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vanaf                                                    t.e.m.  
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op (datum) : 

om  (uur) : 

in  (plaats) : 

•	 Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:  

Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de 

gemeenteraadszitting van:  /

•	 Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan:  /

•	 Advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO):  /

•	 Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de 

gemeenteraadszitting van:  /
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1. Situering

1.1. Onderwerp van het RUP

Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van de 
toekomstplannen voor het gebied Stadsgroen Ghellinck en omgeving. 

De doelstellingen van het RUP zijn:

•	 de zogenaamde N328, ooit in het gewestplan ingekleurd als reservatiestrook voor 
de realisatie van een ontsluitingsweg van de binnenstad naar de R8, te vrijwaren van 
bebouwing in functie van economische en/of andere ontwikkelingen en in te richten 
als fietsas gekoppeld aan een groenstructuur;

•	 de N328 te verbinden met het randstedelijk groengebied ‘Stadsgroen Ghellinck’ en op 
te nemen in het stedelijk groen- en fietsnetwerk;

•	 de bebouwde ruimte en de open, groene ruimte kwalitatief met elkaar te verweven 
en de ontwikkelingsrechten in de rand tussen beide gebieden te definiëren;

•	 de ontwikkelingsmogelijkheden van het Armengoed (onderdeel van het Stadsgroen 
Ghellinck) als een (semi-) publieke entiteit vast te leggen;

•	 het te ontwikkelen woongebied aan de Tientjesstraat af te stemmen op de 
groenontwikkeling en de verhouding tussen privaat- en sociaal wonen te wijzigen;

•	 het uitlichten van een aantal zonevreemde inrichtingen en het vastleggen van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de KMO’s en industriële activiteiten.

In het RUP-proces moet rekening gehouden worden met:

•	 de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt;

•	 realisatiegerichtheid;

De stad Kortrijk kreeg voor de opmaak van het RUP plandelegatie door de Vlaamse 
regering.

1.2. Ligging van het plangebied

Het plangebied is ten noordwesten van de binnenstad van Kortrijk gelegen en sluit aan bij 
de naoorlogse wijkstructuren van Heulen en Bissegem. 
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oude ieperseweg richting R8

tientjesstraat
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1.3. Begrenzing van het plangebied

Het  plangebied wordt begrensd door:

•	 de R8 in het noordwesten,

•	 de Oude Ieperseweg in het noorden, 

•	 de Zuidstraat-Heulestraat in het oosten,

•	 in het zuiden een opeenvolging van straten in de Tientjeswijk zijnde de  
Pyfferoenstraat, Masurestraat en Tientjesstraat,

•	 de Gullegemsesteenweg in het zuidwesten. 
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lokale bedrijvigheid (waterven)

Bedrijfswoningen langs Waterhoennest
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2. Feitelijke toestand

2.1. Ruimtelijke informatie

2.1.1. Bebouwde ruimte

Zowel ten noorden als ten zuiden van het randstedelijk groengebied en de N328 is het 
plangebied bebouwd. 

Het noordelijke deel wordt in hoofdzaak gekenmerkt door bedrijvigheid. 

Langs de Ringweg bevindt zich het bedrijventerrein Waterven. Het terrein is voor 100% 
verkocht en gerealiseerd. Het terrein telt een 30-tal percelen, waarvan het merendeel 
kleiner is dan 5.000 m². Drie percelen zijn groter. Het kan dan ook worden beschouwd als 
een lokaal bedrijventerrein. De loods op de hoek van Waterven heeft op vandaag geen 
economische invulling, maar wordt door de brandweer gebruikt. Het bedrijventerrein 
ontsluit nagenoeg rechtstreeks op het hogere wegennet via de weg Waterven. Slechts een 
beperkt aantal bedrijven ontsluit via het Waterhoennest. Deze bedrijven zijn in de tweede 
lijn gebouwd, waarbij (bedrijfs)woningen voor een overgang tussen het Waterhoennest en 
de bedrijven zorgen. 

Langs de Oude Ieperseweg zijn nog drie grotere bedrijven met verschillende 
oppervlaktes gelegen. Eén grootschalig perceel wordt gebruikt door Cras-Spartan 
(houthandel, met breed distributienetwerk over heel België) en heeft de hoofdontsluiting 
langs Waterven. Potteau (marktleider in België op het gebied van laboratoriummeubilair), 
en Lapauw (productie en ontwikkeling van industiële was- en strijkmachines voor 
industriële wasserijen, hotelsector en ziekenhuizen) ontsluiten via de Oude Ieperseweg en 
de Zuidstraat. Langs de Oude Ieperseweg worden de bedrijfsgebouwen, met uitzondering 
van Lapauw, afgeschermd door grondgebonden woningen. Hier en daar buffert een strook 
groen het wonen van de bedrijvigheid. De zuidelijke grens van de bedrijfspercelen wordt 
bepaald door de onbebouwde reservatiestrook van de N328 en de hoeve Ter Houppie met 
bijhorend landhuis (zie beschrijving open ruimte). 

Zoals hierboven omschreven zijn er langs het Waterhoennest woningen gelegen, al 
dan niet in combinatie met een achtergelegen bedrijfspand. Het gaat hier zowel om 
nieuwbouw als om historisch gegroeide bebouwing. Dit onderscheid is afleesbaar aan de 
positie van de woningen ten opzichte van de straat en de diversiteit van de woontypes.

Ondanks de historische aanwezigheid van wonen langs Waterhoennest werd de straat met 
de opmaak van het gewestplan deels bestemd als milieubelastend industriegebied. Dit 
betekent dat een aantal woningen juridisch-planologisch zonevreemd gelegen zijn. De 
zuidkant van de straat is verkaveld in woonloten voor vrijstaande bebouwing. De strook is 
momenteel volop in ontwikkeling. 

Tussen de bebouwde percelen liggen hier en daar nog onbebouwde percelen. Ze zijn 
meestal in gebruik als weiland of akkerland.  Eén perceel werd ingevuld met zonnepanelen. 
Een ander perceel is in gebruik als tuin rondom een villa. Alle gronden kunnen worden 
aangesneden in functie van bedrijfsactiviteiten. 

zonnepanelen

Waterhoennest

0 100 200 MetersGRB
Bron: AGIV, oktober 2016
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zicht op lapauw langs de oude ieperseweg

zicht op pot teau langs de zuidstraat 
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onbebouwd deel in eigendom van lapauw

zonnepanelen op het perceel (eigendom esca food) naast de brandweer
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dokter Dumortierlaan  - zicht vanaf doorsteek naar stadsgroen 
ghellinck

zicht op bedrijfsperceel in de heulestraat
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Op het zuidelijke deel van het plangebied is deels het BPA 002C ‘Vijf Wegen’’ en 
deels het deelpan 7.f ‘Stedelijk woongebied Haantjeshoek’ van het GRUP ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ van kracht. Een groot deel van de ontwikkeling is via 
verkavelingen tot stand gekomen. De (delen van) verkavelingen gelegen in het plangebied 
maken deel uit van de grotere naoorlogse  en recent woonontwikkelingen van Heule en 
Bissegem. 

De woonwijk met ontsluiting via de Dokter Dumortierlaan op de Heulsestraat is volledig 
bebouwd en bestaat voor een groot deel uit alleenstaande woningen bereikbaar via 
pijpenkoppen. Een aantal pijpenkoppen kunnen met voetgangersdoorsteken verbonden 
worden met de achterliggende reservatiestrook van de N328. In het verlengde van de 
Dokter Dumortierlaan geeft een doodlopende straat uit op het geplande stadsgroen 
Ghellinck. Op vandaag kan via deze verbinding de aansluitende landbouwpercelen bereikt 
worden, maar het laat ook toe dat in de toekomst van hieruit het parkgroen toegankelijk 
wordt.  
Langs de Heulsestraat ligt het bedrijf Agila NV, vervaardiging van machines voor de 
kunststof- en rubberindustrie, dat zich met zijn lage loodsen op een visueel niet storende 
wijze in de wijk nestelt. Tussen de bedrijfsloodsen en de Heulsestraat is een onbebouwde 
zone met gras ingezaaid.  
Tevens zijn in een aantal woningen in de wijk ook diensten of vrije beroepen gevestigd. 

Een vergelijkbare woontypologie, alleeenstaande woningen op ruime kavels, zijn 
te vinden langs de Gullegemsesteenweg. Een aantal woningen grenzen aan het 
toekomstige stadsgroen Ghellinck (nu akkerland). Sommige woningen sluiten tuin aan tuin 
aan op het woonwijkje langs de Monseigneur Delaerestraat. Deze wijk, een pijpenkop 
met rijwoningen, heeft toegang tot het achterliggende weiland. Uitzondering op de 
villabouw langs de Gullegemsesteenweg is een groepje van een 7-tal rijwoningen. Deze 
woningen zijn van het achterliggende akkerland gescheiden door een garagestraatje.  
Langs de Gullegemsesteenweg en in het achterliggende woonwijkje vinden wij ook een 
aantal diensten en vrije beroepen terug. 

De woningen aan de noordzijde van de Tientjesstraat, tussen de Ghellinkdreef en de 
Masurestraat zijn ook opgenomen in het plangebied. De tuinen van deze woningen 
worden begrensd door weilanden die vanwege het BPA Bissegem 002C betrouwbaar 
zijn met en voorbehouden zijn voor sociale huisvesting. De oudste bebouwing van de 
Tientjestraat is gebouwd tot op de rooilijn en heeft, in tegenstelling tot de nieuwere 
bebouwing, heel diepe tuinstroken. Op de grens met het plangebied ligt  een 
garagestrook die toegang heeft tot een rij garageboxen en individuele tuinen van de 
aangrenzende woningen. 

AGILA nv
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Tientjesstraat - zicht vanuit Ghellinckdreef

zicht op rijwoningen tientjesstraatMonseigneur delaerestraat - zicht vanuit Ghellinckdreef
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groene reservestrook n328 tussen bedrijf pot teau en woonwijk

historische hoeve ter houppie voormalig huis ter plaisance
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2.1.2. Open ruimte

Zone 1 omvat het toekomstige stadsgroen Ghellinck en zijn onmiddellijke omgeving. Met 
de opmaak van het Gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ werd 
aan een deel van deze zone de bestemming ‘randstedelijk groengebied’ toegekend. In dit 
groengebied, stadsgroen Ghellinck, werd reeds een geboortebos en een poel aangelegd. 
De overige delen worden tot op heden nog steeds als landbouwgrond (deels akkerland, 
deels weiland) gebruikt. De stad wil de toekomstige bestemming op korte termijn 
realiseren. 

De hoeve “Armengoed” kenmerkt de zuidelijke rand van het stadsgroen Ghellinck. Het 
is een historisch gebouw dat in het midden van de 17de eeuw is ontstaan.  Ze behoorde 
tot het patrimonium van het O.-L.-Vrouwehospitaal of armenhospitaal van Kortrijk. De 
site omvat naast de U-vormige hoeve ook een restant van de omwalling. Het woonhuis, 
de dwarsschuur met wagenhuis en omwalling zijn beschermd als monument bij M.B. van 
30.04.2004.
De hoeve ligt in het verlengde van de Ghellinckdreef en bepaalt de toegang tot het 
stadsgroen vanuit de Gullegemsesteenweg. Met het oog op zijn rol als toegangspoort 
heeft Kortrijk (OCMW en stad Kortrijk) beslist om de hoeve te verwerven. Het Armengoed 
krijgt op termijn een nieuwe invulling waarbij aan de wisselwerking tussen de hoeve en 
het stadsgroen veel belang zal worden gehecht. Zo  wordt gedacht aan een socio-culturele 
publieke functie of een private publiekstrekker. 

Naast het Armengoed heeft het toekomstige stadsgroen nog een aantal 
ontsluitingspunten: Waterhoennest, Gullegemsesteenweg, Dokter Dumortierlaan, 
Beukenlaan en Mgr Delaerestraat. 

Zone 2 is de onbebouwde strook tussen de woonwijken in het zuiden en de 
bedrijvigheid in het noorden. Het is de 40 m-brede zone, paars ingekleurd in het 
gewestplan, voorzien met een overdruk reservatiestrook in functie van de N328.  Met 
de gewestplanwijziging van 1998 werd deze reservatie deels opgegeven, zo ook het 
deel tussen de Zuidstraat en R8/A19. Op vandaag wordt een groot deel van de gronden 
gebruikt als weiland. Langs de perceelsgrens met verkavelingen staan een aantal grote 
bomen die het perspectief richting stadsgroen Ghellinck versterken.  

Langs de noordelijke zijde bevindt zich de historische hoeve  “Ter Houppie”, met ten 
westen het voormalig huis van Plaisance, op de mote. Het geheel is beschermd als 
monument bij M.B. van 30.0.2004. De site wordt omringd door beeldbepalende bomen. 
De hoeve en huis Plaisance ontsluiten via een toegangsweg tussen de bedrijfsgebouwen 
naar de Oude Ieperseweg. Hierdoor liggen beide sites achterin en goed verborgen van het 
straatbeeld.  Deze ontsluiting maakt het niet evident om toekomstige nieuwe invullingen 
te bepalen voor de hoeve en het huis. 

