtingsstudie gevraagd bij uitbreiding, renovatie 
of nieuwbouw. Hierin wordt expliciet afgetoetst 
welke impact de ontwikkeling zal hebben op 
de waterhuishouding in de omgeving, en welke 
maatregelen in dit kader genomen worden.

Voor de woningen wordt de maximale bebouwde 
en verharde oppervlakte beperkt. Verhardingen 
moeten, waar mogelijk, in waterdoorlatende 
materialen uitgevoerd worden, zodat een deel van 
het regenwater niet moet worden afgevoerd maar 
kan infi ltreren.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om 
maatregelen te treffen om de reeds aanwezige 
waterproblematiek aan te pakken. Niet alleen 
worden alle ingrepen die hiermee verband houden 
mogelijk gemaakt in het agrarisch gebied, er worden 
ook uitgebreide bouwvrije zones aangeduid in de 
buurt van de waterlopen. Hierbij wordt expliciet 
vermeld dat deze bouwvrije zones tot doel hebben 
waterinfi ltratie mogelijk te maken, om zo de 
waterproblematiek te verkleinen. 

Tot slot worden gedeelten van de waterlopen 
ingeschreven in natuurgebied, waarbij de 
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fi guur 37: Herbevestigd agrarisch 
gebied
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7.3.2. Basisinformatie 

In functie van de inschatting van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten voor de verschillende 
effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de 
hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• Biologische Waarderingskaart (BWK),
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, 

lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.

7.3. Screening Plan-MER

7.3.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
Plan-MER-plicht want:
• Het RUP vormt geen kader voor de toekenning 

van een vergunning voor de in bijlagen I en II 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 
december 2004 opgesomde projecten waarvoor 
een projectmer vereist is.

• Het RUP vormt mogelijk het kader voor de 
toekenning van een vergunning opgesomd in 
de bijlage bij de omzendbrief LNE 2011/1 van 
22 juli 2011, namelijk voor de rubriek 10b 
‘Stadsontwikkelingsprojecten’. Het RUP bepaalt 
echter het gebruik van een klein gebied op 
lokaal niveau (plangebied van ongeveer 10 ha 
gelegen in het buitengebied ) en betreft een 
kleine wijziging(bestaande wooncluster binnen 
het agrarisch gebied). Het RUP is bedoeld om 
de beperkte ontwikkelingsmogelijkheden vast te 
leggen en te verfi jnen.

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

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen 
is aan de Plan-MER-plicht wordt voor betreffend 
plan op basis van een screening geoordeeld of het 
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
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• beslissing dienst MER op 05/11/2013,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst 

MER.

7.3.3. Verloop procedure

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

De dienst MER heeft op 05/11/2013 formeel beslist 
dat er geen plan-MER dient te worden opgemaakt.

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

bevoegde instanties. Volgende instanties werden 
voor advies gevraagd:

• Deputatie Provincie West-Vlaanderen, 
Dienst Ruimtelijke Planning

• Vlaamse Overheid, Departement Ruimtelijke 
Ordening West-Vlaanderen

• Departement Landbouw en Visserij, Afdeling 
Duurzame Landbouwontwikkeling West-
Vlaanderen

• Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen
• Vlaamse Overheid, Agentschap 

Ondernemen, Entiteit Ruimtelijke Economie
• Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en 

Erfgoed, Onroerend Erfgoed
• Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling 

Operationeel Waterbeheer
• Agentschap Wonen Vlaanderen, Afdeling 

Wonen
• VLM Regio West

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
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7.4. Relatie met herbevestigd 
agrarisch gebied

Het RUP heeft slechts voor een deel betrekking op 
door het gewestplan herbevestigd agrarisch gebied.
Een aantal van de woningen langs de Scheldestraat 
liggen in herbevestigd agrarisch gebied (categorie 0: 
herbestemming gewestplan). 

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

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

Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-
functionele samenhang van de agrarische 
structuur
Gelet op de ligging van de percelen aansluidend bij 
een bestaande woningconcentratie is impact op de 
ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische 
structuur minimaal.

Onderzoek naar mogelijk fl ankerende 
maatregelen voor landbouw
Op vandaag hebben de percelen geen agrarische 
functie. Er worden geen effectieve landbouwgronden 
ingenomen. Er zijn dan ook geen fl ankerende 
maatregelen noodzakelijk.

7.5. Relatie met Seveso- 
bedrijven - nood aan ruimtelijk 
veiligheidsrapport

Er bevindt zich geen seveso-bedrijf binnen een straal 
van 2 km rond het plangebied.

Binnen het plangebied is tevens geen seveso-bedrijf 
toegelaten.

