
Gemeente Zwevegem
RUP Strategisch project Bekaert

februari 2017, definitief vastgesteld



Gemeente Zwevegem, RUP  Strategisch project Bekaert Leiedal, februari 2017 2

Colofon

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

Ontwerper: 
Aurelie Van Obbergen

In samenwerking met:
Bram Tack

Opdrachtgever:
Gemeente Zwevegem

De Burgemeester:
Marc Doutreluingne

De Voorzitter van de gemeenteraad:
Marc Doutreluingne

De Gemeentesecretaris:
Jan Vanlangenhove 

Formele procedure

Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan: 17 februari 2016

Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting 
van: 21 maart 2016

Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan: van 2 mei 2016 t.e.m. 
30 juni 2016

Advies van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO): 5 september 2016

Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting van:  
28 november 2016

Schorsingsbesluit: 26 januari 2017

Herneming definitieve vaststelling van gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting 
van: 27 februari 2017

De documenten van dit ruimtelijk uitvoeringsplan 
bestaan uit:
•	 toelichtingsnota
•	 verordenende stedenbouwkundige voorschriften
•	 grafisch	verordenend	plan
•	 grafisch	register	plancompensatie
•	 onderzoek tot MER (MER-screening)
•	 MER	ontheffing

Alle	onderdelen	maken	deel	uit	van	de	definitieve	
vaststelling door de gemeenteraad.



3Gemeente Zwevegem, RUP  Strategisch project BekaertLeiedal, februari 2017

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

1. Situering 4
1.1. Onderwerp van het RUP 4
1.2. Ligging van het plangebied 4
1.3. Begrenzing van het plangebied 4

2. Feitelijke toestand 6
2.1. Bovenlokale context 6
2.2. Lokale context 6

3. Juridische toestand 16

4. Planningscontext 27
4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 27
4.2. Gewestelijk RUP afbakening stedelijk gebied Kortrijk 27
4.3. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan 27
4.4. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

Zwevegem 27
4.5. Mobiliteitsplan Zwevegem 32
4.6. RUP 26.1 strategisch project Bekaert 32
4.7. Brownfieldconvenant 33

5. De gewenste ruimtelijke structuur 34
5.1. Ruimtelijke planningsopgave 34
5.2. Ruimtelijke vertaling van de planningsopgave 34
5.3. Inrichtingsplan Vanhaerents (Buro II) 41
5.4. Inrichtingsplan Bekaert 41

6. Technische screening 43
6.1. Buurtwegentoets 43
6.2. Watertoets 45
6.3. Screening Plan-MER 48
6.4. MOBER 49
6.5. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied 50
6.6. Relatie met Seveso bedrijven - nood aan ruimtelijk 

veiligheidsrapport 50
6.7. Relatie met het bouwkundig erfgoed 50

7. Op te heffen stedenbouwkundige
voorschriften 52

7.1. Gewestplan 52
7.2. BPA nr. 5d Bekaertstraat 52
7.3. RUP 26.1 Strategisch project Bekaert 52

8. Ruimtebalans 53



Gemeente Zwevegem, RUP  Strategisch project Bekaert Leiedal, februari 2017 4

1 .  S i t u e r i n g

1.1. Onderwerp van het RUP

Na de goedkeuring van het RUP 26.1 bleek uit verder 
onderzoek dat de potenties van het plangebied als 
stedelijk woonproject kunnen geoptimaliseerd worden 
binnen de ruimtelijke context van het centrum van 
Zwevegem. Dit om tegemoet te kunnen komen aan 
de toenemende vraag naar betaalbare en kleinere 
woningen en assistentiewoningen. De concepten en 
randvoorwaarden uit het RUP 26.1 blijven echter 
behouden.

Via dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden volgende 
elementen behandeld:
• Verfijnen van een aantal voorschriften rond 

centrumfuncties
• Hedendaags en duurzaam wonen
• Inpassen in de ruime omgeving
• Het voltooien van de bovenlokale fietsas op de 

voormalige spoorwegbedding
• Versterken van het centrum
• Kwalitatieve publieke ruimte
• Multifunctionaliteit en verwevenheid
• Uitbreiding van het aantal mogelijke 

woongelegenheden op de site i.f.v. 
tegemoetkomen aan stijgende vraag naar 
betaalbare woningen op een centrumgebonden 
locatie.

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied ligt in het centrum van Zwevegem op 
een strategische locatie, centraal tussen het nieuwe 
Gemeentepunt, het Sportpunt en het gemeentepark. 
Verder takt het plangebied aan op de centrumas, de 
Otegemstraat, en op de oude spoorwegbedding thans 
wandel- en fietsas.

Het plangebied van het RUP omvat een deel van de 
verlaten bedrijfsgebouwen van Bekaert.
De sloop van deze verlaten bedrijfsgebouwen vond 
plaats in 2014. In 2015 werd de sanering van de 
vroegere industriële site aangevat.

1.3. Begrenzing van het plangebied

Het plangebied van het voorliggende RUP 26.2 
valt bijna volledig samen met dat van het eerdere 
RUP 26.1. Het plangebied wordt enkel uitgebreid 
met 2 percelen in het zuiden, gelegen tussen de 
Bekaertstraat en het woonzorgcentrum. 

Het plangebied wordt logisch begrensd door een 
aantal concrete lijnen op perceelsniveau, die op het 
terrein herkenbaar zijn:

• ten westen: as van de Bekaertstraat  - grens van 
het BPA 2_3 Bekaertstraat

• ten oosten: de oude spoorwegbedding
• ten noorden: Deerlijkstraat
• ten zuiden: de Otegemstraat en de perceelsgrens 

van het woonzorgcentrum langs de Otegemstraat
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figuur 01: Situering - topoplan
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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 grafische documenten:
• topografisch plan
• luchtfoto
• functiekaart
• reliëfkaart

2.1. Bovenlokale context

Centrale positie binnen Zwevegem
De site is centraal gelegen in Zwevegem. De site 
heeft volgende relaties met de omgeving
• Relatie met de Otegemstraat: handelsas
• Relatie met Sportpunt
• Relatie met Gemeentepunt
• Gemeentepark: openbare groene ruimte
• Spoorwegbedding

Onderdeel van het stedelijk weefsel
De site Bekaert is verweven met het stadsweefsel. 
De site is letterlijk geprangd tussen de invalswegen 
Otegemstraat en Deerlijkstraat en ligt vlakbij de 
kerktoren. Het karakter van de centrumas wordt 
meebepaald door de parkachtige omgeving aan 
weerszijden van de Otegemstraat.
De site is gelegen in het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk.

Onderdeel van een lokaal netwerk van publieke 
ruimtes 
Op vandaag zijn er een aantal mogelijkheden om 
de relatie met de omgeving te versterken. De site 
kan op het lokaal niveau een onderdeel vormen in 
een netwerk van publieke ruimtes om de verspreide 
fragmenten van groene en versteende publieke ruimte 
in Zwevegem aan elkaar te rijgen in een netwerk van 
verschillende publieke ruimtes. 

2.2. Lokale context

2.2.1.  Onderdelen van de site

Bekaertsite - Bedrijvenzone
Het grootste gedeelte van de Bekaertsite bestond 
uit een amalgaan van grote bedrijfsgebouwen. 
De bedrijfsgebouwen waren zeer divers in termen 
van type,  ouderdom en bouwfysische toestand. 
De gebouwen waren reeds enkel jaren verlaten en 
onderhevig aan verval. In 2014 werden ze gesloopt.

Bekaertsite - kantooromgeving
Dit is de historische bakermat van Bekaert. 
Ter hoogte van de Otegemstraat bestaat de site 
uit kantoorgebouwen, thans nog volop in gebruik. 
Het gaat om het ‘kasteeltje’, het vooroorlogs 
kantoorgebouw en de latere kantooruitbreidingen.
Het ‘kasteeltje’ en het vooroorlogse kantoorgebouw 
hebben een belangrijke architecturale kwaliteit en 
bepalen mee het karakter van de Otegemstraat.
Tussen deze gebouwen ligt de voormalige tuin, nu 
gebruikt als parkeerruimte.
Deze gebouwen worden ontsloten via de 
Otegemstraat.