De Zuidstraat vormt de oostelijke grens van de zone. Hier is  de groenstrook op z’n smalst 
door de aanleg van de parking van Potteau. Dit is een tijdelijke oplossing. De stad heeft 
een akkoord bereikt met Potteau, namelijk van zodra de stad overgaat tot de aanleg van de 
N328 zal de parking een nieuwe vastgelegde locatie krijgen.

Het westelijke deel van de zone 2 is een complexe omgeving met heel wat vragen 
vanuit de betrokken eigenaars. Het bedrijf Cras wenst bijkomende bouwmogelijkheden te 
krijgen.  De aanpalende eigenaar wil de waarde van zijn onbebouwde perceel valoriseren.  

ZONE 1

ZONE 2
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Waterhoennest - zicht op reservatiestrook

Momenteel bezwaart de reservatiestrook van de N328 de waardebepaling van het 
perceel. Het perceel, momenteel bebouwd met een woning en bijhorende loods, ligt in 
milieubelastende industrie. Het terrein werden recent aangekocht door het aanpalende 
bedrijf Escafood, die hier wenst haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden. De ligging van 
de perceel, op de rand met het toekomstige stadsgroen, vraag om een kwalitatieve 
herinvulling van het perceel. Ook de ontsluiting moet worden bekeken. Nu ontsluit het 
perceel nog langs het Waterhoennest, in de toekomst dient dit te gebeuren via Watervan. 
De vraag van de stad Kortrijk is om via dit RUP een toekomstperspectief te geven aan 
dit deel van de zone, waar rekening wordt gehouden met de hierboven beschreven 
bekommernissen. 

Op tafel liggen dus een aantal vragen:
•	 Hoe breed wordt de reservatiestrook behouden om de dubbele doelstelling fietsas/

groenstructuur te kunnen realiseren?
•	 Waar en met welk profiel wordt het fietspad voorzien? En welke betekenis krijgt het 

groen in deze zone?
•	 De parkeervraag van Potteau blijft bestaan. Hoe kan dit beter worden opgelost en kan 

dit een permanente invulling krijgen?
•	 Wat is de betekenis van hoeve Ter Houppie en huis van Plaisance in deze zone? En 

welke functie kan de instandhouding van de site garanderen?
•	 Hoe sluit het fietspad aan Waterven? En wat met de omringende gronden die 

momenteel een paarse bestemming hebben. Hoe kunnen deze gronden worden 
ingevuld? Is hier nog plaats voor grote bedrijfshallen? Wat met de ontsluiting van 
deze percelen?
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2.1.3. Reliëf

Het terrein is vrij vlak. De laagst gelegen gronden bevinden zich tussen de bocht van 
Waterhoennest en Tientjestraat. Hier is ook een afwateringsgracht gelegen. 

Ten opzichte van het plangebied  en de stedelijke omgeving is de Ring in een brede sleuf 
gelegen. 
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historische hoeve Armengoed

zicht op stadsgroen ghellinck en hoeve armengoed vanuit beukenstraat
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zicht op stadsgroen ghellinck en tientjeswijk vanuit hoeve 
armengoed

zicht op stadsgroen ghellinck en armengoed vanuit 
gullegemsesteenweg
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Door beide structuren - groenstructuur en fietsnetwerk - aan elkaar 
te koppelen wordt de doorwaadbaarheid van de omgeving van 
Heule in grote mate geoptimaliseerd.  

Recreatieve fietsroutes worden gekoppeld aan de meer natuurlijke 
groenstructuren langs de Heulebeek. De functionele assen 
sluiten aan op de “stedelijke” groenstructuren waaraan ook  
publiekstrekkende functies (scholen en Wembley) in dit stadsdeel 
zijn verankerd.

Dit dubbele netwerk vormt de drager voor de concrete uitwerking 
van N328 in de toekomst. 

weergave beleidskeuze N328 in de 
ruimere groenstructuur voor noord-kortrijk 
 
 

bron: verslag workshop N328 - eindrapport
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2.1.4. Ontsluiting

Het noordelijke deel van het plangebied, waar ondermeer het lokaal bedrijventerrein 
Waterven is gelegen, ontsluit zeer vlot naar de R8 via het op- en afrittencomplex nr.9.  
De R8 werd in het RSV geselecteerd als primaire weg (categorie II). De R8 functioneert 
als verdeelring. Dit houdt in dat de verkeersimpact van de bedrijvigheid beperkt is en de 
omgeving van het plangebied weinig overlast heeft van vrachtverkeer. 

In het zuiden takken de woonwijken aan op de Gullegemsesteenweg. Het is van oudsher 
de lokale verbindingsweg (lokale weg categorie I) naar Gullegem en staat - via de Oude 
Ieperstraat - ook in verbinding met het op- en afrittencomplex nr. 9.  Deze weg geeft 
ontsluiting aan de stedelijke woonomgeving die er aan paalt.  

De Oude Ieperseweg heeft ter hoogte van het plangebied de functie als lokale 
gebiedsontsluitingsweg, naar de verschillende woonwijken van Heule, maar functioneert 
ook als een verbindingsweg voor Noord-Kortrijk naar de R8. Door de verscheidenheid aan 
gebruikers - fietsers, openbaar vervoer, doorgaand en plaatselijk verkeer - en het smalle 
profiel heeft de weg bij piekmomenten te kampen met eenoverbelasting, die ook tastbaar 
is in de Kortrijksestraat. Dit komt de verkeersveiligheid en -leefbaarheid niet ten goede. 
Door een alternatief aan te bieden, bestaande uit een vrijliggende fietsverbinding, wenst 
de stad hieraan tegemoet te komen. Hiervoor  komt het tracé van de N328 in aanmerking.  

De Zuidstraat-Heulsestraat is een lokale gebiedsontsluitingsweg, tussen Heule 
en Bissegem. Alle andere straten in het plangebied zijn woonstraten en worden 
gecategoriseerd als erftoegangswegen. 

Het plangebied ontsluit goed via openbaar vervoer met verschillende buslijnen die halt 
houden op de Gullegemsesteenweg, de Oude Ieperseweg en de Zuidstraat-Heulsestraat. 
De meeste buslijnen verbinden het plangebied op die manier met het centrum van 
Kortrijk.

Voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer moeten fietsers zich verplaatsen via de 
lokale wegen met een diversiteit aan fietsinfrastructuur. Zo wordt de Gullegemsesteenweg 
getypeerd door aanliggende, verhoogde fietspaden, gemarkeerde fietspaden en 
fietssuggestiestroken.Langs de Oude Ieperseweg zijn de fietspaden deels gemarkeerd en 
deels afwezig. Op de Heulsestraat zijn fietssuggestiestroken aangeduid die in de Zuidstraat 
overgaan in aanliggende verhoogde fietspaden. De stad wil de komende jaren sterk 
investeren in fietsen, als duurzaam alternatief voor de auto. Met de beleidskeuze, om een 
fietsroute aan te leggen op het tracé van de N328, zullen heel wat woonwijken in Heule en 
Bissegem (ook in het plangebied) op een veilige en vlotte manier bereikbaar worden voor 
de fiets. Dit RUP moet uitvoering geven aan deze keuze. 
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Zuidstraat- Heulsestraat 
 
 

Gullegemsesteenweg 
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3. Juridische toestand

3.1. overzicht

T ype plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977) deelt het 
plangebied grotendeels in onder:

•	 gebied voor milieubelastende industrie
•	 woonuitbreidingsgebied
•	 woongebied

De twee reservatiegebieden voor de aanleg van 
hoofdverkeerswegen zijn met de gewestplanwijziging van 
BVR 10/11/1998) geschrapt., namelijk de R8 en de N328, 
onder meer ter hoogte van het plangebied. .

BPA  In het plangebied zijn twee BPA’s van toepassing:
•	 BPA Vijf Wegen - Bissegem 002C  

Oorspronkelijk KB 07.05.1956, herzieningen  
KB 02.101968 en MB 15.01.1986

•	 BPA Bissegem 069, bestaande uit twee plandelen

RUP Het volledig plangebied is gelegen in het Gewestelijke 
RUP Afbakening Regionaal stedelijk gebied Kortrijk. 

Het toekomstige stadsgroen Ghellinck is bestemd via het 
deelplan 9 - Domein Bergelen. (zie TN pag.18)

Goedgekeurde, niet 
vervallen verkavelingen

Geweigerd of vervallen 
verkavelingen

In het plangebied:
•	 HEU 030 en HEU 030/1
•	 HEU134 
•	 BIS 001, BIS 001/1 en BIS 001/2
•	 BIS 014
•	 BIS 016
•	 BIS 020, BIS 020/1, BIS 020/2, BIS 020/3, BIS 020/4 

en BIS 020/5
•	 BIS 021, BIS 021/1, BIS 021/2, BIS 021/3, BIS 021/4, 

BIS 021/5 en BIS 020/6
•	 BIS 035, BIS 035/1 en BIS 035/2
•	 BIS 048
•	 BIS 049 en BIS  049/1

•	 HEU 030/2 en HEU 03/3 (geweigerd)
•	 HEU 134/1 (geweigerd)
•	 HEU 098 (vervallen)
•	 BIS 010 (vervallen)
•	 BIS 019 (geweigerd)

Milieuvergunningen In het plangebied zijn - met de aanwezigheid van 
Waterven - heel wat bedrijven actief.   
De oplijsting van de milieuvergunningen : zie pagina 30

T ype plan Referentie

Bouwkundig erfgoed

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde 
stads- en dorpsgezichten

In het plangebied bevinden zich één vastgesteld object 
(d.d. 05/10/2009): Hoeve Vanneste langs de Zuidstraat.  
De hoeve is afgebroken om de uitbreiding van het bedrijf 
Potteau mogelijk te maken. 

•	 Hoeve Armengoed: het woonhuis, de dwarsschuur 
met wagenhuis en restant van de omwalling zijn 
beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004

•	 Historische hoeve z.g. “Ter Houppie”, met ten westen 
voormalig huis van Plaisance, op de mote. Het geheel 
is beschermd als monument bij M.B. van 30.0.2004

Bestaande of aan te 
leggen autosnelwegen, 
hoofdverkeerswegene, 
primaire wegen categorie 
I of II, reservatie- of 
erfdienstbaarheids-
gebieden of bestaande 
gewest- of provinciewegen

•	 Het plangebied grenst aan de R8, die hier is 
geslecteerd als primaire weg I.

•	 Op het plangebied werden de reservatiestroken 
voor de R8 en de N328 geschrapt via de 
gewestplanwijziging van BVR 10/11/1998.

Buurtwegen Doorheen het plangebied lopen 5 buurtwegen. 
•	 Chemin nr 3 volgt het tracé van Zuidstraat-

Heulsestraat;
•	 Chemin nr 5 volgt het tracé van de Oude Ieperseweg;
•	 Chemin nr 5 bis volgt het tracé van de Zuidstraat;
•	 Chemin (nr. onleesbaar) en sentiers nrs 12 en 14  

bestaan nog grotendeels als Waterhoennest; 
•	 Sentier (nr. onleesbaar) die passeerde langs het 

Armengoed is voor het merendeel verdwenen. Een 
klein deel volgt nog het tracé van Monseigneur 
Delaerestraat.

Waterlopen (categorisering) Er zijn geen beken aanwezig in het plangebied. 

Herbevestigd) agrarisch 
gebied

Niet van toepassing

VEN-gebied, IVON-gebied Het stadsgroen Ghellinck (volgens ASK deelplan 
nr.9 Bergelen Domein) is aangeduid als 
natuurverwevingsgebied.

T ype plan Referentie

Vogelrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebied

Ruimtelijk kwetsbaar 
gebied

Volgens de Biologische waarderingskaart (2010) liggen 
een aantal onbebouwde percelen in complex minder 
waardevolle en waardevolle elementen. Eén weiland 
(naast hoeve Ter Houppie) ligt in complex minder 
waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen.

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordening voor 
hemelwaterputten, 
infiltratie- en 
buffervoorzieningen

De gemeente hanteert een aangepaste, strengere 
verordening hemelwater. Dit is opgenomen in de 
algemeen stedenbouwkundige verordening voor de stad 
Kortrijk.  

Gemeentelijke 
verordeningen

Agemeen stedenbouwkundige verordening voor de stad 
Kortrijk.  
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De gewestplangwijziging van 1998 schrapte de R8 en ook gedeeltelijk de 
reservatiestrook voor de aanleg van de N328, zo ook de strook tussen de 
zuidstraat en de R8/A19. 
 
bron kaart:  GRUP Afbakening regionaal stedelijk gebied kortrijk
  kaart 1 .3.  gewestplan met aanduiding wijzigingen 
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3.3. bpa’s en rup’s

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk
Regionaal stedelijk gebied Kortrijk
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Gemeentelijke RUP's - in besluit/definitief vastgesteld

Provinciale RUP's - contouren

Provinciale RUP's - deelgebieden

Gewestelijke RUP's - contouren

Gewestelijke RUP's - deelgebieden
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3.4. Milieuvergunningen Vergunning tot … Nog actief ? 