Er is derhalve geen ruimtelijk veiligheidsrapport 
vereist.
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Tweewoonst uit de jaren 1940 Aan de straat gelegen, laat 19de-eeuwse hoeve

Aan de straat gelegen hoeve “‘t Kippenhof” Aan de straat gelegen hoeve “‘t Kippenhof”
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7.6. Relatie met het bouwkundig 
erfgoed

Binnen het plangebied zijn verschillende elementen 
opgenomen in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
(9/11/2011).

7.6.1. Inventaris Bouwkundig Erfgoed

[bron: inventaris.onroerenderfgoed.be]

• Tweewoonst uit de jaren 1940, Tiegemstraat 3
Tweewoonst uit de jaren 1940 gesigneerd met 
gevelsteen door “BOUWMEESTER/L. DE MUNNYNCK/
KORTRIJK”. Lijstgevel van gele baksteen, 
rechthoekige muuropeningen met bewaard 
schrijnwerk. Fraaie houten deuren. Naastgelegen 
werkplaats van rode baksteen.

• Aan de straat gelegen, laat 19de-eeuwse hoeve, 
Scheldestraat 81

Aan de straat gelegen, laat 19de-eeuwse hoeve 
bestaande uit woonhuis (ten noorden) en schuur 
(ten oosten) in L-vorm opgesteld en een vrijstaande 
schuur met aansluitend stalletje ten zuiden. 
Gebouwen van al dan niet gewitte baksteenbouw 
onder zadeldaken (eterniet), betonnen erf.
Woonhuis van drie + zeven traveeën, verfraaid door 
afl ijnende fries. Licht getoogde muuropeningen 
met vernieuwd schrijnwerk. Schuur getypeerd door 
afgeronde zuidoostelijke hoek.

• Aan de straat gelegen hoeve “‘t Kippenhof”, 
Scheldestraat 83

Vermoedelijk in kern 18de-eeuwse hoeve, zie de steile 
daken en de druiplijstjes. Woonhuis, stal en schuur 
staan reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen 
(circa 1846). 
Hoeve met semi-gesloten opstelling, bestaande uit 
gewitte bakstenen bestanddelen onder zadeldaken 

(pannen of eterniet) en gegroepeerd rond een 
gebetonneerd erf. Zuidelijke erfoprit via wegje naast 
de hoeve, ten noorden het woonhuis met loodrecht 
aangesloten aanbouw van twee traveeën. Stalvleugel 
ten westen met toegemaakte doorgang, vermoedelijk 
voorheen de erftoegang. Schuur ten oosten en lager 
nutsgebouw ten zuiden.

7.6.2. Afweging

De laat-19de-eeuwse hoeve is sterk verbouwd en 
heeft veel van haar oorspronkelijke beeldkwaliteit 
verloren. Zo is het woonhuis volledig gesloopt ten 
voordele van een moderne nieuwbouw. Deze hoeve 
wordt dan ook niet aangeduid als waardevol relict. 

De tweewoonst uit de jaren 1940 en de hoeve         
“‘t Kippenhof” zijn beide in hun oorspronkelijke vorm 
bewaard gebleven. Deze relicten worden in dit plan 
niet aangeduid als waardevolle relicten.

Wel wordt er geopteerd om voor de hierboven 
besproken historische hoeves - en bij uitbreiding de 
overige hoeves in het plangebied - de typologie vast 
te leggen. Hierbij kunnen uitbreidingen en renovaties 
toegelaten worden, voor zover deze passen binnen de 
oorspronkelijke opstelling en typologie van de hoeve. 
Op deze manier worden deze typische verspreide 
hoeves in stand gehouden, en blijft tegelijkertijd 
een verwijzing naar hun oorspronkelijke functie en 
organisatie behouden als erfgoedwaarde. 
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8 .  O p  t e  h e f f e n 
s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

8.1. Gewestplan

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften 
van het gewestplan Kortrijk (KB 4/11/1977 en later 
wijzigingen) binnen het plangebied opgeheven.

Het gaat om de bestemmingen
• agrarische gebieden
• milieubelastende industrieën
• natuurgebied

8.2. BPA

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften van 
het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 2.24_20_1 
binnen het plangebied opgeheven.

Het gaat om de deelplannen
• Deweer NV (kaartnr. 63)
• Deweer L. & C. (kaartnr. 65)

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

Nr Bestemming gewestplan/BPA Bestemming RUP Opp.

1 landbouw wonen 21.404 m²
2 bedrijvigheid wonen 1.984 m²
3 bedrijvigheid landbouw 11.727 m²
4 bedrijvigheid natuur 1.035 m²
5 landbouw natuur 930 m²