Spoorwegbedding
De spoorwegbedding is sinds enige tijd omgevormd 
als fiets- en wandelas. Vanaf het oude stationsgebouw 
richting Avelgem en vanaf de Deerlijkstraat richting 
Kortrijk is de spoorwegbedding aangelegd als fiets- en 
wandelas. 
Het tracé tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat 
is in het verleden verkocht aan de firma Bekaert en 
kon als dusdanig niet als fiets- en wandelas gebruikt 
worden. Ondertussen werd met de firma Bekaert 
overeengekomen om de fietssnelweg hier toch door 
te trekken, en werd er door de Provincie initiatief 
genomen om dit te kunnen realiseren. 
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1. kerk Zwevegem

2. theater

3. politie

4. tenniscentrum - schietstanden

5. Sportpunt: zwembad - sporthal- atletiekpiste

6. Gemeentepunt

7. gemeentepark

8. Bekaert kantoren

9. gemeenschapsonderwijs

10. Transfo

11. oude spoorwegbedding

12. school - Sint-Niklaas

13. bibliotheek

14. OC De Brug

15. Kanaal Bossuit-Kortrijk

groen = groene en verharde publieke ruimte
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figuur 02: Functiekaart
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figuur 03: Orthofoto (2014)
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Otegemstraat
De Otegemstraat is een onderdeel van het 
plangebied. De Otegemstraat is de belangrijkste 
handelsas van Zwevegem. Het grootste deel van het 
handelsaanbod bevindt zich tussen de kerk en het 
gemeentehuis. Richting oud stationsgebouw en verder 
is het winkelaanbod minder sterk.

Op het kruispunt van de Otegemstraat en de 
Bekaertstraat, naast het woonzorgcentrum, bevinden 
zich Café Santater en het vroegere De Gistkuip 
(leegstaand). 

Deerlijkstraat
De Deerlijkstraat wordt gekenmerkt door rijhuizen 
aan de noordkant en de lange gevel van de 
Bekaertgebouwen in het zuiden.
Ter hoogte van de oude spoorwegbedding is er een 
hoogteverschil in het straatverloop.

Bekaertstraat
De Bekaertstraat heeft een discontinu straatpatroon 
en omvat gemengde functies.

De westkant van de straat wordt gekenmerkt door 
een rommelig en heterogeen karakter, bestaande uit 
een afwisseling van grotere gebouwen (OCMW, RVT, 
school) en lege ruimte (parking, onbebouwde ruimte).

De andere kant werd ook hier gedomineerd door de 
lange gevels van de industriepanden. Sinds de sloop 
schermt een afsluiting de grote lege vlakte af, waar 
een nieuwe ontwikkeling met gemengde functies 
(wonen, maar ook kleinhandel) zal komen. Deze 
nieuwe invulling vormde het voorwerp van het RUP 
26.1 Strategisch project Bekaert. 

De hoek van de Bekaertstraat-Deerlijkstraat wordt 
gekenmerkt door een menging van handelsfunctie en 
wonen.

verlaten en bouwvallige gebouwen

verlaten en bouwvallige gebouwen verlaten en bouwvallige gebouwen

historische as (nijverheidsstraat)

oude spoorwegbedding en relictenoude spoorwegbedding en relicten
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dateren van 1953. Het gebouw is opgetrokken uit 
een modulesysteem waarbij de oudere constructies 
volledig afgebroken en vervangen zijn.
In 1958 wordt dit gebouw met twee verdiepingen 
verhoogd, naar plannen van dezelfde architect 
Frederik Matton.

De meeste werkhuizen en hangars worden tussen de 
jaren 1920 en 1950 gebouwd. Veel veranderingen 
wegens de twee wereldoorlogen en de noden van een 
snel ontwikkelend bedrijf zijn merkbaar. Het jaar 1952 
wordt naar voorgeschoven als ante quem richtlijn. In
dat jaar is immers het eerste plan getekend waarbij 
de structuur overeenkomt met de huidige indeling. 
Luchtfoto’s uit dezelfde periode bevestigen dit.

Besluitend kan gesteld worden dat de herbestemming 
van de site in grote mate afhankelijk is van de 
architecturale opwaardering van het oorspronkelijk 
historisch gebouwencomplex, bestaande uit het 
Kasteeltje, het vooroorlogs kantoorgebouw en het 
omsloten binnenpark. Op stedenbouwkundig vlak, kan 
de historische en ruimtelijke waarde van dit complex 
ook worden opgewaardeerd door de visuele en 
contextuele band met het naburig gemeentepark aan 
de overzijde van de Otegemstraat te versterken.

In het bijzonder, wordt vastgesteld dat de 
architecturale en historische waarde van het 
vooroorlogs kantoorgebouw door latere verbouwingen 
grondig werd aangetast en verstoord, en des 
gevolg hersteld dient te worden. Ter voorbeeld, kan 
verwezen worden naar de volgende elementen:
• verstoring/aantasting van de voorfaçade door 

de verbinding met nieuwbouwgebouw aan de 
Bekaertstraat

• verstoring van de achterfaçade en de zijfaçade 
(oost), door verschillende transformaties.

Ander bouwkundig erfgoed
Een aantal gebouwen is opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed (zie verder).

2.2.2. Historiek - erfgoedwaarde

Bekaertsite: Kasteeltje, park, vooroorlogs 
kantoorgebouw
De Bekaertsite binnen dit plangebied vormt de 
historische bakermat van de multinational. In een 
historische analyse werd onderzoek verricht naar 
de historische ontwikkeling van de site (m.i.v. 
de bouwfaseringen en de stedelijke impact), een 
inventaris opgemaakt van de bestaande historische 
plannen en documenten, en een evaluatie gemaakt 
van de architectonische en historische waarde van de 
verschillende panden van het complexgebouw. 

De historische studie werd uitgevoerd door 
SUMResearch en richt zich exclusief op de evolutie 
van de verschillende gebouwen en het terrein.

In 1880 sticht Leon Bekaert de Tréliferie Leon 
Bekaert waarbij de staaldraadtrekkerij georganiseerd 
was op thuisarbeid. De eerste eigendom ligt in de 
Pastorijstraat – de huidige Bekaertstraat – en bestaat 
uit drie gebouwen.
Het zogenaamde Kasteeltje is in 1904 gebouwd. 
Het betreft een neo-Vlaamse-renaissancestijl met 
leien dak en dakkapellen. De baksteenbouw wordt 
met natuursteen geornamenteerd. Hoewel er kleine 
aanpassingen plaats vinden, is het gebouw nog in 
authentieke staat terug te vinden. Rond het kasteel, 
op de plaats waar tegenwoordig een kantoorgebouw 
uit 1953-54 ligt, bevonden zich de tuinen van het 
kasteeltje evenals een fietsenstalling voor het 
personeel.
Rond 1936 wordt het kantoorgebouw rechts van de 
Pioniersstraat heropgebouwd, aldus de jaarankers in 
de gevel. Het betreft een neo-Vlaamse-renaissance 
met een bakstenen trapgevel en horizontale 
muurbanden in simili-natuursteen. Stilistisch refereert 
dit gebouw naar Het Kasteeltje.
De kantoorgebouwen die aansluiten op de neo-
Vlaamserenaissancevleugel aan de Pioniersstraat 
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verschillende archieven en publicaties, die kritisch geanalyseerd zijn. 
Verschillende verhaallijnen worden in het document gesynthetiseerd 
en op kaart in beeld gebracht.

In 1880 sticht Leon Bekaert de Tréliferie Leon Bekaert waarbij de
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gebouw nog in authentieke staat terug te vinden. Rond het kasteel, 
op de plaats waar tegenwoordig een kantoorgebouw uit 1953-54 ligt, 
bevonden zich de tuinen van het kasteeltje evenals een fietsenstalling 
voor het personeel.
Rond 1936 wordt het kantoorgebouw rechts van de Pioniersstraat 
heropgebouwd, aldus de jaarankers in de gevel. Het betreft een neo-
Vlaamse-renaissance met een bakstenen trapgevel en horizontale 
muurbanden in simili-natuursteen. Stilistisch refereert dit gebouw 
naar Het Kasteeltje.

De kantoorgebouwen die aansluiten op de neo-Vlaamse-
renaissancevleugel aan de Pioniersstraat dateren van 1953. Het 
gebouw is opgetrokken uit een modulesysteem waarbij de oudere 
constructies volledig afgebroken en vervangen zijn.
In 1958 wordt dit gebouw met twee verdiepingen verhoogd, naar 
plannen van dezelfde architect Frederik Matton.

De meeste werkhuizen en hangars worden tussen de jaren 1920 en 
1950 gebouwd. Veel veranderingen wegens de twee wereldoorlogen 
en de noden van een snel ontwikkelend bedrijf zijn merkbaar. Het 
jaar 1952 wordt naar voorgeschoven als ante quem richtlijn. In 
dat jaar is immers het eerste plan getekend waarbij de structuur 
overeenkomt met de huidige indeling. Luchtfoto’s uit dezelfde periode 
bevestigen dit.

Voor meer informatie refereren we naar de historische analyse 
opgemaakt door SumProject in 2008 met volgend nummer 
3048_081082_txt_07-10-2008.