Oude Ieperseweg + 115 onpaar
119 Lapauw verspuitinrichting 30/11/1974 neen

Provoost gebroeders Verspuitinrichting 24/07/2017 neen
123 Vermandere en zonen metaalbewerking geweigerd neen
139 Lapauw werkplaats wasmachines 15/09/2030 ja
143 Platteeuw landbouw 1/06/2008 neen

Vandekerckhove landbouw 1/09/2020 ja
145 Platteeuw landbouw 1/06/2008 neen
169 Verbeke Jozef natuursteenbedrijf 15/05/2017 ?
185 Sabbe - Vanneste landbouwbedrijf 1/06/2008 neen

Zuidstraat
1 Benoni landbouwbedrijf 1/06/2008 neen

34 Vanneste Gerard landbouwbedrijf 8/09/2007 neen
24 34 Potteau schrijnwerk labo 6/10/2025 ja

Waterven
1 Transmalysse parkeerplaats autovoertuigen aktename sinds 23/11/2007 ?
1 Cras Spartan houtopslag 18/05/2024 ja
3 Advertising Markant drukkerij 13/06/2021 ja, verhuisd naar Walle
4 Rosseeuw schrijnwerkerij 22/05/2025 ja
7 IBC voeding chocolade 15/01/2023 ja
9 Trabako transportbedrijf aktename sinds 6/2/2002 ja

12 Vens en Thiers houtbewerkingsmachines aktename sinds 5/10/2004 ja
13 Lacon metaalconstructie 7/12/2024 ja

Bobitec electromotoren 31/01/2026 ja
22 Misatech vervaardigen matrijzen en kooien 20/07/2020 ja, nu Savic

1 Lamaire garagewerkplaats 19/10/2020 neen
Tybergyn verven en wegmarkeringen 27/05/2024 ja
Cattebeke schrijnwerkerij 5/05/2020 niet meer op deze naam
Demunster schrijnwerkerij 30/05/2021 ja
DV-TEC schrijnwerkerij 30/05/2021 ja
Escala Food Service stallen van wagens aktename sinds 27/06/2003 ja
E.S.C. metaaconstructiebedrijf 13/04/2020 ?
Grafic Team Doise drukkerij aktename sinds 4/09/2000 ja
Parketvloeren Vanacker houtbewerking 21/11/2021 ja

Waterhoennest
4 Devos Felicien landbouwbedrijf einde vergunning sinds 1/06/2008 neen

32 Vanackere Valère landbouwbedrijf einde vergunning sinds 8/09/2007 neen
74 Pet Funeral Center Cottignie dierencrematorium 5/05/2031 ja
78 Totaalinrichting Delaere houtbewerkingsbedrijf aktename sinds 1/06/2011 ja
80 Davermo standaardgarage motorenbedrijf aktename sinds 5/10/2011 ja

Gullegemsesteenweg +142 paar
166 Descamps mazouttank nvt
184 Betram propaangas nvt
190 Hoste bakkerij einde vergunning 16/09/2012 ?
200 Cokelaere landbouwbedrijf einde vergunning 08/09/2007 ?
200 Wyseur landbouwbedrijf einde vergunning 08/09/2007 ?
216 Inter Kint confectieatelier aktename sinds 8/5/2001

Sivatex confectieatelier einde vergunning 22/12/2014 ?
264 Deleu Marcel weverij einde vergunning 14 maart 1993

Heulsestraat
187 Agila metaalconstructie

Lapauw metaalconstructie nu oude Iepersestraat 139 einde vergunning 15/09/2030 Ja 

Pyfferoenstraat
8b Politiezone parkeerplaatsen aktename sinds 6/4/2004
8b Signatuur natuursteenbedrijf vergund tot 10/02/2020 ?

Tientjesstraat
60 Termote Antoon landbouwbedrijf einde vergunning 1/06/2008 ?



Leiedal, juli 2018 STAD KORTRIJK, RUP Stadsgroen Ghellinck29

Bergelen

West-Vlaamse Leievallei

0 1 2 Kilometers

VEN: grote eenheid natuur

VEN: grote eenheid natuur in ontwikkeling

IVON: natuurverwevingsgebied

VEN-gebied
Bron: ANB/AGIV, mei 2012

Legende

3.6. VEN-gebied, IVON-gebied
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uit treksel uit het gewestelijk ruimtelijk uit voeringsplan  
afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk 
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uit treksel uit het gewestelijk ruimtelijk uit voeringsplan  
afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk 

4. Planningscontext

4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), definitief vastgesteld op 23 september 
1997, wordt Kortrijk geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Dit wil zeggen dat 
Kortrijk een belangrijke positie inneemt in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 
van Vlaanderen. Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben de regionaalstedelijke 
gebieden – weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote 
potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, 
stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

Volgende ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke gebieden zijn relevant voor dit RUP:
•	 Versterken van de multifunctionaliteit door het vernieuwen van de stedelijke woon- 

en werkstructuur via strategische stedelijke projecten
•	 Afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied
•	 Zorg voor collectieve en openbare ruimten
•	 Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 

groengebieden
•	 Het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 

door locatiebeleid

Volgende structuurbepalende elementen werden geselecteerd in de omgeving van het 
plangebied:
•	 Hoofdspoorwegennet voor personenvervoer: Oostende-Brugge-Kortrijk-Rijsel
•	 Hoofdwegennet, primaire weg I: R8 

4.2. Afbakening stedelijk gebied kortrijk

De Vlaamse regering heeft op 20 januari 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Kortrijk definitief vastgesteld. 
Het plangebied van voorliggend RUP ligt binnen de afbakeningslijn van het regionaal 
stedelijk gebied.
De realisatie van het stadgroen Ghellinck wordt mogelijk gemaakt met de bestemming als 
randstedelijk groengebied binnen het deelplan nr.9 Domein Bergelen.
Een deel van de woonwijk ten oosten van het park is gelegen binnen het deelplan nr.7.f 
Stedelijk woongebied Haantjeshoek.  

4.3. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) situeert het 
verstedelijkte gebied van Kortrijk binnen de Leieruimte. 

Volgende opties voor deze Leieruimte zijn relevant voor dit RUP:
•	 Bij het stedelijk wonen extra aandacht naar de inrichting van het openbaar domein
•	 Het maximaal benutten van de mogelijkheden voor bovenlokale fietsverplaatsingen
•	 Aandacht voor groen in de stad, omwille van de woon- en toeristisch-recreatieve 

kwaliteiten
•	 Het vrijwaren van de groene longen in de Leieband.
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Structuurplan Kortrijk 
gewenste ont wikkeling (visie) voor kortrijk 
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4.4. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk werd door de Deputatie goedgekeurd 
op 26 april 2007. Enkel de relevante elementen uit het GRS worden hieronder 
weergegeven.

4.4.1. Beleidsopties in het richttinggevend deel: 

 
ALGEMENE VISIE

3. Gewenste ontwikkeling voor Kortrijk  p.R10
...
De randstedelijke kernen Marke, Bissegem en Heule waren voor de fusie autonome 
gemeenten. Ze beschikken over een goed uitgebouwd net van voorzieningen om te 
functioneren als autonome leefgemeenschappen. Na de fusie werden de voorzieningen 
nog aangevuld. Het beleid is gericht op de verdere kerngebonden ontwikkeling van deze 
kernen. De aandacht gaat naar het verbeteren van de woonkwaliteit en de leefbaarheid 
door het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de centra en het ontwikkelen van de 
beekvalleien als groene corridors.
De woonfunctie wordt versterkt door het realiseren van een gedifferentieerd aanbod aan 
woningen. De belangrijkste nieuwe woonontwikkeling is gelegen tussen de kernen van 
Bissegem en Heule. De N328 structureert het gebied. Hij verbindt de binnenstad met de 
R8 en ontsluit de nieuwe woongebieden. Daardoor worden de doortochten van Heule en 
Bissegem ontlast van het autoverkeer. (*)

4. Ruimtelijke concepten  
Een gordel van kernen waar het goed is te wonen  p.R18

De deelgemeenten Marke, Bissegem, Heule zijn historisch autonoom gegroeid en bezitten 
aldus een hoogwaardig voorzieningenniveau (kerk, openbare diensten, onderwijs, sport, 
recreatie, cultuur, handel, horeca etc.). Hoewel ze deel uitmaken van de stad, bezitten ze 
nog hun eigen identiteit, vergelijkbaar met de andere kernen binnen het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk.
Ze bevatten telkens een historische kern met grotere woonwijken eromheen gebouwd 
na 1950. De kernen hebben een dichtere bebouwing en bevatten meerdere functies. De 
woonwijken hebben een lagere dichtheid en zijn mono-functioneel. 
De randen van de kernen en de resterende open ruimte zijn versnipperd. Meestal gaat het 
om woongebieden die weinig betekenis hebben.
De beekvalleien doorsnijden de centra en vormen de basis voor de aanwezige 
groenstructuur en zorgen voor de verbinding met het omliggende landschap.
De centra worden doorsneden door verbindingswegen tussen de verschillende kernen.
De kernenstructuur vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van de stad als een 
kwalitatieve woonomgeving. De woonkwaliteit wordt verbeterd door het beschermen van 
de beekvalleien als belangrijke groenstructuren en het voeren van een doortochtenbeleid. 
De dorpspleinen Marke en Heule worden heraangelegd.
Om tegemoet te komen aan de taakstelling voor wonen, opgelegd in de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied, worden belangrijke uitbreidings-gebieden gerealiseerd aan 
de Moorseelsestraat, de Molenstraat en Kransvijver. De N328 moet zorgen voor een goede 
ontsluiting van de nieuw te ontwikkelen stedelijke gebieden.  (*)
Groenelementen op buurtniveau verhogen de leefbaarheid. De ontwikkeling van die 
gebieden zorgt ervoor dat een soort stedelijk conglomeraat groeit tussen Overleie en de 
kernen Heule en Bissegem.

GEWENSTE DEELSTRUCTUREN

1. Groen Kortrijk, gewenste natuur & groenstructuur  
Netwerken  p.R25
...
Om de natuurlijke structuur goed te laten functioneren wordt een netwerk gevormd. Dit 
netwerk bestaat uit aaneengesloten groengebieden die met elkaar verbonden worden 
door middel van groene verbindingen. Door het realiseren van een netwerk vallen 
onoverbrugbare ‘witte vlekken’ voor fauna en flora weg en kunnen geschikte biotopen 
gerealiseerd worden. Op die manier wordt vermeden dat de groen- en natuurgebieden 
geïsoleerd blijven. De vallei-gebieden, bermen en kleine landschapseenheden, een 
continue fiets- en voetgangersstructuur spelen een belangrijke rol bij het verder 
uitbouwen van de netwerken. 
De belangrijkste netwerken waaraan gewerkt wordt zijn:
•	 het Groen Netwerk Zuid dat de verbinding maakt tussen het stadsbos Preshoek en de 

Gavers;
•	 het groen netwerk noord dat het randstedelijk groengebied Bergelen met de 

stad verbindt;
•	 de groene gordel oost in het hart van de binnenstad;
•	 een binnenstedelijk netwerk van groene ruimten in het historische Kortrijk en op het 

Buda-eiland.
...

 

Groen netwerk noord p.R26
Het wordt gevormd door een aaneenschakeling van groene ruimten die het randstedelijk 
groengebied Bergelen verbindt met de stad.
Het bevat:
•	 het open landbouwgebied Ijzerpoort;
•	 het Ghellinckpark te Bissegem;
•	 de bermen langs de N328;
•	 de groene ruimten en volkstuintjes ter hoogte van Haantjeshoek;
•	 de sportvelden Wembley te Heule-Kortrijk.
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2. Wonen in Kortrijk, gewenste nederzettingsstructuur 
Visie op de gewenste nederzettingsstructuur  p.R31
...
Kortrijk wil zijn centrumpositie versterken. Daarom wordt een actief woonbeleid 
gevoerd. Concreet betekent dit het verbeteren van de woonkwaliteit voor de aanwezige 
stadsbevolking , het werken aan een stadsversterking door het ombuigen van de 
stadsvlucht (van vooral jonge gezinnen met kinderen) en het aantrekken van nieuwe 
bewonersgroepen, vooral jongeren en aankomende senioren.

Werken aan een echt aanbodbeleid in het stedelijk gebied
Wil de Stad Kortrijk tegemoet komen aan de taakstelling opgelegd door het Vlaamse 
gewest, dan dient ze in de periode 1997-2007 ten minste 2.500 nieuwe woningen te 
realiseren op haar grondgebied. 
De stad Kortrijk zal daarbij een coördinerende en stimulerende taak op zich nemen.

