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RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

hoofdfunctie wonen

nevenfuncties:

- buurtondersteunende
kleinhandel en horeca

- kantoren en diensten

5 bouwlagen + hoekaccent



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

hoofdfunctie wonen 
(grondgebonden, gestapeld en 
meergezinswonen)

langs Meensesteenweg:

- kantoren toegelaten op 
gelijkvloers in zone 2A

- buurtondersteunende
kleinhandel en horeca in zone 
2B

maximum 4 bouwlagen



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

Apart overdruk ifv bestaande 
functie Metalen Gheysens.

Specifieke voorschriften ifv behoud 
bestaande functie.

Wijzigingen zijn mogelijk ifv de 
reorganisatie en optimalisatie van 
de activiteit. 

Uitbreiding is mogelijk vanuit 
sectorale regelgeving



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

Hoofdfunctie 
meergezinswoningen

vloeroppervlakte van 5000m²

gelijkvloers + 6 bouwlagen  
max 26m hoogte



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

Hoofdfunctie 
meergezinswoningen

vloeroppervlakte van 6500m² 
per woontoren / max 2 torens

Max bouwhoogte van 64,51 
AMSL (above main sea level) = 
+/- 52m

maximum 14 verdiepingen + 
sokkel



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

bestemd voor:

- wonen

- kleinhandel

- horeca en 
vrijetijdsvoorzieningen

- kantoren en diensten

- maximum 8000m² 
vloeroppervlakte:

- maximum 3000m² kantoren en 
diensten

- maximum 5000m² kleinhandel 
horeca en vrijetijdsvoorzieningen



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

wonen en stadseconomische
activiteiten nevengeschikt

- maximum 3 bouwlagen

- langs de fronten maximum 4 
bouwlagen en deels 5 



RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP

publiek toegankelijk

groen

integratie Oude Leiearm binnen 
de site



RUP Blekerij - Doornstraat
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RUP Blekerij - Doornstraat
ontwerp RUP - ontsluiting

13A: rechts in / rechts uit 
mogelijk voor alle verkeer

13B: alle verkeer mogelijk

13C: 

- Inrijdend vrachtverkeer

- In- en uitrijden van 
bewonersverkeer site Bleko

13A

13B
13B

13C
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RUP Kortrijk Weide - herziening

voorlopige vaststelling GR



RUP Kortrijk Weide herziening
ontwerp RUP

Aanleiding herziening RUP:

Plan MER oorspronkelijk RUP opgemaakt volgens het zogenaamde 
‘integratiespoor’.

Grondwettelijk Hof oordeelde dat plannen die via deze procedure zijn 
opgemaakt onwettig zijn. 

Het RUP op zich werd niet vernietigd, maar wel aangetast.

Nieuw initiatief nodig ifv stabiele rechtsbasis

Keuze om de procedure van de planMER en het RUP volledig te hernemen. 



RUP Kortrijk Weide herziening
ontwerp RUP
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RUP Kortrijk Weide herziening
ontwerp RUP

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerste RUP:

- Schrappen woonbouwmogelijkheden in het park langs de Leie

- Ventweg R36 langs oostelijke zijde van de ring

- Omgeving CVO-gebouw wordt opgenomen in de ‘zone voor kernstedelijke
functies exclusief wonen’

- Contour van de ‘zone voor kernstedelijke functies exclusief wonen’ werd 
afgestemd op het geplande project voor het zwembad

- In de ‘zone voor kernstedelijke functies exclusief wonen’ wordt de 
oppervlaktebeperking voor horeca niet langer behouden

- In de ‘zone voor kernstedelijke functies exclusief wonen’ worden ook 
kantoorachtigen toegelaten

- Jaagpad niet langer grafisch aangeduid

- Grenscorrecties rond de afbakening van de R36