1902

1927

1998

HAALBAARHEIDSSTUDIEHOOFDSTUK 1

6 

DRAFT

De Bekaertstraat rond 1950, zonder het hoog kantoorgebouw van 1953.
Bron: Bataille 1995: 15.

De site in 1951.
Bron: KADOC Leuven: Leon Bekaertarchief.

HAALBAARHEIDSSTUDIEHOOFDSTUK 1

6 

DRAFT

De Bekaertstraat rond 1950, zonder het hoog kantoorgebouw van 1953.
Bron: Bataille 1995: 15.

De site in 1951.
Bron: KADOC Leuven: Leon Bekaertarchief.

Bron: SUMResearch
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2.2.3. Bodemvervuiling

Op het terrein van Bekaert te Zwevegem zijn er 
ter hoogte van de zone in het plangebied zowel 
in de grond- als in het grondwater historische 
verontreinigingen aangetroffen. Tijdens de 
uitgevoerde bodemonderzoeken zijn de volgende 
verontreinigingen vastgesteld:
• Grond: minerale olie en zware metalen (meer 

specifiek arseen, cadmium, koper, lood en 
zink); ) Grondwater: minerale olie, VOCl’s 
(tetrachlooretheen, trichlooretheen, cis-1,2-
dichlooretheen en vinylchloride), aromaten 
(benzeen en 

• Naftaleen), zware metalen (arseen, cadmium, 
koper, lood, nikkel en zink), chloriden en sulfaten, 
pH en conductiviteit.

In de onderstaande paragrafen wordt kort de 
verontreinigingssituatie voor grond en grondwater 
beschreven.

Verontreinigingssituatie grond
In de tabel hiernaast is een overzicht gegeven van 
de hoogste aangetroffen concentraties in de grond 
van de verschillende polluentparameters waarvoor 
een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor  
industrieel gebruik is gemeten. 

Minerale olie
De historische verontreiniging met minerale olie in 
de grond heeft op het terrein een vrij heterogeen 
karakter. Er zijn een viertal kernen met een minerale 
olieverontreiniging aangetroffen.

De hoogste concentratie die opgemeten is bedraagt 
27.000 mg/kg ds, de omvang van deze kern is echter 
relatief klein. 

Zware metalen
Verspreid over het hele terrein worden verhoogde 
concentraties zware metalen gemeten. De bron van 

SumResearch
Urban Consultancy

96422 Zwevegem | Bekeart
23.08.2010

BEKAERT                 ZWEVEGEM 

Sanering: Vergadering met Lars Van Passel, ESA

De grenzen van de deelzones uit het BBO van 2002 zijn gebaseerd 
op de historische evolutie en de bronnen van vervuiling.

Bron: SUMResearch
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de verontreiniging is veelal het gevolg van het gebruik 
van zinkassen als ophooglaag waardoor de vervuiling 
een min of meer homogeen karakter heeft. Daarnaast 
kan de verontreiniging lokaal in verband gebracht 
worden met de (voormalige) bedrijfsactiviteiten zoals 
de verzinkerij, de beitsbaden, klaarderij en sulfaterij.
 
Verontreinigingssituatie grondwater
De tabel hiernaast geeft een overzicht van de hoogste 
aangetroffen grondwaterconcentraties voor die 
parameters waarvoor in zone 1 een overschrijding van 
de bodemsaneringsnorm is vastgesteld. 

Acties die werden uitgevoerd
De bodemsanering werd gestart in januari 2015.

2.2.4. Reliëf

Het plangebied wordt gekenmerkt door een 
aanzienlijk reliëfverschil van 7 à 8 meter. Het terrein 
stijgt vanaf de Deerlijkstraat richting Otegemstraat. 
Dit is goed te merken aan het tracé en de bebouwing 
van de Bekaertstraat. 

Het grootste reliëfverschil bevindt zich onmiddellijk 
ten zuiden van de Deerlijkstraat.

Er is tevens een reliëfverschil ter hoogte van 
de kruising van de Deerlijkstraat met de oude 
spoorwegbedding.

De topografie van het terrein is weliswaar wat 
artificieel doordat er plateaus werden aangemaakt 
voor de bouw van de bedrijfsgebouwen.
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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:
• woongebied
• gebied voor milieubelastende industrie
In het grootste deel van het plangebied is het gewestplan opgeheven door de goedkeuring van het RUP 
26.1 Strategisch project Bekaert.

BPA Het plangebied was vòòr de opmaak van het RUP 26.1 deels gelegen in 
• het BPA nr. 5c Bekaertstraat (MB 10/07/1991)
• het BPA nr. 1e Kouterstraat (MB 06/07/1990)
• het BPA nr. 5d Bekaertstraat (MB 16/10/1998)
Een aantal van de BPA’s werden deels opgeheven bij de goedkeuring van het RUP 26.1 Strategisch 
project Bekaert

RUP Plangebied valt grotendeels samen met het plangebied van het RUP 26.1 Strategisch project Bekaert 
(31/05/2012)

Plangebied maakt deel uit van het gewestelijk RUP voor de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk 
(MB 20/01/2006)

Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen /
Milieuvergunningen /
Beschermde monumenten, landschappen, 
beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

Bouwkundig erfgoed Binnen het plangebied zijn volgende elementen opgenomen:
• Gebouwen van industriële site NV Bekaert
• 2 burgerwoningen uit de jaren 1930
• Villa (verder beschreven onder het kasteeltje)
• 2 winkel-woonhuizen uit de jaren 1930
• Hoekhuis, voormalige herberg ‘de ronden trap’
• Burgerwoning
• Eenvoudige burgerwoning van ca 1900

In de omgeving van de site zijn een aantal elementen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. Deze worden op de kaart hiernaast aangeduid.

Buurtwegen De buurtwegen in het plangebied zijn allemaal opgeheven.
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figuur 05: Inventaris bouwkundig 
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figuur 06: Atlas van de buurtwegen
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figuur 07: Gewestplan
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figuur 08: Overzicht verkavelingen 
(2015)
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schaal: 1:1.000

figuur 09: BPA 1e Kouterstraat MB 
06/07/1990
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schaal: 1:1.000

figuur 10: BPA 5c Bekaertstraat MB 
10/07/1991
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schaal: 1:1.000

figuur 11: BPA 5d Bekaert MB 
16/10/1998
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figuur 12: RUP 26.1 Strategisch 
project Bekaert (31/05/2012)
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figuur 13: GRS Zwevegem
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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

Zwevegem behoort gedeeltelijk tot het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Binnen de stedelijke 
gebieden wordt een “stedelijk-gebiedsbeleid” gevoerd. 
Uitgangspunten hierin zijn ontwikkeling, concentratie 
en verdichting, maar steeds met respect voor de 
draagkracht van het stedelijk gebied. 

4.2. Gewestelijk RUP afbakening 
stedelijk gebied Kortrijk

Het plangebied behoort tot het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk. Er is geen bijkomend 
bestemmingsplan voor het plangebied opgemaakt.

Binnen het stedelijk gebied wordt een aanbodbeleid 
gevoerd.

Het programma van dit RUP is een invulling van de 
taakstelling wonen en werken. Het programma werd 
weliswaar niet opgenomen in het afbakeningsproces 
maar het ligt in de lijn van de algemene doelstellingen 
van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

4.3. Relatie met het Provinciaal 
Ruimtelijk uitvoeringsplan

Het PRS selecteert de oude spoorwegbedding als 
toeristisch-recreatief lijnelement en als droge 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.

4.4. Relatie met het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem  
doet een aantal uitspraken over het plangebied van 
het RUP. Het GRS heeft de site Bekaert niet expliciet 
als heroriënteringsproject aangeduid, niettemin 
beantwoordt de heroriëntering van de Bekaertsite aan 
de uitgangspunten van het GRS. 

Hieronder worden deze elementen aangegeven:

4.4.1. Wonen

Doelstellingen
• Het voeren van een aanbodbeleid van woningen in 

de stedelijke kern
• Het scheppen van kwalitatieve woonomgevingen 

door:
• voldoende open ruimten in de kernen, waarbij 

een evenwicht tussen verdichting en een 
aangenaam woonklimaat wordt nagestreefd;

• voldoende groen in en/of in de nabijheid van 
de kernen;

• de verkeersleefbaarheid en de verblijfkwaliteit 
in de kernen verbeteren door het openbare 
domein her aan te leggen.

• Gedifferentieerde woningvoorraad met voldoende 
sociale (huur- en koop-)woningen
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4.4.2.  Economische structuur

Vanuit de economische structuur zijn er eveneens 
aanknopingspunten met beleidsopties in het GRS.