Werken aan een gevarieerd aanbod
De vooropgestelde woonprogrammatie dient rekening te houden met een evenwichtige 
verdeling naar gezinsgrootte, waarbij de verdere gezinsverdunning niet uit het oog 
mag worden verloren. Daarnaast worden ook het ombuigen van de stadsvlucht en de 
noodzakelijke verjonging van de stadsbevolking nagestreefd. Dit vraagt een menging van 
woningen op verschillende vlakken: woonvorm, woninggrootte en een mix van privaat en 
sociaal aanbod. 
Daarnaast wordt het opsplitsen van eengezinswoningen in kamerwoningen in de 
toekomst beteugeld zodat een aanbodbeleid naar gezinnen kan worden gevoerd.
Bij het uitwerken van de woonprogrammatie wordt rekening gehouden met specifieke 
aanbod voor jongeren, gehandicapten en ouderen.

6. Gewenste verkeers- en vervoersstructuur
Ruimtelijke ingrepen voor de ruimtelijke ontwikkeling van deelgebieden  p.R63
...
N328 (*)
De verruimde Moorseelsestraat wordt uitgebouwd als stedelijk woongebied. Dit zal 
een verdere belasting van de Guido Gezellestraat en de Oude Ieperseweg voor gevolg 
hebben. Mede daarom is de aanleg van de N328 noodzakelijk. De N328 zal zorgen 
voor een betere ontsluiting van de binnenstad naar de R8 en de ontsluiting van het 
woongebied. Daardoor worden de van de doortochten van Heule en Bissegem ontlast. 
De inrichting van de N328 wordt vastgelegd in een streefbeeld. Er wordt gedacht aan 
een laan met 2 rijstroken en afzonderlijke fiestvoorzieningen. Het aantal rechtstreekse 
erfaansluitingen wordt beperkt. 

UITWERKING IN DEELRUIMTES

4. Randstedelijke kernen
Bissegem  p.R82
...
Ghellinckpark
De open ruimte ten noorden van Bissegem wordt aangelegd als groenzone voor de 
omliggende bewoners. Door het maken van een verbinding met het randstedelijk 
groengebied de Bergelenput op het grondgebied van de gemeente Wevelgem, en met 
de oostelijke woonwijken (via de N328), kan dit gebied een belangrijke meerwaarde 
betekenen voor dit deel van de stad. De ruime reservatiestrook van de N328 maakt het 
mogelijk de groenstructuur verder door te trekken over het volledige traject van de N328 
(gracht, restgronden worden groenzones, waterbuffering...). 
...

De N328 als structurerend element tussen Bissegem en Heule  p.R85 (*) 

De N328 zal zowel een ontsluitende als verzamelende functie hebben. Het tracé van de 
N328 doorsnijdt gebieden met een verschillend karakter. De N328 is noodzakelijk om de 
nog onbebouwde gebieden tussen de kernen Bissegem en Heule te ontwikkelen en beide 
kernen te ontlasten. 
De ontwikkelingen langs de N328 houden rekening met de aanleg ervan, ook al wordt 
hij niet gelijktijdig aangelegd. 
In eerste fase kan de N328 worden gerealiseerd tot aan de Zuidstraat. De 
verkeersintensiteit op de Oude Ieperseweg wordt daardoor verminderd. 
Het streefbeeld wordt in zijn globaliteit onderzocht en vastgelegd.

Structuurplan Kortrijk 
gewenste verkeers- en vervoersstructuur
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Daarbij wordt rekening gehouden met volgende gewenste ruimtelijke ontwikkeling:
•	 Het aantal toegangen tot de N328 worden beperkt, zodat hij zijn verbindingsfunctie 

kan opnemen.
•	 Het bedrijventerrein Waterven en de bedrijvenzone met het bedrijf Potteau worden 

ontsloten via de N328.
•	 Tussen Waterven en Bissegem wordt een groengebied aangelegd dat aansluit 

op het randstedelijk groengebied van de Bergelen. De oversteekbaarheid van de 
Gullegemsesteenweg wordt verbeterd.

•	 De Disgracht wordt afgewerkt. De woonwijk ter hoogte van de Moorseelsestraat 
wordt aangelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de N328.

•	 De ontwikkeling ter hoogte van de spoorweg is afhankelijk van de wijze waarop de 
spoorwegovergang wordt uitgewerkt (gelijkgronds of door ondertunneling). Het 
aantal overgangen wordt beperkt.

SAMENVATTING VAN MAATREGELEN EN ACTIES

AMBITIE 5: De randstedelijke kernen als kwalitatieve woonomgevingen  p.R114
•	 Studies: Opmaken van een inrichtingsplan voor het Ghellinckpark
•	 Participatie: Organiseren van overleg met de hogere overheden over de realisatie en 

financiering van de N328

4.4.2. Uitvoering in het bindend deel: 

NATUUR- EN GROENSTRUCTUUR p.B7
Voor het realiseren van de natuur- en groenstructuur zullen volgende studies worden 
uitgevoerd: 
...
•	 Uitwerken van het groen netwerk noord, inclusief het Ghellinckpark.

VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR p.B15 (*)
•	 Er wordt een streefbeeld opgemaakt voor de N328.
•	 Kortrijk zal een overleg organiseren met de hogere overheid over de realisatie en 

financiering van de N328.

(*) NIEUWE BELEIDSOPTIE OMTRENT N328
De zogenaamde N328 (waarvan sprake in het GRS) werd ooit in het gewestplan ingekleurd 
als reservatiestrook voor de realisatie van een ontsluitingsweg van de binnenstad van 
Kortrijk (t.h.v. de rotonde N50 - Meensesteenweg /N8 - westelijke ringweg) naar de R8  
(t.h.v. kruispunt Oude Ieperstraat x R8).  Deze nieuw te realiseren gewestweg moest de 
functie van de druk bereden smalle historische weg Oude Iepersweg - Kortrijksestraat 
vervangen en ook een antwoord kunnen bieden op de verkeersdrukte op de bestaande 
gewestweg N8 tussen Kortrijk en Bissegem. De aanleg van deze infrastructuur van 
de N328 is op vandaag echter niet meer wenselijk. Er is immers geen conscensus met 
de hogere overheden over de wegencategorisering en bijgevolg de financiering van 
de weg. Bovendien blijft het onzeker in hoeverre de N328 de oplossing is voor de 
verkeersleefbaaheid voor Heule en Bissegem op lange termijn. De N328 heeft hierdoor zijn 
initiële functie als ontsluitingsweg verloren. 

Het tracé is wel juridisch-planologisch gevrijwaard, waardoor het ondertussen 
dichtbebouwde Heule een strook van nagenoeg 40 m breed onbestemd is blijven liggen.  
Dit is een potentie voor de stad. Anderzijds bezwaart de onduidelijke situatie over de 
N328 ook reeds jaren de bouwplannen en de mogelijkheden van de eigenaars van de 
gronden en gebouwen op de reservatiestrook van de N328. Een herbestemming voor deze 
reservatiestrook dringt zich op. 

De onduidelijkheid deed de stad nadenken over een nieuw programma voor de 
reservatiestrook. De stad wil de komende jaren sterk investeren in het fietsen, als 
duurzaam alternatief voor de auto. Daarnaast wil de stad ook de aanwezigheid van groen 
in het verstedelijkte weefsel versterken. Dit leidt tot het nieuwe programma voor de N328: 
de realisatie van een fietsas gekoppeld aan een groenstructuur. Dit werd beslist in de 
Collegezitting van 10 februari 2014.

Met deze gewijzigde visie over de aanleg van de N328 worden de bebouwde percelen op 
het tracé niet langer bezwaard met de reservatie. De onbebouwde percelen op het tracé 
worden momenteel gereserveerd voor de aanleg van een fietstracé . De verdere uitwerking 
van het fietstracé en de afweging van verschillende ontsluitingsscenario’s voor Heule/
Bissegem werden onderzocht in twee workshops georganiseerd in  het najaar 2015.  De 
ruimtelijke nabestemming van de reservatiestrook van de N328 voor het deel gelegen 
binnen het plangebied van voorliggend RUP wordt hieronder toegelicht in het  
hoofdstuk 5-planningsopties. De concrete resultaten worden vertaald in voorliggend 
RUP.
 Structuurplan Kortrijk 

randstedelijke kernen
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5. Planningsopties

5.1. Programmatorische vragen

Groen en fietsen

De belangrijkste opgave voor het plangebied is de realisatie van de groenstructuur 
gekoppeld aan een fietspad. Zoals reeds meegegeven, staan deze groenstructuur en 
fietspad niet op zich. Ze maken deel uit van de uitbouw van een stedelijke groenstructuur 
en fietsnetwerk die het noordelijke stadsdeel van Kortrijk op een vlottere en veiligere 
manier verbinden met de binnenstad en het hinterland van Kortrijk.

Voor deze dubbele structuur is door de stad reeds een plan uitgewerkt. In dit plan is 
ondermeer ook de realisatie van de N50c en de fietsroutes langs de Heulebeek vervat. Dit 
plan zal door de stad Kortrijk gefaseerd worden uitgevoerd. Op korte termijn wil de stad 
werk maken van de aanleg van het fietspad op de voormalige reservatiestrook van de 
N328 ter hoogte van het plangebied . Ook de concrete aanleg van stadsgroen Ghellinck 
staat op de planning. Het RUP heeft dus als specifiek doel om de nog onbebouwde 
gronden op de voormalige reservatiestrook, voorzien voor de aanleg van de N328, een 
definitieve groenbestemming te geven, met daaraan een fietsverbinding gekoppeld. 

Wonen

Een tweede vraag in het plangebied is het wonen. Het merendeel van de bouwgronden 
binnen het woongebied/de woonzones, volgens respectievelijk het gewestelijk RUP of 
het bestaande BPA, zijn bebouwd. Enkel de gronden aansluitend bij het stadsgroen en 
het Armengoed zijn nog niet bebouwd, maar kunnen worden ontwikkeld mits hiervoor 
de nodige wegeninfrastructuur wordt aangelegd met ontsluiting via de Beukenstraat. Op 
vandaag geldt het BPA Vijf Wegen. Dit plan dateert van 1986 en voorziet nieuwe wegenis 
in functie van een klassieke, sociale verkaveling. De woonvraag op vandaag is echter 
niet meer dezelfde als in de jaren ‘80. Hierdoor wordt het verkavelen van de resterende 
gronden en de woonvorm in vraag gesteld. Mede door het aansluiten van de percelen bij 
een publieke groenzone en een hoeve met erfgoedwaarde wordt hieraan door de stad 
veel aandacht besteed. Beide randinvullingen vragen om een specifiekere invulling eerder 
dan een klassieke invulling met individuele woonkavels. 

Het RUP moet ook de verkaveling en de woningen gelegen langs Waterhoennest uit hun 
zonevreemde toestand verhelpen. Momenteel zijn deze woningen gelegen in zone voor 
milieubelastende industrie volgens het gewestplan. Met de opmaak van dit RUP zullen 
deze woningen in de juiste bestemming worden opgenomen, in overeenstemming met de   
feitelijke toestand op vandaag.  

Erfgoed 

De twee erfgoedsites in het plangebied zullen ook via dit RUP een bestemming krijgen.  
Voor het Armengoed, dat momenteel leeg staat, wordt gezocht naar een sociaal-
economische en/of educatieve en/of recreatieve invulling die aansluit bij het stadsgroen. 
Met het oog op de toegankelijkheid van stadsgroen Ghellinck zal het Armengoed als 
toegangspoort fungeren en dus een (semi-)publiek karakter krijgen.
De site Ter Houppie met huis Plaisance liggen in milieubelastende industrie. De site Ter 
Houppie is nog een actieve hoeve. Huis Plaisance wordt ook bewoond. Een toekomstige 
bestemming voor beide beschermde monumenten is niet vanzelfsprekend gezien hun 
achtergelegen ligging. Hierdoor liggen de sites verborgen en is de bereikbaarheid ervan 
verre van evident.. 

snede uit het BPA Vijf Wegen  
met aanduiding van de onbebouwde percelen.

Hoeve Armengoed

Bebouwbare  
percelen

GGhellinckpark

Verkaveling waterhoennest 
Alle percelen langs de straat zijn nagenoeg bebouwd.
De achterliggende percelen zijn nog niet gerealiseerd.
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Op vandaag wordt voor beide sites voornamelijk de historische toegangsweg gebruikt, 
langs de Oude Ieperseweg. Deze toegangsweg  grenst aan de bedrijfspercelen van Cras 
en Lapauw en wordt dan ook gebruikt in functie van hun bedrijfsactiviteiten.  Ter Houppie 
en huis Plaisance zijn ook bereikbaar via Waterven (via Cras), maar dit geldt niet als 
erftoegang.