De Otegemstraat als centrumas
De Otegemstraat wordt verder opgewaardeerd tot 
een echte centrumas (GRS pg. 189-190). Dit houdt 
in dat nieuwe kleinhandelsfuncties en openbare 
voorzieningen zoveel mogelijk in of aansluitend op de 
Otegemstraat moeten terechtkomen. Verweving van 
functies staat voorop. 

4.4.3.  Recreatie

Oude spoorwegbeddingen als groene en recreatieve 
assen 
De oude spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem moet 
als groen-ecologische en toeristisch-recreatieve 
verbindingen (fietsers, wandelaars, ruiters...) 
geoptimaliseerd en uitgebouwd worden in 
samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. 

4.4.4.  Verkeer

In het GRS zijn de categorieën van de wegen 
aangeduid:
De volgende wegen worden aangeduid als lokale 
wegen II:
• Otegemstraat (vanaf centrum tot de N391)
• Deerlijkstraat (vanaf de Bekaertstraat tot de 

N391)
• Bekaertstraat

De hoofdfunctie van lokale wegen II is ‘verzamelen’ 
op lokaal en interlokaal niveau. De weg heeft 
slechts in tweede instantie een verbindende functie. 
De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. De 
ontsluitingsfunctie omvat het verzamelen van het 
uitgaand verkeer naar een weg van hogere orde en 
de verdeling van het ingaand verkeer in het gebied.
De lokale wegen II verzamelen het verkeer vanuit 
het centrum en leiden het verkeer naar de lokale 
verbindingswegen of de secundaire wegen. 
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4.4.5.  Het verstedelijkte gebied 
Zwevegem

In het GRS is een visie en zijn er concepten 
opgenomen specifiek met betrekking tot de kern 
Zwevegem. Deze zijn van toepassing op het 
plangebied.

Visie
De verstedelijkte kern moet uitgroeien tot de 
motor van Zwevegem. De centrale en dynamische 
rol van de bebouwde kern van Zwevegem moet 
verder worden uitgebouwd door het voeren van een 
actief aanbodbeleid. Er moeten voldoende ruimte 
en mogelijkheden geboden worden om te wonen, 
te werken en te leven in het stedelijk gebied van 
Zwevegem.  Er worden mogelijkheden geboden 
voor hoogdynamische functies en activiteiten. Op 
die manier kan men de ruimtelijke druk op de open 
ruimte verzachten.
Dit gebied heeft een bovenlokaal verzorgende 
functie voor de hele fusiegemeente. Tegelijkertijd 
heeft het ook een lokaal verzorgende functie voor 
de kern Zwevegem zelf. Deze bovenlokale en 
verzorgende rol t.o.v. de andere, kleinere deelkernen 
én de omliggende gemeenten moet zich uiten in 
een gedifferentieerd en uitgebreid woningaanbod, 
het voorzien van diverse culturele, toeristische, 
recreatieve, handels- en gemeenschapsfuncties 
en een economische dynamiek. De kern van de 
hoofdgemeente Zwevegem zal uitgebouwd worden tot 
een stedelijk centrum.

Doelstellingen
• Streven naar een ‘gerichte’ verweving van ‘harde’ 

functies. 
De verstedelijkte kern van Zwevegem wordt 
gekenmerkt door een sterke vermenging van 
verschillende ‘harde’ functies: een groot aantal 
woningen, horeca- en handelsvoorzieningen, 
industrie, K.M.O.’s en ambachtelijke bedrijven, diverse 

gemeenschapsvoorzieningen. Deze verweving van 
wonen en werken moet verder gestimuleerd worden 
in zoverre dat de woonkwaliteit en leefbaarheid niet 
worden aangetast.

• Compacte ontwikkeling
Compacte ontwikkeling houdt in dat bij het zoeken 
naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen eerst 
de bestaande mogelijkheden worden gebruikt. 
Dit betekent voor wonen bijvoorbeeld inbreiding, 
verdichtingsprojecten ... . Voor bedrijvigheid betekent 
dit het hergebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen. 
Als er geen ruimte meer voorhanden blijkt, kan 
er uitgebreid worden. Deze uitbreidingen moeten 
aansluiten op de kern en gefaseerd verlopen. Op die 
manier wordt vermeden dat er ongeschonden stukken 
open ruimte verloren gaan.

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

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

• Verhogen van verkeersleefbaarheid in de 
bebouwde kom

Men moet de mobiliteitsstromen en het openbaar 
domein meer aanpassen aan de noden van de 
zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. De 
auto en vrachtwagen moeten zich aanpassen aan de 
verblijfsfunctie van de bebouwde kern, waarbij de 
voetganger en fietser voorrang moeten krijgen én ook 
het openbaar vervoer moet een voorname rol worden 
toebedeeld.

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

• Ruimte voor cultuur, recreatie en andere 
gemeenschapsfuncties

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

• Werken met strategische projecten
Om bovenstaande doelstellingen daadwerkelijk vorm 
te geven, wenst de gemeente een pro-actief beleid 
te voeren door te focussen op enkele strategische 
projecten in de bebouwde kern van Zwevegem. 
Doelstellingen zoals inbreiding, verdichting en 
verweving vergen immers heel wat beleidsvisie, 
procescoördinatie en procesmanagement om ze waar 
te maken. Deze kunnen een aanzet zijn tot private 
initiatieven.

Ruimtelijke concepten
• De Harelbeekstraat, Kortrijkstraat, Deerlijkstraat 

en Avelgemstraat als gemengde assen voor 
centrumfuncties en wonen

• Compacte ontwikkeling
De verstedelijkte kern Zwevegem bezit zowel in het 
woongebied als in woonuitbreidingsgebied nog heel 
wat mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe 
bijkomende woningen. Het aanbieden van een 
gedifferentieerd en uitgebreid woningenpakket moet 
aanzien worden als één element om de bovenlokale 
en verzorgende rol van Zwevegem te verwezenlijken. 
Maar dit mag niet ongestructureerd of willekeurig 
gebeuren. Men moet in de eerste plaats focussen op 
de verdichting en inbreiding van de bebouwde kern 
a.d.h.v. nieuwe woonprojecten. Uitbreiding dient 
gefaseerd te verlopen en aansluitend op de kern.
• Inbreiding in de kern
 De taakstelling wonen wordt ingevuld door 
inbreidingsprojecten. Het is van belang om de 
aanwezige ruimte te gebruiken in plaats van telkens 
nieuwe ruimte aan te snijden. Op de vrijliggende 
terreinen in de kern kan er aan inbreiding gedaan 
worden.

• Wonen en bedrijvigheid koppelen of bufferen
De bedrijvigheid komt in aanraking met verschillende 
andere functies van het centrum. Om een kwalitatief 
centrum te creëren moet er een goede relatie tussen 
deze functies gerealiseerd worden.
De woonader langs de Deerlijkstraat is gekneld tussen 
de bedrijfsgebouwen van Bekaert. Daar is bufferen 
en scheiden van wonen en werken de aangewezen 
oplossing omwille van de beperkte plaats.  
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 
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ontwikkeling van het bedrijventerrein, de invulling 
van het overgangsgebied en het aansnijden van de 
woongebieden moeten in een zelfde optiek bekeken 
worden.

• Fiets- en wandelroutes
Er worden in de verstedelijkte kern drie grote 
fietsverbindingen voorzien. Eén daarvan is de 
spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem. Door middel 
van drie parallelle fietsroutes wordt de kern van 
Zwevegem verbonden met Kortrijk. Bovendien worden 
de verschillende onderdelen van het stedelijk gebied 
aaneen gekoppeld en wordt het stedelijk gebied met 
het buitengebied gekoppeld. Deze fietsverbindingen 
zijn ook van functioneel belang voor de scholier en 
de beroepsbevolking. Tevens wordt het recreatief 
medegebruik gestimuleerd.  Deze fietsverbindingen 
moeten een groene inkleding krijgen. Op die manier 
vormen ze groene aders in het stedelijk gebied en 
maken ze deel uit van de groenstructuur.

• Groene vingers en stedelijke groenelementen
Om de woon- en leefkwaliteit te verhogen en omwille 
van de sociale en recreatieve functie van het groen 
is het van belang voldoende groenelementen te 
voorzien. De groenelementen bestaan hoofdzakelijk 
uit bestaande en nieuw aan te leggen parken, groen 
ingerichte beken en fietspaden. Samen vormen ze de 
groenstructuur van het verstedelijkte gebied.
De bestaande groenelementen worden behouden. 
Waar mogelijk zorgt de gemeente voor een gerichte 
toegankelijkheid ervan. Daarnaast worden er ook 
nieuwe groenelementen voorzien. Daarenboven wordt 
er vanuit het oogpunt van de netwerking getracht 
een samenhangend geheel van groen in de kern te 
brengen door het opbouwen van een groenstructuur. 
Deze structuur bestaat enerzijds uit de stedelijke 
groenelementen en de verbindingen ertussen. De 
verbindingen worden gerealiseerd door lineaire 
elementen (beekvalleien, de oude spoorwegbedding 
en de fietsroutes) die een groene inkleding krijgen.

• De graten van de handelas - Otgemstraat
Op de centrale as (de Otegemstraat) ontspringen er 
verschillende graten.  Dit zijn strategische plaatsen 
op de as.  Graten geven toegang tot een belangrijke 
functie in de nabijheid van de centrale as.

In de Otegemstraat onderscheiden we binnen het 
plangebied volgende graten:
• de Bekaertstraat, waar er een nieuwe invulling 

kan gebeuren van de leegstaande panden
• het park van het gemeentehuis
• naar de oude stationssite en de omgeving ter 

zuiden ervan
Het beleid richt zich op het herkenbaar maken van 
de graten vanuit de Otegemstraat en ondersteunt 
ook het inplanten van nieuwe kleinhandelsfuncties en 
openbare voorzieningen langs de graten.
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4.5. Mobiliteitsplan Zwevegem

Het mobiliteitsplan van Zwevegem werd verbreed en 
verdiept. Hierbij werd onder andere ingegaan op de 
ontsluiting van de kern Zwevegem.

De N391 heeft de functie van een omleidingsweg rond 
Zwevegem die moet zorgen voor het vlotte verloop 
van het doorgaand verkeer op bovenlokaal niveau. 
Door de aanleg van de N391 zal er minder doorgaand 
verkeer in de kern van Zwevegem voorkomen.  Dit 
creëert mogelijkheden voor een andere inrichting en 
functie van de invalswegen.

Ter uitwerking van het nieuwe mobiliteitsplan werd 
een studie opgestart over het parkeren en de 
circulatie in het centrum van Zwevegem. 

Vanuit deze visie op de ontsluiting van de kern 
van Zwevegem werd de Bekaertstraat naar voor 
geschoven als hoofdontsluiting van de site. Een 
secundaire ontsluiting richting de Otegemstraat is ook 

voorzien. Deze secundaire ontsluiting is enkel bedoeld 
als uitrit voor een beperkt deel van de site, en mag 
niet in concurrentie treden met de hoofdontsluiting 
via de Bekaertstraat. Daarom is deze secundaire 
ontsluiting voorzien als enkelrichting vanaf de site 
richting Otegemstraat.

Deze visie wordt ondersteund door het 
mobiliteitseffectenrapport (MOBER) dat opgemaakt 
werd voor de Bekaertsite. (zie 6.4. MOBER op p. 
49).

4.6. RUP 26.1 strategisch project 
Bekaert

Nadat de firma Bekaert een deel van hun site vlakbij 
het centrum verliet, startte de gemeente Zwevegem 
eind 2010 een RUP-procedure op. Eerst werd in 
een reeks workshops een nieuwe invulling gezocht 
voor de vroegere industriële site, die gelegen is 
op een strategische locatie in het centrum van de 
gemeente en een verbindende rol kan spelen tussen 
het centrum en de omliggende wijken en functies. 
De resultaten van deze workshops vormden de basis 
voor de opmaak van het RUP 26.1 Strategisch project 
Bekaert.

Volgende elementen werden in dit RUP behandeld:
• Reconversie van bedrijvigheid naar 

centrumfuncties
• Verfijnen van een aantal voorschriften rond 

centrumfuncties
• Hedendaags en duurzaam wonen
• Inpassen in de ruime omgeving
• Het voltooien van de bovenlokale fietsas op de 

voormalige spoorwegbedding
• Versterken van het centrum
• Kwalitatieve publieke ruimte
• Multifunctionaliteit en verwevenheid

Het RUP 26.1 Strategisch project Bekaert werd 

figuur 14: Routekeuze ochtendspits 
Bekaertsite [MOBER, Technum i.o.v. 
Vanhaerents]
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goedgekeurd op 31/05/2012. 

In 2014 werden de industriële gebouwen op de site 
gesloopt. Begin 2015 werd dan de sanering van de 
site aangevat. 

4.7. Brownfieldconvenant

Op 18/4/2013 werd de 4e oproep gepubliceerd 
voor het indienen van aanvragen tot 
onderhandeling omtrent de totstandkoming van een 
brownfieldconvenant. Er werd door de actoren een 
aanvraag ingediend m.b.t. het ‘Brownfieldproject 
108. Zwevegem - Strategisch Project Bekaert’. 
Op 16/05/2014 besliste de Vlaamse Regering de 
onderhandelingen op te starten met de betrokken 
actoren.

Op 26/01/2015 werd een Brownfieldconvenant met 
betrekking tot het ‘Brownfieldproject 108. Zwevegem 
- Strategisch Project Bekaert’ ondertekend door 
volgende partijen: 
• de Vlaamse regering
• de actoren: 
 Deme Environmental Contractors NV, 
 Oleander NV
 Scheldestroom NV
• de regisseurs: 
 gemeente Zwevegem
 OVAM
 Departement Ruimte Vlaanderen
 Waterwegen en Zeekanaal NV

figuur 15: Vluchtfoto’s site vòòr 
afbraak van de industriële gebouwen
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5 .  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

5.1. Ruimtelijke planningsopgave

Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt om 
de noodzakelijke bestemmingswijzigingen te voorzien 
in functie van de reconversie van de terreinen van 
Bekaert.

Er wordt een gemengd programma van 
centrumfuncties voorzien, eigen aan de ligging van 
het gebied als onderdeel van het centrum: 
• Divers aanbod aan wonen
• Handel
• Kantoren
• Horeca
• Diensten
• Gemeenschapsvoorzieningen
• Openbare groene ruimten
• Socioculturele voorzieningen en recreatieve 

voorzieningen 
• Fiets- en wandelpaden

5.2. Ruimtelijke vertaling van de 
planningsopgave

Bij de herziening van het RUP 26.1 d.m.v. het 
voorliggende RUP 26.2 blijven de ruimtelijke 
concepten behouden.
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Fietssnelweg ‘Guldensporenpad’
Om de missing-link ter hoogte van de site te 
realiseren werd een dossier opgestart binnen het 
Fietsfonds. Voor de realisatie van dit gedeelte van het 
fietspad werd reeds een projectnota opgemaakt. Eens 
de saneringswerken en grondwerken op de site zijn 
afgerond, kan verdergegaan worden met de realisatie 
van de fietssnelweg. 
Vanuit de woonontwikkeling en het park moeten 
de nodige verbindingen naar het Guldensporenpad 
voorzien worden, zodat fietsers vanaf de site 
gemakkelijk de fietssnelweg kunnen gebruiken.

5.2.1. De site binnen een ruimer geheel

1. Vervollediging van het centrum
Een zone voor gemengde functies (wonen, kantoren, 
horeca, openbare groene en verharde ruimten, 
diensten). De nieuwe ontwikkeling vult de kern van 
Zwevegem verder aan. Het GRS heeft als de visie op 
de gewenste ontwikkeling: “Zwevegem, motor met 
ademruimte”. Zoals Bekaert destijds de (industriële) 
motor was, zal de nieuwe ontwikkeling een nieuwe 
motor en dynamiek teweeg brengen.

2. Groene link tussen gemeentepark enerzijds 
en Sportpunt en Gemeentepunt anderzijds
Bij de herontwikkeling dient er een link gecreëerd 
te worden tussen het gemeentepark en het 
Gemeentepunt. Dit stelt eisen aan:
• de doorwaadbaarheid van het gebied en dus de 

ontsluiting van buitenaf
• de groene inrichting van het gebied
• de inrichting van de oude spoorwegbedding

3. Ontsluiting van het gebied past binnen de 
totale mobiliteitsvisie binnen Zwevegem
Het stuk van de Bekaertstraat tussen de 
Otegemstraat en de Deerlijkstraat wordt in het 
mobiliteitsplan opgenomen in de lus Otegemstraat-
Bekaertstraat-Deerlijksestaat en dient voor de 
ontsluiting naar het hoger wegennet.

4. De oude spoorwegbedding als bovenlokale 
groen-, fiets- en wandelas (‘Guldensporenpad’)
Het stuk van de oude spoorwegbedding is op vandaag 
een missing-link in het bovenlokale functionele en 
recreatieve fietsnetwerk. Met de reconversie wordt dit 
traject opgenomen als bovenlokale fietsverbinding. 
De nadruk ligt op vlotte doorstroming van het 
fietsverkeer. Dit betekent ondermeer dat de nieuwe 
straten in het plangebied de oude spoorwegbedding 
niet mogen doorkruisen met gemotoriseerd verkeer.
 

1. 2. 