Bedrijvigheid

Het noordelijke deel van het plangebied ligt nagenoeg volledig in milieubelastende 
industrie. Op vandaag is er reeds in de feiten een differentie tussen de activiteiten op 
Waterven (lokale bedrijvigheid) en een aantal grotere bedrijfspercelen (>5000 m²).  
Programmatorisch zal deze differentiatie ook in het RUP worden vertaald. Er kunnen echter 
vragen worden gesteld over het bestendigen van deze grootschalige bedrijfsgebouwen 
(Cras, Potteau, Lapauw). Met hun geringe hoogte van 9 meter zijn ze evenwel niet storend 
voor de omringende woonomgeving. Moet deze bouwhoogte worden verankerd in het 
RUP? Of mogen nieuwe gebouwen worden opgetrokken tot een hoogte van 12m? Immers, 
binnen zone voor regionale bedrijvigheid worden dergelijke hoogtes toegelaten? Of moet 
eerder de kaart worden getrokken van schaalverkleining, zowel wat betreft de invulling 
(lokale bedrijfspercelen) als de hoogte (maximum 7 m).

Een tweede opgave voor de zone met grote bedrijfspercelen is de opwaardering van de 
toegang naar hoeve Houppie en huis Plaisance. Kan hiervoor worden gezocht naar een 
oplossing via Waterven of moet bij reconversie van de bedrijfssite meer ruimte worden 
gemaakt voor een kwalitatieve toegangsweg? Of ligt het antwoord in de combinatie van 
beide ontsluitingsmogelijkheden?

Bijkomende vraagt de stad ook een verfijning van het gewestplan in functie van de 
toegankelijkheid van het stadsgroen Ghellinck. Op vandaag wensen de particuliere 
eigenaars van de gronden hun eigendom ten gelde te maken. Deze gronden waren 
immers lange tijd gehypothekeerd als reservatiestrook, maar met de schrapping ervan 
zijn deze gronden bebouwbaar en dus wel van waarde voor de betrokken eigenaars.Dit 
RUP moet hierin geklaard scheppen, waarbij door de stad prioritair wordt gesteld dat het 
Ghellinckpark via Waterven moet toegankelijk zijn. Anderzijds wenst de stad restgronden 
te vermijden, om de betrokken eigenaars alsnog ontwikkelingsmogelijkheden te bieden in 
aansluiting bij de bestaande bedrijvigheid.  

toegangsweg naar Ter Houppie en huis plaisance vanuit de oude 
ieperseweg, langsheen de bedrijfspercelen
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5.2. Visie en ruimtelijke concepten

5.2.1. Groen en fietsen

Dit thema werd uitgebreid onderzocht in kader van een workshop die werd georganiseerd 
door de stad in oktober 2015. De focus van de workshop was ruimer dan het plangebied 
en omvatte 3 deelzones, die als volgt werden benoemd : 
•	 deelzone 1: stadsgroen Ghellinck (onderdeel van dit RUP)
•	 deelzone 2; connector (onderdeel van dit RUP)
•	 deelzone 3: collector (wordt hierna niet uitgebreid besproken)

In de workshop werden volgende uitgangspunten vooropgesteld:  
•	 realiseren van een kwalitatieve fietsas doorheen de zones,
•	 groenstructuur : verbinden en verweven,
•	 contact tussen de stad en de twee structuren verstevigen.

Deze 3 uitgangspunten werden vertaald in een basisschema voor de verschillende 
deelzones, telkens met een specifieke functionele invulling voor elke deelzone. Het 
basisschema wordt hieronder uitgebreider toegelicht.  

Fietsverbinding

Naargelang de fietsas de verschillende zones doorkruist, krijgt de as een andere invulling:
•	 door zone 1 : In deze zone mengt de fiets zich met de auto en wordt de as onderdeel 

van het multimodale gebruik van wegen. Eens in stadsgroen Ghellinck krijgt het 
fietspad  een eigen bedding. 

•	 door zone 2:  In de deelzone 2 komt de fietsas in brede groenstrook terecht, begrensd 
door achterkanten van tuinen en parkeerstroken.  Hier wordt de as een “fast lane”, een 
rechtoe rechtaan brede fietsverbinding.

•	 door zone 3: Eens in zone 3 wordt het een fiets”pad” op verschillende snelheden. 
In tegenstelling tot zone 2 maakt het fietspad hier onderdeel uit van het publieke 
domein van de aanpalende wijken. Hier passeert het pad langs speelinfrastructuur en 
sluit het pad aan op de padenstructuur van de wijken.

Groenstructuur

Als groenstructuur heeft de N328 een dubbele functie; namelijk om te ‘verbinden’ en te 
‘verweven’. Het groen gaat hand in hand met de fietsas en ondersteund met een aantal 
groene ingrepen het verbindende karakter van het fietspad. Anderzijds heeft groen, 
vanuit ecologisch oogpunt ook een verwevende functie. Het zal het bestaande aanwezige 
groen opnemen en creëert op die manier een robuuste groenstructuur die de bestaande 
perceelsgrenzen overstijgt. 

Het stadsgroen Ghellinck zal hierin een specifieke rol vervullen. Voor de stad is 
het belangrijk dat dit nieuwe stadsgroen geen natuurlijk eiland wordt - exclusief 
voorbehouden voor fauna en flora. Het stadsbestuur wil deze groenoase ook openen voor 
alle inwoners van de regio Kortrijk. Het stadsbestuur is er van overtuigd dat het stadsgroen 
Ghellinck voldoende groot is om aan ‘het groen’ meerdere lagen toe te kennen, gaande van 
speelgroen en een boomgaard nabij het Armengoed tot delen met een hoge ecologische 
waarde (en hierdoor minder toegankelijk).

 

Stadsgroen Ghellinck of deelzone 1 wordt omschreven als een  ‘Open’ (toegankelijk/
onderdeel van een netwerk) ruimte met een significante ecologische waarde.  

De 40 m-brede reservatiestrook tussen het stadgroen en de Zuidstraat of deelzone 2 wordt 
- in lengterichting - bestemd als de connector. De nadruk ligt dus op verbinden, zowel 
voor wat betreft het fietspad als de functie van het groen. 
Tussen het wonen en de bedrijfsactiviteiten - over de breedte - krijgt de zone een 
intermediaire rol. Ze moet beide schalen, de kleine schaal van het wonen en de grote 
schaal van de bedrijfshallen, overbruggen. 

5.2.2.  Wonen

Nagenoeg alle bestemde woonzones in het plangebied zijn volgebouwd. Deze zones 
bevinden zich voornamelijk ten zuiden van het stadsgroen Ghellinck. De toekomstvisie 
voor deze woonpercelen wordt niet gewijzigd. Wel wil de stad na te denken over de 
nog te ontwikkelen woonzone die aansluit bij het stadsgroen en is voorzien voor sociale 
huisvesting.  De stad wenst hier op zoek te gaan naar kwalitatieve woontypes die een 
goede overgang tussen het stadsgroen en de klassieke verkaveling kunnen bestendigen.  
Bijgevolg wordt de wegeninfrastructuur zoals vastgelegd in het BPA Vijf Wegen dan ook in 
vraag gesteld.
In het RUP zullen de bestaande woningen en de nieuwe verkaveling langs het 
Waterhoennest bevestigd worden als woonzones. Hiermee wordt de zonevreemde 
bestemming (zijnde milieubelastende industrie) van het gewestplan opgelost. 

5.2.3. Erfgoed

De erfgoedsites krijgen ruime mogelijkheden voor herinvulling, op voorwaarde dat de 
kenmerkende waardevolle elementen van de gebouwen worden bewaard. 

5.2.4. Bedrijvigheid

In het RUP zal de zone voor milieubelastende industrie enerzijds worden verfijnd en 
anderzijds worden gecorrigeerd in functie van de feitelijke toestand. 
Waterven zal in het RUP worden verankerd als lokaal bedrijventerrein, waar zich kleine en 
middelgrote bedrijven kunnen vestigen. 
De grote percelen, waar nu momenteel Cras en Potteau zijn gevestigd, worden 
voorbehouden voor een zone voor middelgrote en grote bedrijven. Waar de percelen 
grenzen aan woonzones en de erfgoedsites zullen specifieke voorschriften opgenomen 
die woon- en leefkwaliteit van deze randen respecteren (bv. beperktere bouwhoogtes, 
vergroenen van de perceelsgrenzen, ...).  
Tevens zullen in het RUP een aantal voorwaarden worden opgelegd om de kwaliteit van de 
inrichting van grenzen/buffers naar het wonen, maar vooral naar het groen, te verhogen.  
Daarnaast zal in het RUP de mogelijkheid worden geboden om de toegangsweg naar 

hoeve Houppie een kwalitatieve upgrade te geven. 

Groen en fietsen - 3 deelzones

Groen en fietsen - basisschema
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5.3. Inrichtingsplan

Met het stadsgroen Ghellinck wordt een inrichting beoogd waarin het evenwicht tussen 
de natuurontwikkeling, de zachte recreatieve functies en de agrarisch-landschappelijke 
context voorop staat. 

In het inrichtingsplan (zie hiernaast) wordt een onderscheid gemaakt tussen een zone met 
als focus een natuurlijke ontwikkeling en een zone waarbij de nadruk op het recreatieve 
ligt. Hierbij is de van oudsher kenmerkende landschappelijke openheid (kouter) van groot 
belang. De belangrijkste zichtassen richting de historische hoeve Armengoed worden door 
de groeninrichting en padenstructuur behouden en versterkt.

De natuurzone omvat de westelijk gelegen percelen en een groot deel van de centraal 
gelegen percelen. De landschappelijke context indachtig zal de natuurzone enerzijds 
bestaan uit een open centraal veld waar ecologische ontwikkeling mogelijk is, anderzijds 
behoren ook de reeds aangelegde geboortebossen en poel in de noordelijke rand tot deze 
zone. De noordwestelijke rand van de natuurzone zal verder afgewerkt worden met een 
geboortebos.
In het centrale veld is eveneens een recreatieve zone of natuurlijke speelzone opgenomen. 
Deze natuurlijke speelzone zal bestaan uit een “speelpoel” met een aantal natuurlijke 
spelaanleidingen. Deze speelpoel maakt onderdeel uit van de waterstructuur in het 
gebied, waarin ook nog een natuurpoel in het noordwesten, een netwerk van kleinere, 
droge poelen en een grachtenstructuur opgenomen zijn. Aan de randen van het centrale 
veld worden een aantal zitplekken ingeplant. Tevens zullen de spelaanleidingen in de 
speelzone zo uitgewerkt worden dat ludieke zitmogelijkheden ontstaan.
De fietsverbinding tussen de N328/Waterven en de Ghellinckdreef zal het stadsgroen 
met het groen- en fietsnetwerk verweven. Daarnaast zal een fijnmazige netwerk van 
wandelpaden de doorwaadbaarheid van het groengebied vergroten. De bovenlokale 
fietsverbinding in betonverharding en met verlichting zal vanaf de N328 in het noorden 
langs de Schoonwaterbeek richting het zuiden lopen en buigt af ter hoogte van de 
voorzijde van het Armengoed.

Als referentiebeeld wordt de Groene Long van Kuurne aangehaald. Een vergelijkbaar 
project is de Prettige Wildernis in Gent. Ook hier is het park door wandelaars te bezoeken 
en zijn speelelementen (houten speeltuigen en klim- en klauterboomstammen) voorzien, 
maar ligt de nadruk wel op het behoud en versterken van de natuurlijke groenelementen.

Door zijn ligging aan het einde van de Ghellinckdreef zal bij de ontwikkeling en invulling 
van de hoeve Armengoed rekening moeten worden gehouden met de inrichting van 
stadsgroen Ghellinck. Zo zal de hoeve een rol als toegangspoort tot het groengebied 
vervullen, waardoor het binnenerf van de hoeve publiek toegankelijk moet zijn. Functies 
die in het gebouwcomplex opgenomen worden moeten de hoeve en bij uitbreiding het 
stadsgroen opladen en de publieke doorgang bestendigen. Belangrijk voor de invulling 
van de hoeve zijn:
- Gemeenschapsversterkend karakter
- Positieve uitstraling
- Creativiteit
- Ontmoeting, samenwerking en kruisbestuiving

Het woonhuis, de dwarsschuur met wagenhuis en restant van de omwalling zijn 
beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Nieuwe ingrepen rond de 
hoeveopstelling moeten bijdragen tot de opwaardering van de site en een kwalitatieve 
landschappelijke inbedding. 

Het inrichtingsvoorstel voor stadsgroen Ghellinck werd reeds met Agentschap Onroerend 
Erfgoed besproken. Met het oog op een goede wisselwerking tussen het stadsgroen, 
de hoeve en de woonontwikkeling, ging erfgoed akkoord met de afbraak van de niet-
beschermde stalling (aangeduid met een rode omkadering op het plan). Hierdoor kan het 
fietstracé op een vlotte manier langsheen het projectgebied verlopen. Aan deze afbraak is 
als voorwaarde een herbouw van een gelijkaardig volume, met een herstel van de U-vorm, 
en het vrijwaren van een zone tussen de hoeve en de woonontwikkeling gekoppeld. 
In de te vrijwaren zone – tussen de hoeve en het fietstracé/woonontwikkeling – zal de 
open ruimte aangewend worden voor invullingen die aanleunen bij het karakter van het 
Armengoed, zoals volkstuinen en een boomgaard.
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referentiebeelden 
parkgroen ghellinck
recreatief groen
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Inrichtingsvoorstel stadsgroen ghellinck  
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Het gebied ten oosten van het Armengoed, aansluitend bij omringende woonwijken., 
zal in de toekomst ook nog worden ontwikkeld.  Het zijn drie onbebouwde percelen, 
waarvan 2 percelen in eigendom van het OCMW en 1 perceel in eigendom van het SOK. De 
percelen ontsluiten via de Beukenstraat.  
De verkaveling (waarvoor reeds een voorontwerp van plan bestaat), de woontypologie en 
de verhouding tussen wonen, hoeve en stadsgroen worden door de stad in vraag gesteld. 