3. 4. 
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5.2.2. De site

5. Afwerking van de Otegemstraat met 
centrumfuncties
• Dit gebied is voorzien voor centrumfuncties.
• Ontsluiting vanaf de Otegemstraat naar het 

achterliggend gebied.
• Geen ontsluiting via de spoorwegbedding.
• Een kwalitatieve afwerking ter hoogte van het 

openbare domein van de Otegemstraat en het 
binnengebied is vereist. 

• Op de plek van Café Santater en het leegstaande 
De Gistkuip kan een nieuwe ontwikkeling voorzien 
worden om zo een kwalitatieve afwerking van de 
hoek Otegemstraat - Bekaertstraat te voorzien, 
met ruimte voor winkels en woongelegenheden. 

6. Stedelijke activiteiten langs de Bekaertstraat
De zone langs de Bekaertstraat krijgt een nieuwe 
invulling met stedelijke activiteiten. In dit gebied 
wordt het centrum van Zwevegem verder uitgebreid.
Deze zone moet een gemengde invulling krijgen. 
Naast wonen zijn ook diensten, handel, horeca... 
mogelijk. De niet-woonfuncties worden zoveel 
mogelijk aan de kant van de Bekaertstraat geplaatst 
ifv de levendigheid. 

Dit gebied valt uiteen in 2 delen:
• De kantoren van Bekaert in het zuiden
• De nieuwe ontwikkeling in het noorden

5. 

6. 

7. 

Opties voor deze zone zijn:
• Zoveel mogelijk ondergronds parkeren .
• Hoofdontsluiting via de Bekaertstraat. Secundaire 

ontsluitingen vanaf de Deerlijkstraat en de 
Otegemstraat zijn evenwel mogelijk.

• Stedelijke wand langs de Bekaertstraat.
• Het aangaan van een relatie met het park.
• De doorwaadbaarheid van het ganse terrein is een 

belangrijke voorwaarde. Enkel op die manier kan 
het gebied gaan functioneren als centrumgebied. 

• Respect voor het erfgoedkarakter van het 
kasteeltje en het vooroorlogs kantoorgebouw.

• Geen bebouwing in de tuin.

7. Nieuw karakter van de Bekaertstraat
De Bekaertstraat krijgt een belangrijke betekenis 
als ontsluitingsweg. Een kwalitatieve inrichting 
is derhalve noodzakelijk. Dit wordt gecreëerd via 
volgende ingrepen:
• Verbreding van de Bekaertstraat door de aanleg 

van een stedelijk plein.
• Er wordt geopteerd voor de creatie van een 

hoofdzakelijk gesloten wand als tegengewicht 
tegen de openingen aan de andere kant van de 
Bekaertstraat.

• Bebouwing met stedelijke allure
• Beeldkwaliteit en levendige functies op het 

gelijkvloers
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8. 

9. 

10. 

8. Afwerking van de Deerlijkstraat
• De Deerlijkstraat zal worden afgewerkt als een 

gebied met wonen als hoofdfunctie en met 
nevenfuncties.

• Er zal een verplichte bouwlijn worden opgelegd 
langs de Deerlijkstraat

• Ontsluiting naar het achtergelegen terrein vanaf 
de Deerlijkstraat is toegelaten. Bij de afwerking 
moet er rekening gehouden worden met het 
reliëfverschil.

• De bebouwing mag geen gesloten sokkel langs 
de Deerlijkstraat vormen. Er mogen tevens geen 
achterkanten tegenover het nieuw te ontwikkelen 
woongebied voorkomen.

9. Wonen in het binnengebied
• Het binnengebied, meer achteringelegen, wordt 

voorbehouden voor wonen. 
• De dichtheid van deze bebouwing is lager 

dan de bebouwing langs de Bekaertstraat en 
Deerlijkstraat.

• Bij de realisatie ligt de nadruk op duurzaamheid.
• In dit gebied worden verschillende woontypes 

gerealiseerd. 
• De nadruk ligt op het verblijfskarakter.
• Het parkeren dient zoveel als mogelijk collectief 

opgelost worden.
• De eventuele geluidsproblematiek afkomstig 

van de bedrijvigheid in de aanpalende zone 
wordt aangepakt door de realisatie van een 
geluidswand.

10. Park
• Bij de nieuwe ontwikkeling dient er voldoende 

groen voorzien te worden. Dit groen heeft een 
betekenis als lokaal buurtgroen. Het vormt de 
buitenruimte voor de nieuwe woningen.

• Het groen moet hoofdzakelijk een aaneengesloten 
geheel vormen. Hierdoor ontstaat een kwalitatieve 
publieke ruimte. Een versnippering van het groen 
over verschillende aparte kleine onderdelen is niet 
aangewezen.

• Het park is volledig toegankelijk voor zacht 
verkeer. Het gemotoriseerd verkeer moet aan de 
rand van het park gesitueerd worden.

• Er moet een relatie gecreëerd worden tussen 
de parkstrip en de spoorwegbedding. Hierdoor 
ontstaat er een vlotte toegang naar het 
bovenlokale fietsnetwerk.

• De zone tussen het park en de stedelijk 
activiteiten kan een rafelige rand hebben.
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5.2.3. Algemene principes

14. Werken met een inrichtingsplan
In functie van het bewaken van de ruimtelijke 
kwaliteit wordt gewerkt met de methode van het 
inrichtingsplan. In dit informatief document gevoegd 
bij de vergunningsaanvraag moet duidelijk worden 
op welke manier het voorgestelde voldoet aan de 
uitgangspunten en ruimtelijke concepten

15. Gedifferentieerde woondichtheid
Bij de ontwikkeling van de nieuwe zones wordt de 
dichtheid gedifferentieerd:
• Langsheen de Bekaertstraat komen de hoogste 

dichtheden
• In de zone langsheen de Bekaertstraat en palend 

aan het park kunnen de hoogste gebouwen 
opgericht worden.

• Ter hoogte van de oude spoorwegbedding komen 
de laagste dichtheden.

Na de goedkeuring van het RUP 26.1 Strategisch 
project Bekaert werd het reconversieproject door 
Vanhaerents verder uitgewerkt. Hierbij vond verder 
onderzoek plaats van de site, van de noodzakelijke 
saneringen en van de mogelijkheden tot herinvulling. 
Ook werd een gedetailleerd inrichtingsplan uitgewerkt 
door Buro II.

Op basis van dit onderzoek en het voorgestelde 
inrichtingsplan kan geconcludeerd worden dat een 
beperkte wijziging van het toegelaten maximum 
aantal woongelegenheden wenselijk is. Dit om 
tegemoet te kunnen komen aan de toenemende 
vraag naar betaalbare en kleinere woningen en 
assistentiewoningen. Aan het basisvolume (de 
bouwenveloppe) wordt zo weinig mogelijk gewijzigd. 
Kleinere woongelegenheden binnen eenzelfde volume 
impliceert echter wel een hogere woningdichtheid. 

11. Accentbebouwing
Op de uiteinden van de parkstrip en in functie van het 
perspectief van de Bekaertstraat kan er bebouwing 
met een accent worden opgericht.
Dit betekent dat het aantal bouwlagen van deze 
bebouwing hoger kan liggen.

12. Historische structurerende as
De historische interne weg (Nijverheidstraat) 
structureert het ganse Bekaertgebied. Deze structuur 
wordt behouden als structurerend element in de 
nieuwe ontwikkeling. Op die manier wordt een 
referentie naar de historiek van de site behouden.
De Nijverheidstraat wordt immers de hoofdas van de 
site en is meteen ook de hoofdontsluiting ervan. Op 
lang termijn kan de Nijverheidstraat een belangrijke 
kapstok zijn voor de verdere evolutie van de Bekaert 
site die tot het kanaal loopt (Bekaert zone 2-3-4).
Op zichzelf zal de Nijverheidstraat een ruime 
doorgang vormen voor zachte weggebruikers.
De bebouwing die op de Nijverheidstraat uitgeeft zal 
op het gelijkvloers kleine commerciële activiteiten 
kunnen huisvesten zoals kapper, bakker...

13. Spoorwegbedding
• De spoorwegbedding wordt een bovenlokale 

recreatieve as voor traag verkeer.
• De spoorwegbedding krijgt een groene inrichting.
• Ten opzichte van de bestaande bedrijvigheid in 

de aanpalende zone (overkant spoorwegbedding) 
moet er een visuele en geluidsbuffer voorzien 
worden. Indien de hinder niet meer significant 
aanwezig is, vervalt deze verplichting.

• Er moet een functionele relatie gecreëerd worden 
tussen de parkstrip en de spoorwegbedding 
d.m.v. een aantal kwalitatieve en goed uitgeruste 
verbindingen. Hierdoor ontstaat er een vlotte 
toegang naar het bovenlokale fietsnetwerk.

11. 

12. 

13. 
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Gezien de strategische ligging van het project nabij 
het centrum is deze hogere woningdichtheid echter 
wel te verantwoorden. Zeker kleinere woningen en 
assistentiewoningen kunnen op deze locatie een 
grote meerwaarde bieden, gezien de nabijheid van 
het woonzorgcentrum (aan de overzijde van de 
Bekaertstraat) en de vele functies en diensten in het 
centrum van Zwevegem. 

De nood aan kleinere, betaalbaarder woningen en 
assistentiewoningen wordt mede onderbouwd door 
de bevolkingsevolutie:
• Sinds de opmaak van het RUP 26.1 in 2011-

2012 nam het aantal inwoners van 65 jaar 
en ouder verder toe met 5% (van 4.498 
inwoners ouder dan 65 in 2011 naar 4.729 
in 2015), terwijl het aantal inwoners jonger 
dan 65 nagenoeg gelijkbleef (of zelfs afnam). 
[profielschets	Zwevegem	p.4]

• De 65-plussers maken ondertussen reeds 19,5% 
van de bevolking uit, en de 80-plussers maken 
6,0% van de bevolking van Zwevegem uit (t.o.v. 
resp. 18,7% en 5,1% in 2011). Het aandeel 65- 
en 80-plussers blijkt in Zwevegem ook groter 
dan in de rest van Vlaanderen. [profielschets	
Zwevegem	p.7]

• Het aantal alleenwonende mannen en vrouwen 
nam sinds 2011 toe, en ook in de komende 
10 jaar wordt een toename van het aantal 
alleenwonenden geprojecteerd. Voor het 
aantal alleenwonende vrouwen wordt tussen 
2014 en 2024 zelfs een toename met 11,3% 
geprojecteerd.  [profielschets	Zwevegem	p.16-
20]

In de tabel hiernaast worden de dichtheden 
aangeduid.

schaal:

0 100 20050 Meters

1:2.500

GEMEENTE ZWEVEGEM
RUP 26.1 Bekaert

gbk

Legende

plangebied

2

1

3

aantal  
woningen

dichtheid 
(wooneenheden /ha)

zone opp. (ha) min max min max
1 1,4 65 115 45 85
2 1,5 40 100 25 67
3 2,5 50 110 20 44
Totaal (1+2+3) 5,4 155 325 28 60
Nieuw te ontwikkelen gebied - 
samenhangend geheel (rood)

6,7 170 340 25 50
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figuur 16: Inrichtingsplan door Buro 
II (i.o.v. Vanhaerents)

Guldensporenpad
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5.3. Inrichtingsplan Vanhaerents 
(Buro II)

Op basis van het goedgekeurde RUP 26.1 en in 
opdracht van Vanhaerents maakte Buro II een 
inrichtingsplan op voor een groot deel van de site. 
Hierbij werden de ruimtelijke concepten uit 
het goedgekeurde RUP verder uitgewerkt en 
gedetailleerd.

5.4. Inrichtingsplan Bekaert

Op basis van het goedgekeurde RUP 26.1 werden 
ook voor de kantoren van Bekaert verder plannen 
uitgewerkt. 

figuur 17: Plan bouwaanvraag 
kantoren Bekaert door Sileghem & 
Partners (i.o.v. NV Scheldestroom)
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figuur 18: Buurtwegentoets
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Daarnaast is de doorwaadbaarheid van het gebied als 
planoptie uitdrukkelijk naar voren geschoven.

Conclusie:
• Het voorliggend RUP heeft geen effect op de 

buurtwegen.
• Het aantal trage verbindingen in het plangebied 

zullen toenemen.

6 .  T e c h n i s c h e 
s c r e e n i n g

6.1. Buurtwegentoets

Binnen het plangebied zijn er geen buurtwegen met 
de functie trage weg gelegen.

Oorspronkelijk lagen er in het plangebied een beperkt 
aantal buurtwegen. Deze zijn door de ontwikkeling 
van Bekaert, de aanleg van de spoorweg en de groei 
van Zwevegem verdwenen.

De spoorwegbedding dient op vandaag wel als trage 
weg. Het gedeelte van die spoorwegbedding tussen 
de Otegemstraat en de Deerlijkstraat is echter niet 
bruikbaar.

Sinds de goedkeuring van het RUP 26.1 werden reeds 
verschillende stappen gezet om deze missing link in 
het Guldensporenpad aan te vullen. 
Zo diende de gemeente een aanvraag in bij 
de Provincie tot wijziging van het Bovenlokale 
Functionele Fietsnetwerk. Op 29/08/2013 besliste 
de Deputatie om deze missing link inderdaad op te 
nemen in het netwerk. 

Er werd vervolgens door de Provincie een traject 
opgestart om de ontbrekende fietsinfrastructuur op 
dit deel van het netwerk aan te leggen, met subsidie 
van het Fietsfonds. In maart 2014 werd voor dit 
project een startnota opgemaakt en besproken met 
de Gemeentelijke Begeleidings Commissie Mobiliteit. 

Tussen de firma Bekaert (eigenaar van de gronden 
t.h.v. de oude spoorwegbedding) en de gemeente 
zal een overeenkomst opgemaakt worden waarin het 
beheer van het Guldensporenpad ten laste van de 
gemeente komt. 
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figuur 19: Watertoets
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6.2. 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 infiltratie van hemelwater of de vermindering van 
ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

6.2.1. Terreinkenmerken

Het plangebied is overwegend bebouwd met 
bedrijfsgebouwen. 

In de Otegemstraat staat de renovatie van de 
riolering tot een gescheiden stelsel op het rio-
investeringsprogramma. Het plangebied helt af naar 
het noorden en de riolering zal wellicht aansluiten in 
de Bekaertstraat.
Het plangebied ligt niet in een overstromingsgebied, 
maar kan wel zijn impact hebben in de lager 
gelegen deel van de gemeente nabij de Keibeek. 
Het blijft belangrijk binnen het RUP voor voldoende 
ruimte voor water te zorgen opdat bij verdere 
afkoppelingsprojecten in het centrum van Zwevegem 
het water kan opgehouden worden.
Door de ondergrond (ieperiaanse klei onder 
de zandleembodem) zal de infiltratie en de 
grondwaterstromen eerder beperkt zijn. 

6.2.2. Plankenmerken

Het RUP voorziet niet in een essentiële toename 
van de verharde oppervlakte of in een wijziging 
van het afvoerwatersysteem. Door de aanleg 
van een groenzone kan de verharde oppervlakte 
zelfs afnemen. Binnen deze zone kunnen ook de 
extra buffering voor de vertraagde afvoer van het 
regenwater geïntegreerd worden.

De reconversie tot woongebied valt onder de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
‘Hemelwater’ en zal moeten zorgen voor een 
hergebruik van het regenwater en een vertraagde 
afvoer door een infiltratievoorziening of een 
voldoende buffering ter plaatse. 

Met de nieuw ontwikkeling van een woongebied 
wordt een gescheiden riolering aangelegd voor een 
afzonderlijke afvoer van het afvalwater naar de 
Aquafin-collector. 

6.2.3. Conclusie

Omwille van deze 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.
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figuur 20: PlanMERscreening 1
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figuur 21: PlanMERscreening 2
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6.3. Screening Plan-MER

6.3.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.
Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
Plan-MER-plicht want:
1.   Het RUP vormt het kader voor de toekenning 

van een vergunning voor een project opgesomd 
in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 
(zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor 
de rubriek 10b ‘stadsontwikkeling’ van bijlage 
III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van 
een klein gebied op lokaal niveau en houdt een 
kleine wijziging in, omdat het RUP de bestaande 
bestemmingen bevestigt en/of verfijnt. Het RUP is 
dus screeningsgerechtigd.

2.   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, maar wel screeningsgerechtigd is, 
wordt voor betreffend plan op basis van een screening 
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben.

6.3.2. Basisinformatie 

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

lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.
(zie figuur 20: PlanMERscreening 1 op p. 46) 
(zie figuur 21: PlanMERscreening 2 op p. 47)

6.3.3. Verloop procedure

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

De dienst MER heeft op 18/12/2015 formeel beslist 
dat er geen plan-MER dient opgemaakt te worden.