Tijdens de workshop werd er afgestapt van de klassieke ‘huis met tuin’-typologie en 
nagedacht over alternatieve woontypes zoals de onderstaande twee archetypes:
•	 voor het ensemble van grondgebonden woningen: de cottage (1) 

Deze woonvorm wordt toegepast voor een groot deel van het hoekperceel. Er 
wordt gewerkt met groepjes van aaneengesloten woningen met beperkte tuin. De 
groepjes worden opgesteld rondom een groen binnenplein. De auto’s worden aan de 
toegangsweg verzameld (in open lucht of onder een gezamenlijke carport), waardoor 
het binnengebied nagenoeg autovrij is. Het geheel wordt afgewerkt met halfhoge 
gemengde hagen (beuk, sleedoorn, meidoorn). Om het dorpse karakter van het 
ensemble hoog te houden wordt gewerkt met hellende daken en volumes van twee 
bouwlagen hoog. Twee paden leiden naar het stadspark. Een verhard pad i verbindt 
de aanpalende wijken aan het stadsgroen met het stadsgroen. De as kan worden 
versterkt met het aanplanten van beuken. Een tweede smaller grindpad koppelt het 
nieuwe woonproject aan het Armengoed. Het woonensemble leent zich voor een 
cohousing project waarbij de buitenruimte in grote mate door de gemeenschap van 
bewoners wordt gebruikt. 

•	 Voor het ensemble van gestapeld wonen: de schuur (2). 
Om de densiteit van het geplande project te behouden, maar toch het perceel niet 
volledig te bebouwen, wordt tussen Armengoed en de cottagewoningen gekozen 
voor het woontype van gestapeld wonen. Hierbij wordt niet gedacht aan de urban 
villa (wat een stedelijke woontypologie is), maar aan bouwvolumes die verwijzen naar 
de typologie van de schuur. Deze typologie kan de perfecte overgang vormen tussen 
het stadsgroen en de woonwijken errond. Elk gebouw omvat 6 wooneenheden, 
van verschillende grootte. Elke woning heeft een private tuin of terras. Het parkeren 
wordt gezamenlijk opgelost aan de toegangsweg. De bouwblokken worden zo op de 
percelen geplaatst zodat tussen de volumes voldoende publiek groen aanwezig is;.  
Een mooie referentie van dergelijk typologie is het project Kastorwegel in Waregem.

Het woonproject telt 30 wooneenheden (18 grondgebonden woningen en 12 gestapelde 
woningen) voorzien van 47 parkeerplaatsen (of ruim 1,5 parkeerplaats per woning). 
Dit zijn 44 plaatsen op een gezamelijke parking en 3 individuele staanplaatsen (bij 3 
grondgebonden woningen). 

Het BPA ‘Vijf Wegen’ voorziet de mogelijkheid om ook een aantal diepe kavels langs 
de Tientjesstraat, aansluitend op de percelen van het OCMW en SOK, lang achter 
te verkavelen. In het inrichtingsvoorstel werd hiermee rekening gehouden. De 
wegenisstructuur kan onmiddellijk worden aangelegd zodat een klassieke wijkstraat 
kan worden aangelegd dat langs beide zijden kan worden bebouwd.  De  wijkstraat 
wordt met het cottagewijkje verbonden via wandeldoorsteken. Indien zou blijken dat 
een gezamenlijke ontwikkeling (gelijktijdig) niet mogelijk is, dan kan deze fase worden 
uitgesteld. Ook voor dit deel van ontwikkeling wordt gezamenlijk parkeren aangemoedigd. 
De wijkstraat telt nog eens 12 eengezinswoningen, voorzien van 18 parkeerplaatsen; 
waarvan 14 gezamelijk en 4 op het individuele bouwperceel.

De waterbuffering voor het woonproject wordt ingeplant op de rand van het 
Ghellinckpark. Hier bevindt zich het laagste punt van het terrein . De buffering kan de 
natuurlijke grens vormen tussen publiek en (semi-)privaat. De waterbuffer kan worden 
geïntegreerd in het totale afwateringssysteem van Parkgroen Ghellinck.

Ten laatste wordt het stadsgroen aan de randen nog afgewerkt met een aantal 
woonpercelen. 
•	 Langs de Gullegemsesteenweg wordt de open ruimte gereduceerd tot 10 meter. 

In deze strook zal in de vorm van een wandelpad een toegang tot het stadsgroen 
gerealiseerd worden. De overige breedte zal aangewend worden om een aantal 
woonkavels op ter richten, dit met het oog op een afwerking van de bestaande 
rijwoningen.

•	 Er wordt nog een kavel voorzien daar waar de woonwijk aan de Lisdoddestraat 
aansluit op de karrewegel.  Op deze manier wordt de wijk afgewerkt. Deze opvulling 
doet geen afbreuk aan de inrichting van het fietstracé. 

•	 Een laatste extra woonperceel wordt voorzien op het einde van  Waterhoennest, 
waar de verharde weg overgaat in een karrewegel. Deze woning zal de woonstraat 
vervolledigen. 

Alle percelen zijn op vandaag gelegen in woongebied, met uitzondering van het laatste 
perceel waarvoor een bestemmingswijziging nodig is. 

beukenstraat

Tientjesstraat
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het archet ype van de schuur
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referentiebeelden
het platform met uiitzichtpunt
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De zone tussen het Stadsgroen Ghellinck en de Zuidstraat is een tranzitzone zowel 
van oost naar west als van noord naar zuid. De focus van de inrichting van deze zone ligt 
daarom eerder op de randen dan op de onbebouwde strook zelf. 

Voor de onbebouwde groenstrook wordt de inrichting beperkt tot de aanleg van 
het pad. Het pad wordt voorzien aan de zuidkant van de groenstrook en wordt  ruim 
gedimensioneerd zodat hier vlot kan worden gefietst (functioneel fietspad), maar 
terzelfder tijd kan ook worden gewandeld (recreatief wandelpad). Het fietspad krijgt 
een breedte van 4 m met aanliggend een 2 m-breed grindpad voor wandelaars. Om het 
fietspad aan te leggen zal het terrein wellicht hier en daar moeten worden genivelleerd.

De zuidelijke begrenzing van de onbebouwde ruimte bestaat deels uit achtertuinen en 
deels uit een groenstrook met bomenrij.  Langs de groenstrook bestaat de mogelijkheid 
om de aanpalende woonwijk op een drietal plaatsen aan te sluiten op het fietspad via 
bestaande doorsteken. 

De landschappelijke karakteristieken van de site ‘Ter Hoeppie en Huis Plaisance’ worden 
behouden. De bomencluster heeft immers een extra dimensie aan de langgerekte open 
groenstrook. 
 
Het beheer van de aanwezige weilanden in de groenstrook werd in de workshop open 
gehouden. Het gebruik als extensief weiland, beheerd door Natuurpunt of een landbouwer 
behoren tot de meest valabele voorstellen.  

Een belangrijke ontwerpfiguur die wordt toegevoegd aan het stadsgroen Ghellinck is 
het platform. Het platform is een ontmoetingsplein aan Waterhoennest, daar waar het 
fietspad door het stadsgroen verknoopt met Waterven en het traceé van de N328. Op 
deze plek voorziet het inrichtingsvoorstel de noordelijke entree tot het stadsgroen. Het 
plein wordt op z’n minst voorzien van een zitelement, fietsenstallingen en een infobord 
over het stadsgroen. Er kan ook worden nagedacht over een luifel, bomen... In het 
inrichtingsvoorstel wordt het platform aangevuld met een uitkijkpunt. Het wegprofiel van 
Waterhoennest zelf wordt ter hoogte van het stadsgroen gereduceerd tot een landweg, 
met enkel twee verharde stroken (karrespoor) om gemotoriseerd verkeer nog mogelijk te 
maken. Het doorgaande verkeer op Waterhoennest is hier op vandaag toch vrij beperkt 
en wordt met de voorgestelde ingreep nog meer ontmoedigd ten voordele van het 
(kruisende) fietsverkeer dat - met de aanleg van het fietspad op het tracé van de N328 
- in deze omgeving aan groot belang zal winnen. In het plan wordt voorgesteld om het 
bezoekersverkeer met de auto, van zowel het stadsgroen als het bedrijventerrein op te 
vangen op een nieuwe parking die wordt voorzien op het einde van de nog te verlengen 
Waterven. 



50 STAD KORTRIJK, RUP Stadsgroen Ghellinck

Zuidstraat
Oude Ieperseweg

totaal terrein  

Esca food

zonne- 

panelen

ensemble 

behoud 

groen

Ter  
Houppie

Cras

Potteau

W
aterven

publieke P



Leiedal, juli 2018 STAD KORTRIJK, RUP Stadsgroen Ghellinck51

Een derde onderdeel van het inrichtingsplan is het voorstel voor de verdere ontwikkeling 
van de bedrijvigheid in het plangebied. 

Waterven zal in het RUP worden verankerd als zone voor lokale bedrijvigheid.  
Echter voor de uitbreiding van het bedrijf Esca food op het  perceel aansluitend bij 
het stadsgroen worden bijkomende kwaliteitseisen opgelegd. Op vandaag is het perceel 
met adres Waterhoennest 32 bereikbaar vanuit  Waterhoennest. Juridisch-planologisch 
ligt het perceel in gebied voor milieubelastende industrie, maar omwille van de ligging 
tussen het stadsgroen en Waterven in, is een industriële invulling ‘pur sang’ hier niet 
wenselijk.  De huidige invulling van het perceel, een woonhuis met bijhorende loods, 
bereikbaar vanaf Waterhoennest via een oprijdreef, sluit aan bij het gewenste beeld 
voor de bebouwing langs Waterhoennest. Wanneer wordt aangesloten op Waterven zal 
de site eerder bedrijfskarakter krijgen. In het inrichtingsplan wordt dit vertaald in een 
uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw, het behoud van het veld zonnepanelen en 
een nieuw kantoorgebouw/nieuwe loods met bijhorende parking.  Mogelijke invullingen 
worden hiernaast weergegeven als referentiebeelden. Er wordt gemikt op kantoren/
loodsen die meer zijn dan de klassieke rechte industriedoos, maar door hun vormgeving, 
materiaalkeuze en omgevingsaanleg als overgang/buffer kunnen fungeren tussen het 
stadsgroen Ghellinck en Waterven. 

De tweede zone binnen het plangebied is de bundeling van een drietal grote 
bedrijfspercelen. Op vandaag ontsluit Cras formeel via Waterven, Potteau via de Zuidstraat 
en Lapauw via de Oude Ieperseweg. De interne weg, die tevens ook de erfweg is tot de 
voormalige hoeve Houppie en huis Plaisance wordt nu gebruik als laad- en losweg voor de 
aanpalende bedrijfspercelen. Dit maakt dat hoeve Houppie en huis Plaisance volledig in 
tweede orde zijn gepositioneerd en niet zichtbaar zijn gelegen. Dit bemoeilijkt op vandaag 
de toekomstige invulling van beide sites, ondanks hun ligging nabij het stadsgroen 
Ghellinck.  Uitgaande van deze bekommernis, maar ook om een ruimer perspectief te 
geven aan deze bedrijfszone (momenteel bestemd als milieubelastende industrie in 
het gewestplan) werd in het inrichtingsplan een  toekomstige invulling uitgetest waar 
zowel de bedrijfsomgeving als Ter Houppie & Plaisance in functie van toekomstige 
ontwikkelingen kunnen bij winnen. Er wordt voorgesteld om de interne ontsluitingsweg/
erfweg een openbaar karakter te geven als “dreef naar de hoeve” en één kant in te vullen 
met een aantal kleinere bedrijfspercelen. Door deze twee ingrepen: de aanleg van een 
openbare weg en het downsizen van de bedrijfspercelen, bevinden Ter Houppie/Plaisance 
zich niet langer verstopt achter grote bedrijven, maar worden ze onderdeel van een 
activiteitenkorrel. Dit voorstel mag wellicht niet op korte termijn worden verwacht en kan 
wellicht niet zonder reconversie van een deel van het huidige bedrijvenpark. Toch wordt 
voorgesteld  om, naast de mogelijkheid voor het behoud van grote bedrijven, ook deze 
optie te verankeren in het RUP.  