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 - Brugge
• Vlaamse Overheid - Agentschap Ondernemen 

- Entiteit Ruimtelijke Economie - Brussel
• Agentschap Natuur en Bos West-Vlaanderen 

- Brugge
• Vlaamse Overheid - Ruimte Vlaanderen - 

Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal - 
Brugge

• Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed West-
Vlaanderen - Brugge

• Agentschap Wonen Vlaanderen - Afdeling 
Wonen - Brussel

• Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit 
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Guldensporenpad brengt een sterke verbetering in
verkeersveiligheid en continuïteit met zich mee 
voor fietsers op het recreatieve en bovenlokale 
fietsroutenetwerk. Daarenboven kunnen fietsers 
zo de drukkere kruispunten met de Bekaertstraat 
mijden. Ook de aanleg van de toegang tot de site 
tegenover de fietstoegang van de school zorgt voor 
een veiligere route voor het schoolverkeer richting 
het Guldensporenpad. Fietsers kunnen daarbij 
vanuit de site het Guldensporenpad bereiken. Het 
accentueren van de oversteek over de Otegemstraat 
en Deerlijkstraat brengt de aanwezigheid van fietsers
duidelijker zichtbaar in het wegbeeld.

De realisatie van het project brengt verder ook 
geen problemen naar doorstroming met zich mee 
voor de kruispunten met de Bekaertstraat. De 
intensiteiten zullen met het project wel toenemen, 
waardoor wachtrijen tijdens spitsuren mogelijk 
ook iets kunnen toenemen, maar zullen niet leiden 
tot een oververzadiging van de kruispunten. Ook 
voor wat betreft de parkeerbehoefte wordt met het 
parkeeraanbod van 491 parkeerplaatsen voldaan aan 
de normen vooropgesteld door het RUP en wordt nog 
enige restcapaciteit voor de omgeving voorzien. Het 
project voorziet namelijk ook in parkeergelegenheid 
in de Deerlijkstraat (in functie van bewoners) en in de 
Bekaertstraat (in functie van de school) om tegemoet 
te komen aan de bestaande parkeervraag en ter 
compensatie van parkeergelegenheid op de rijbaan 
die door het project zal komen te verdwijnen.

Met de toename aan intensiteiten en de geplande 
herinrichting van de doortochten, is er bijkomend 
potentieel om de verkeersveiligheid voor de 
nabije omgeving te verbeteren, met inbegrip 
van de kruispunten met de Bekaertstraat. In 
afwachting van de herinrichtingsdossiers zijn 
kleinschalige aanpassingen mogelijk bestaande uit 
het benadrukken van de aanwezigheid van fietsers 
door coating of een gemarkeerd fietspad of door 
middel van signalisatie ongewenst verkeersgedrag 

en Openbare Werken - Brussel
• OVAM - Afdeling Bodembeheer - Dienst 

Databeheer - Mechelen
• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 18/12/2015,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst 

MER.

6.4. MOBER

In opdracht van Vanhaerents werd, ter voorbereiding 
van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, 
een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt 
voor de Bekaertsite door studiebureau Technum. 
Hierbij geven we de conclusie van deze MOBER:

Met de realisatie van het project op de Bekaertsite, 
zal naast het nieuwe kantoorgebouw van Bekaert 
een aangename site worden gecreëerd voor wonen 
en lokale commerciële activiteiten in de kern van 
Zwevegem, waarbij gestreefd wordt naar een mix van 
verschillende woontypologieën en ook aandacht aan 
de groene ruimte wordt besteed.
Het project voorziet in totaal in de realisatie van 
max. 340 woningen (incl. 20 bestaande woningen) en 
ongeveer 3.700 m² BVO commerciële activiteiten. De 
commerciële activiteiten zullen onderverdeeld worden 
in een grotere handelszaak (lokale buurtwinkel) en 
15-tal kleinere entiteiten (lokale zaken). De realisatie 
wordt gespreid over 5 fasen, waarbij oplevering 
voorzien is tegen 2022.

De site wordt voor het gemotoriseerd verkeer 
hoofdzakelijk ontsloten via de Bekaertstraat, 
tegenover de secundaire toegang en fietstoegang van 
de school. Een secundaire uitrit wordt gefaciliteerd 
naar de Otegemstraat. Voor fietsers wordt het 
Guldensporenpad achteraan de site doorgetrokken.

De voltooiing van de missing link in het 
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(sluipverkeer, foutparkeren) te vermijden. Bij de 
totaalherinrichting dient op de kruispunten met de 
Bekaertstraat voornamelijk aandacht uit te gaan naar 
een verbetering van de zichtbaarheid en de plaats van 
de zwakkere weggebruikers.

6.5. Relatie met herbevestigd 
agrarisch gebied

Het RUP heeft geen betrekking op herbevestigd 
agrarisch gebied.

6.6. 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.

6.7. Relatie met het bouwkundig 
erfgoed

Binnen het plangebied zijn verschillende panden 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed 
(9/11/2011).

Er is een algemene historische analyse van de site 
Bekaert uitgevoerd. Op basis van deze analyse en 
samen met de stedenbouwkundige en architecturale 
analyse is voornamelijk de architecturale 
opwaardering van het oorspronkelijk historisch 
gebouwencomplex, bestaande uit het Kasteeltje, 
het vooroorlogs kantoorgebouw en het omsloten 
binnenpark van belang.

Algemeen: behoud van de structuur
Binnen de ruimtelijke principes van het RUP worden 
belangrijke erfgoedwaarden en landschappelijke 
waarden behouden:
• behoud oude spoorwegbedding
• behoud waardevolle kantoorgebouwen
• gebruik maken van de interne structuur van de 

bedrijfssite als referentie naar het verleden

‘t Kasteeltje - vooroorlogs kantoorgebouw - tuin
Het Kasteeltje en de vooroorlogs kantoorgebouw, 
met name de façade, met de besloten tuin met de 
afsluiting door middel van een ijzeren hek tussen 
pijlers zijn van belang en worden in het RUP specifiek 
behandeld. 

De recentere toevoegingen worden niet verplicht 
behouden.
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Ten tweede is de inplanting van het gebouw moeilijk 
te rijmen met het planconcept waarbij de nadruk 
ligt op het maken van de verbinding tussen het 
gemeentepark en het Gemeentepunt via het park. 

Conclusie
Er wordt voldoende rekening gehouden met de 
waarde van het bouwkundig erfgoed.

Vertaling in het RUP:
• De interne structuur wordt verankerd 

(Nijverheidstraat)
• Het Kasteeltje en het vooroorlogs kantoorgebouw 

(façade) worden als specifiek erfgoed aangeduid
• Behoud van de tuin en de tuinmuur
• De andere kantoorgebouwen kunnen afgebroken 

worden
• De industriële bebouwing kan afgebroken worden
• het hoekpand kan afgebroken worden omwille van  

het minder waardevolle karakter van het pand en 
de genomen planopties

Industriële bebouwing
Het grootste gedeelte van deze bebouwing is in 
verval. Daarnaast noodzaakt de bodemsanering de 
afbraak van de meeste gebouwen. Tenslotte, werden 
de meeste machines ontmanteld en overgebracht 
naar andere vestigingen. Op basis van deze gegevens 
wordt besloten dat er geen specifieke bescherming 
voor de erfgoedwaarde van de industriële bebouwing 
in het RUP wordt verankerd.
Anderzijds worden ook een aantal gebouwen 
afgebroken in functie van de sanering en van de 
herontwikkeling van het plangebied. 

Hoekpand: café ‘den ronden trap’
Het hoekpand / café ‘den ronden trap’ werd 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Dit hoekpand wordt niet behouden als waardevol 
gebouw. Het heeft ten eerste immers een 
• beperkte exemplarische waarde, 
• beperkte culturele waarde,
• de beperkte locuswaarde (het pand ondersteunt 

immers de stadsstructuur weinig en is 
geenbepalend deel van een groter kwalitatief 
geheel),

• slechts een minimale gaafheid.
• beperkte architectureale waarde,
• geen stijlrepresentativiteit.
• Een interieur dat niet meer authentiek is 

tengevolge van de verschillende interne 
verbouwingen naar aanleiding van de 
verschillende functiewijzigingen.
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7 .  O p  t e  h e f f e n 
s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

7.1. 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.

Met name volgende voorschriften worden afgeschaft:
• Woongebied

7.2. BPA nr. 5d Bekaertstraat

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften 
van het BPA nr. 5d Bekaertstraat (MB 16/10/1998) 
binnen het plangebied opgeheven.

7.3. RUP 26.1 Strategisch project 
Bekaert

Met de inwerkingtreding van voorliggend gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften van 
RUP 26.1 Strategisch project Bekaert (goedgekeurd 
31/05/2012) binnen het plangebied opgeheven.
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8 .  R u i m t e b a l a n s

Nr Bestemming RUP 26.1 Bestemming RUP 26.2 Opp (m²)

groen wonen 1.071

T.o.v. het goedgekeurde RUP 26.1 Strategisch project Bekaert en t.o.v. het gewestplan (voor wat betreft het 
zuidwestelijke deel van het plangebied) vindt slechts één bestemmingswijziging plaats (over een oppervlakte 
van 1.071 m²). 
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