De site van de hoeve Ter Houppie en huis van Plaisance worden ruimtelijk als één 
cultuurhistorisch geheel behouden, inclusief het behoud van groene weiland ertussen.  Dit 
zal ook zo in het verordenende plan worden vertaald. Om de toekomstmogelijkheden van 
de site nog te verruimen (naast de optimalisatie van de toegangsweg) worden bijkomende 
bouwmogelijkheden voorgesteld. Hierbij worden geen grootschalige volumes toegelaten. 
De nieuwe gebouwen dienen zich prioritair in te planten langsheen de perceelsgrens 
met de bedrijfsgebouwen van Cras. Ze vormen de overgang tussen het harde functionele 
karakter van de bedrijvigheid en de landelijke sfeer van de site. De opstelling van de 
gebouwen dient zo te gebeuren dat een sfeervolle omgeving wordt gecreëerd naar 
de groenstrook. Een U-vormige opstelling, verwijzend naar de klassieke hoeve, kan als 
ontwerpfiguur worden gebruikt. 

op het perceel voor uitbreiding Esca food kunnen 
nieuwe bedrijfsvolumes worden ingeplant die meer 
zijn dan de klassieke “dozen”,  maar bijdragen tot de 
kwaliteit van de intermediaire zone. 

denc studio - loods natuurpunthub architecten - werkhuis de scheepsvaart
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Er zijn ondertussen ook gesprekken bezig om de optimalisatie van de toegang tot 
het Stadsgroen Ghellinck vanaf Waterven te koppelen aan  een  herkaveling van de 
eigendommen in deze omgeving.  Het betreft ondermeer de gronden van Cras, Van 
de Kerckhove, Goethals, Escafood en de Stad Kortrijk. De wens van de stad Kortrijk om 
Waterven te laten eindigen in een publieke parking wordt hierdoor haalbaar. Ook de 
uitbreidingsvraag voor het bedrijf Cras, gekoppeld aan een betere ontsluiting van de site, 
wordt mogelijk. Hiervoor zijn verschillende scenario’’s bedenkbaar. Een aantal worden 
hieronder weergegeven. Deze scenario’s zijn niet de enige opties, maar schetsen de 
potenties van de plek.  Met het RUP is de bedoeling om deze verschillende scenario’s 
mogeljk te maken en om de toegang tot het Ghellinckpark (met bijhorende parking) 
eveneens te verankeren in het verordenende plan. 
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hoeve ter houppie en huis plaisance:  
nieuwe volumes en uitbreidingen dragen bij tot  

de kwaliteit van de site. 

architecten denc studio

architecten denc studio
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In het inrichtingsplan worden op de strook tussen het groen en de bedrijvigheid 3 sites 
voorzien: de historische site, namelijk het geheel van hoeve Ter Houppie en huis Plaisance, 
een uitbreiding van Cras met ontsluiting via Waterven en een derde site met ontsluiting via  
de nieuwe dreef. Dit is een mogelijke invulling. 

Welke toekomst kan weggelegd zijn voor de site Houppie?
Door de grotere zichtbaarheid kunnen beide sites ook een ruimere invulling krijgen, al 
dan niet eerder gericht naar de bedrijvigheid dan wel naar het stadsgroen Ghellinck. Zo 
zou de historische site hoeve Ter Houppie met huis Plaisance kunnen worden ingericht als 
horecazaak met vergadercapaciteit. De derde site zou kunnen worden gebruikt voor de 
bouw van een kantoorsite, voor bv. een reclamebureau of een ICT-bedrijfje of kan worden 
gebruikt in functie van de aangrenzende bedrijvigheid. Wonen (behalve de huidige 
bewoning van de beide huizen) wordt uitgesloten. Indien mogelijk zou parking kunnen 
worden gedeeld. 

Waar mogelijk en/of noodzakelijk zullen in het RUP ook uitspraken worden geformuleerd 
over de randen.
Langs de Oude Ieperseweg wordt voorgesteld om het straatbeeld af te werken met 
woningen, maar met de verplichting tot bouw van een loods in tweede orde. Naar 
dergelijke percelen is vraag en de ligging langs deze invalsweg is ideaal.  Deze strook met 
kleinere loodsen vervangt een groene buffer die anders wel wenselijk zijn wanneer wonen 
en bedrijvigheid aan elkaar grenzen. Een deel van de onbebouwde strook langs de Oude 
Ieperseweg wordt ook vrijgehouden van bebouwing om voldoende parking en toegang te 
bieden aan het Lapauw dat ontsluit via de Oude Ieperseweg. Dit voorstel kan enkel indien 
het bedrijf Lapauw hiervoor actie wil ondernemen. Indien Lapauw de voorgrond wenst te 
behouden als reservegronden mag het RUP dit niet verhinderen. In het RUP zullen daarom 
beide opties mogelijk worden gemaakt. 

Het behoud van een parking voor het bedrijf Potteau is noodzakelijk om een goede 
bedrijfsvoering te garanderen. Daarom wordt een alternatief voorgesteld voor de tijdelijke 
parking. Over de volle perceelslengte, op een gemiddelde afstand van 12 m van de 
bedrijfsgebouwen, wordt een 20 m-brede parkeerstrook ingetekend. Dit is goed voor 
72 parkeerplaatsen voor wagens en een parking voor een 12-tal vrachtwagens, van de 
groenstrook afgeschermd met een brede haag of berm (3 m). Om de groenmassa naar de 
bedrijfsgebouwen nog te versterken worden op een aantal plaatsen ruime boompartijen 
voorzien.  Ze vormen een waardevolle aanvulling op het bestaande groen in de zone 2.

Dit inrichtingsvoorstel, met al zijn verschillende deelprojecten, is niet bindend. Met 
het inrichtingsvoorstel wil de stad vooral aanduiden wat de potenties zijn van de site. 
Niet alle opties zullen letterlijk worden vertaald in het verordenende plan. De stad 
wenst bovendien toekomstige ontwikkelingen niet te blokkeren of te hypothekeren 
door te strikte voorschriften.  Zowel het plan als de bijhorende voorschriften zullen 
om deze reden de nodige flexibiliteit omvatten om voldoende ruime ontwikkelingen 
mogelijk te maken, zonder daarbij de ruimtelijke kwaliteit uit het oog te verliezen. 
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Hessenatie Logistics
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Bron: LNE, mei 2013
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6. Technische toets

6.1. Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 
oktober 2011) is het plangebied van het RUP grotendeels in niet overstromingsgevoelig 
gebied. Slechts een beperkt deel is gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 
Delen ervan zijn tot op heden niet bebouwd. Er zijn geen problemen bekend met 
wateroverlast in relatie met het plangebied. 

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde waterlopen. 

Conclusie

Gezien grote delen van plangebied onbebouwd blijven in functie van de aanleg van het 
stadsgroen Ghellinck, inclusief het open houden van de reservatiestrook van de N328,  
zullen de planopties geen grote gevolgen hebben voor de waterhuishouding. 

De gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater vangt de effecten 
op. Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig. 

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

6.2. Toets m.b.t. Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Het zuidelijke deel van het plangebied is gelegen binnen een straal van 2 km van het 
seveso-bedrijf Recticel, op het grondgebied van Wevelgem.

Gelet op het feit dat:

•	 dit deel van het plangebied van het RUP een aandachtsgebied is, men name in een 
woongebied gelegen is,

•	 er binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een Seveso-inrichting 
aanwezig is,,

zal aan de dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie gevraagd worden of ze voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in 
te schatten waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld worden 

tengevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij deze inrichting.
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6.3. Toets Bouwkundig Erfgoed

6.3.1. Inventaris

Binnen het plangebied van het RUP liggen twee beschermde erfgoedsites:

Hoeve Armengoed, gelegen Tientjesstraat 60, Bissegem (Kortrijk)

beschermd als monument sinds 30 april 2004 voor de onderdelen:  
boerenwoning, schuur en restant walgracht

Historische hoeve zogenaamd “Armengoed” of “Hospitaalgoed”. Woonhuis, dwarsschuur met 
wagenhuis en restant van de omwalling beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. 
De hoeve is ontstaan in het midden van de 17de eeuw, de eerste vermelding dateert van 1644. 
Ze behoorde tot de eigendom van het O.-.L.-Vrouwehospitaal of armenhospitaal te Kortrijk. 
Vermoedelijk werd de hoeve toen bewoond door geestelijken.

De gebouwen waren vroeger omgeven door een dubbele omwalling, het woonhuis of opperhof 
was eveneens omwald en was met een bruggetje verbonden met het neerhof. De omwalling 
dateert uit het midden van de 17de eeuw. Een register van het O.-L.-Vrouwehospitaal van 
Kortrijk van 8 juli 1752 vermeld de hoeve als “de behuysde hofstede met de mote alwaer het 
woonhuys op staet, groot begrepen de wallen rond omme acht hondert vijent’ negentigh 
cleene roen, wesende eene hapte partije palende oost selfs twee volgende partijen weede 
suyt selfs lant hier naer nr. 12 west noch selfs lant nr. 10 ende noort selfs weede nr. 8”. Op de 
bijhorende kaart zien we de dubbel omwalde hoeve, m.n. het omwalde woonhuis en het 
neerhof met naast de dubbele dwarsschuur en de stal nog drie kleinere gebouwen die volgens 
het kadasteronderzoek gesloopt werden in 1931.
e hoeve is vermoedelijk weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), als een hoeve met 
losstaande bestanddelen, in open U-vorm opgesteld. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 
1843), voorgesteld als een dubbel omwalde hoeve. In 1840-1883 verdwijnt een gedeelte van 
de buitenwal. Het bruggetje naar het woonhuis wordt gesloopt in 1942-1943. Kadastraal 
onderzoek toont aan dat het resterende deel van de omwalling deels verdween in 1965 en deels 
in 2000.

Thans hoeve met open U-vorm. Drie vleugels opgesteld rond een deels verhard, deels onverhard 
binnenerf met ten noorden het woonhuis met achtergelegen bakhuisje, ten oosten de stal en 
ten westen de schuur.

Boerenhuis. Het boerenhuis dateert naar verluidt van 1642. Het was vroeger volledig omwald, 
een restant hiervan is nog zichtbaar aan de linkerzijde van het woonhuis. De motestructuur 
is bewaard, het woonhuis is nog steeds hoger gelegen dan de schuur en de stal. Woonhuis 
van rode verankerde baksteen van negen traveeën en één bouwlaag op een gecementeerde 
plint. Pannen zadeldak met slanke dakruiter ter hoogte van de deuropening. Rechthoekige 
muuropeningen met 19de-eeuwse houten T-ramen. Houten luikjes, groen- en witgeschilderd 
met ruitvormig motief. Rechthoekige, reeds vernieuwde houten deur met gedeeld bovenlicht. 
Achtergevel met deels gewijzigde muuropeningen en vernieuwd schrijnwerk.

Interieur. Kelder met tongewelf en bakstenen trap, vloer van rode aardewerken tegels. Het 
woonhuis heeft vijf voutekamers, enkel daar zijn de originele vloeren van rode aardewerken 
tegels bewaard, tevens twee bewaarde deuren met gedeeld boogvormig bovenlicht. Zolder met 
intact gebinte, vijf spanten met pen- en gat verbindingen en voorzien van telmerken.

Dubbele dwarsschuur, vermoedelijk uit het midden van de 19de eeuw. Het spant wordt 
vernieuwd na de brand van 1918. Rode verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder 
pannen zadeldak. Twee typische rondbogige poorten voorzien van waterlijstjes en twee 
rechthoekige schuifpoorten met daarboven een laaddeur, uitlopend in dakkapel. Aan de 
linkerzijde, aangebouwd wagenhuis. Lager volume onder lessenaarsdak.
Uit twee delen bestaande stalvleugel van rode baksteen onder pannen zadeldak. Rechthoekige 
muuropeningen en twee laaddeuren uitlopend in dakkapelletjes. Het linkergedeelte met 
asemgaten in de zijgevel is vermoedelijk 19de-eeuws.
Achter het woonhuis, bakstenen bakhuisje en bergplaats.

BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict ID 60680

in overleg met agentschap onroerend erfgoed werd overeengekomen 
dat het niet beschermde deel (stalling - zie foto hieronder) mag 
worden afgebroken om vervolgens een gelijkaardig volume te 
herbouwen (behoud van U-vormig gebouwencomplex).  Daarnaast mag 
de stalling noordwaarts worden verplaatst, ifv de fietsverbinding. 
(voorstel inrichtingsplan omgeving)
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De derde hoeve, Goed Vanneste, werd als bouwkundig erfgoed vastgesteld sinds 
5 oktober 2009. De erfgoedwaarde van het Goed was echter veel beperkter dan de 
twee andere hoeves.  De hoeve was reeds lange tijd niet meer in gebruik. Ook de 
belevingswaarde was afwezig, gezien de site reeds was ingelijjf dbij het bedrijf Potteau. De 
onderliggende gewestplanbestemming was immers milieubelastend industriegebied. Met 
de uitbreiding van het bedrijf Potteau is daarom de vergunning verleend voor de afbraak 
van de hoeve. 

6.3.2. Conclusie

Gezien het beschermingsstatuut van beide bewaarde hoeves, staat het behoud van de 
sites buiten kijf. 

Het beschermingsstatuut biedt anderzijds wel meer mogelijkheden dan wonen alleen. 
Zonevreemde gebouwen uit de vastgestelde lijst kan je gemakkelijker van functie wijzigen, 
naar een andere bestemming dan wonen. Dit mag wanneer de voortzetting van de 
vroegere functie niet haalbaar is of niet garandeert dat het gebouw zal blijven bestaan. De 
nieuwe functie moet de erfgoedwaarde wel ongeschonden laten of verhogen: het gebouw 
wordt dus ‘in ere hersteld.’  Zo kan een schuur ook een feestzaal of andere horecaruimte 
worden, of een expositieruimte. Het beleidsdomein onroerend erfgoed moet wel een 
gunstig advies uitbrengen over de aanvraag, anders kan de vergunning niet verleend 
worden.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze functiewijziging:
•	 het gebouw moet bestaan (dus geen nieuwbouw)
•	 het is niet verkrot
•	 het is hoofdzakelijk vergund
•	 het is niet gelegen in een ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied

Uiteraard moet het gebouw bouwfysisch geschikt zijn voor de nieuwe functie. Dat wil 
zeggen dat de indeling maar beperkt gewijzigd mag worden. 

6.4. Buurtwegentoets

Doorheen het plangebied lopen 5 buurtwegen. 
•	 Chemin nr. 3 volgt het tracé van Zuidstraat-Heulsestraat;
•	 Chemin nr. 5 volgt het tracé van de Oude Ieperseweg;
•	 Chemin nr. 5bis volgt het tracé van de Zuidstraat;
•	 Chemin (nr. onleesbaar) en sentiers nrs. 12 en 14  bestaan nog grotendeels als 

Waterhoennest;
•	 Sentier (nr. onleesbaar) die passeerde langs het Armengoed is voor het merendeel 

verdwenen. Een klein deel volgt nog het tracé van Monseigneur Delaerestraat.

Chemins nr. 5 en nr. 5bis, Chemin (nr. onleesbaar)/sentier nr. 12/sentier nr. 14 en Sentier 
hier genaamd Armengoed zijn reeds gewijzigd.

Gezien de meeste wegen ofwel zijn opgenomen in de huidige wegenstructuur van het 
plangebied of zijn gewijzigd, worden er in kader van dit RUP geen acties ondernomen om 
buurtwegen te wijzigen of te schrappen.

Hoeve ter houppie met landhuis, oude ieperseweg 143, heule (Kortrijk)

beschermd als monument sinds 30 april 2004 

Historische hoeve z.g. “Ter Houppie”, met ten westen voormalig huis van Plaisance, op de mote. 
De hoeve wordt voor het eerst vermeld in het leenen renteboek van 1571. De hoeve was een 
deel van twee bunders leen, gehouden van de heerlijkheid Caverinus in Gullegem. De landerijen 
van de hoeve hingen af van verschillende heerlijkheden: het Namense, Goemaers, Dappaers en 
Ten Houtte.

In het laatste kwart van de 18de eeuw wordt een lusthuis gebouwd op de mote door Carolus 
Augustinus Denys. Het volume wordt nog niet aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), 
maar wel op een kaart uit 1786 en wordt omschreven als “behuysde ende bewalde mote 
bebouwd met een huis van Plaisance”.

Aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als omwalde hoeve met losse bestanddelen 
bereikbaar via een lange noordelijke dreef. De Atlas der Buurtwegen (1843) toont een vierkante 
omwalling rond het landhuis en een eerder cirkelvormige omwalling rond de hoeve. De hoeve 
bestaat uit een L-vormig volume vermoedelijk stal en schuur en een rechthoekig volume 
met centrale uitbouw, vermoedelijk het woonhuis. Ook de lange noordelijke dreef wordt 
weergegeven. Het huis van Plaisance was enkel bereikbaar via een brug.

Een lange noordelijke erfoprit vertrekkende van de Oude Ieperseweg geeft toegang tot het erf. 
De erfoprit wordt gemarkeerd door bakstenen pijlers en hek.

Ten noorden van de stallingen resten van de voormalige omwalling, die in 1941 gedempt werd. 
Ten noordwesten, boomgaard.

Losse, lage bakstenen bestanddelen, gegroepeerd rondom erf, met ten westen boerenhuis van 
1903. Ten noorden en zuiden stallingen van 1860 cf. datumsteen zijpuntgevel en ten oosten 
dubbele dwarsschuur.

Gaaf bewaarde volumes getypeerd door het groen- en witgeschilderde schrijnwerk en fraai 
uitgewerkte windborden.

Boerenhuis: Verankerde baksteenbouw van zes traveeën + één staltravee en één bouwlaag 
onder pannen zadeldak. Lijstgevel geritmeerd door getoogde vensters met behouden 
schrijnwerk cf. de schuiframen met roedeverdeling en de luiken. Rechthoekige deur met gedeeld 
bovenlicht. Erboven verweerde natuurstenen gevelsteen naar verluidt voorheen met datum 
1636. Rechter zijpuntgevel met datumsteen 1903. Gelijkaardige achtergevel. Vensters met 
diefijzers. Vrij gaaf bewaard interieur.

Ten noorden van het erf stalvleugel met rechts voormalig hoenderhok en varkensstal nu 
ingericht als koeienstal en rechts gaaf bewaard bakhuisje.

Ten oosten dubbele dwarsschuur met geïncorporeerd wagenhuis. Thans is de schuur ingericht 
als varkensstal.

Huis van Plaisance. 18de-eeuws buitenverblijf gelegen ten oosten van de hoeve. Verankerde 
baksteenbouw van vijf traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak. Links en rechts 
lagere, vermoedelijk latere, uitbouw.

Witgekalkte lijstgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen. Ramen met grote 
roedeverdeling. Eenvoudige luiken. Rechthoekige deur met gedeeld bovenlicht.

Gesloten achtergevel enkel doorbroken door deur. Interieur. Eenvoudige interieuraankleding. 
Behouden balkroostering bestaande uit moer- en kinderbalken.

BRON: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict ID 60779
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1. Effectenbeoordeling 
Gemeentelijk RUP stadsgroen 
Ghellinck

1.1. methodiek van effectenbeoordeling

In het kader van de nieuwe procedure voor de opmaak van RUP’s wordt de 
effectenbeoordeling geïntegreerd in de RUP-procedure vanaf de fase startnota. In dit 
hoofdstuk worden de (milieu)effecten gebundeld en dit omvat volgende aspecten, indien 
deze van toepassing zijn:

•	 Plan-MER-screening (inclusief alternatievenonderzoek) op basis van het decreet 
algemeen milieubeleid

•	 Watertoets op basis van het decreet integraal milieubeleid

•	 RVR-toets (Seveso-toets) op basis van het decreet ruimtelijke 
veiligheidsrapportering

•	 Natuurtoets op basis van het decreet natuurbehoud

•	 Herbevestigd agrarisch gebied op basis van de ministeriële omzendbrief

•	 Trage wegentoets

In deze fase van startnota wordt binnen de effectenbeoordeling als conclusie voorgesteld:

•	 ofwel dat er geen aanzienlijke (milieu)effecten zijn die verder dienen meegenomen 
te worden in de verdere opmaak van het RUP

•	 ofwel dat er bij het verder verloop van het RUP specifiek (milieu)aandachtspunten 
zijn waar bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is, zonder dat hiervoor een plan-
MER nodig is

•	 ofwel dat de opmaak van een een plan-MER aangewezen is, waarvan de methodiek 
van beoordeling in functie van de specifieke mogelijke effecten verder in de 
startnota voorgesteld worden

De startnota met bijhorende effectenbeoordeling wordt onderworpen aan een publieke 
raadpleging en een eerste adviesronde. Hierbij kunnen bemerkingen en suggesties  
geformuleerd worden i.v.m. de effectenbeoordeling en de voorgestelde conclusie.

Na de raadpleging van de startnota worden de opmerkingen verwerkt in de scopingnota 
waarbij deze effectenbeoordeling integraal hernomen wordt met de nodige aanpassingen 
of aanvullingen volgend uit de raadpleging. Hierbij wordt opnieuw in een conclusie 
geoordeeld of er al of niet aanzienlijke (milieu)effecten kunnen optreden en of de opmaak 
van een plan-MER vereist is.

De conclusie in verband met de ontheffing van plan-MER wordt tenslotte voorgelegd aan 
de dienst milieueffectenrapportering die zal bepalen o.b.v. de scopingnota of verder een 
plan-milieueffectenrapport vereist is.

1.2. wijze van (milieu)effectenbeoordeling i.k.v. 
het decreet algemeen milieubeleid

1.2.1. Het RUP is een plan en valt onder het toepassingsgebied

Het voorliggende plan is een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en valt onder de 
definitie plan zoals geformuleerd door het decreet algemene bepalingen milieubeleid 
(D.A.B.M.).

Het RUP vormt het kader op basis waarvan stedenbouwkundige vergunningen toegekend 
worden en valt dus onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M.

1.2.2. Bepaling van de plicht tot opmaak van een plan-MER

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de plan-MER-plicht want:

•	 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 10a 
‘industrieterreinonwikkeling’, 10b ‘stadsontwikkelingsproject’ en 10e ‘aanleg van 
wegen’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op 
lokaal niveau (ca. 65 ha) binnen de globale afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk, waar stedelijke functies gebundeld worden. Bijkomend is het RUP 
te beschouwen als een kleine wijziging gezien het RUP voornamelijk een verfijning 
inhoudt van de huidige bestemmingen zoals vastgelegd in eerdere ruimtelijke 
plannen. 
Het RUP is dus screeningsgerechtigd. 

•	 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 plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
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1.3. Beschrijving en verduidelijking van het plan

1.3.1. Voor welke activiteiten en/of projecten kan het plan het 
kader vormen

Het RUP vormt de juridische basis en het ruimtelijk kader voor het ordenen van dit 
stadsdeel met een (vroegere) reservatiestrook van de N382 en een (nieuw) randstedelijk 
groengebied.  
Specifieke ingrepen omvatten:

•	 de reservatiestrook van de N328 invullen als een groene recreatieve as

•	 het uitbouwen van het stadsgroen Ghellinck als ecologische groenzone

•	 het invullen van de erfgoedsites ‘Armengoed’ en ‘Hoeve Ter Houppe’ 

•	 het invullen van een resterend nog onbebouwd woongebied

•	 het behoud van de aanwezige KMO-zone Waterven

•	 het duurzaam organiseren van de zone voor bedrijvigheid met middelgrote 
bedrijven

•	 de realisatie van een fietsnetwerk en een groene structuur op niveau van het 
stedelijk weefsel

•	 het behoud van de aanwezige woonfunctie in de verkavelingen 

•	 het opheffen van het zonevreemd karakter van een aantal woningen

1.3.2. Interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten 
binnen of buiten de perimeter van het plan, voor zover in 
dit stadium al gekend

Het RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk, 
goedgekeurd door de Deputatie op 26 april 2007. 

Het RUP is gelegen binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied en overlapt 
gedeeltelijk met 2 deelplangebieden van dit gewestelijk RUP.

Het RUP geeft uitvoering aan een gewestelijk RUP waarvoor de stad plandelegatie geeft 
verkregen van de Vlaamse regering.

Het RUP bouwt verder op de resultaten van een ruimtelijk onderzoek met diverse 
inrichtingsvoorstellen op een ruimere schaal van Heule en Bissegem die voor het gebied 
zijn opgemaakt onder meer tijdens een aantal ontwerpworkshops.

Voor de inriching van het stadsgroen Ghellinck werd een inrichtingsplan opgemaakt door 
het studiebureau Omgeving.

1.3.3. Beoordeling of het plan grens- of 
gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten 
kan hebben

Het plangebied is gelegen op meer dan 5 km van de grens met Frankrijk en Wallonië. 

Gezien de afstand tot de grenzen en het feit dat er geen relaties zijn tussen het 
plangebied en de gebieden in het Waals Gewest of Frankrijk kunnen er geen (gewest)
grensoverschrijdende effecten optreden.

1.3.4. Plan- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen 
en mate van flexibiliteit

Bijsturingen van het RUP zijn mogelijk naar aanleiding van opmerkingen vanuit de 
verschillende adviserende instanties naar aanleiding van raadpleging van de startnota 
met deze effectenbeoordeling/screening, vanuit de adviezen in het kader van de plenaire 
vergadering, vanuit het openbaar onderzoek van het ontwerpRUP, de behandeling van de 
adviezen op de GECORO, de beslissing van de gemeenteraad.

1.3.5. Bijdrage van het plan tot oplossingen van bestaande 
milieuproblemen

Er zijn geen specifieke milieuproblemen die aan het plangebied gerelateerd zijn.

Het RUP biedt wel een antwoord op het tekort aan groene ruimte op stadsdeelniveau  
tussen Bissegem en Heule binnen het regionaal stedelijkgebied van Kortrijk.

1.3.6. Reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens…

Diverse bronnen worden geraadpleegd om de nodige data en gegevens met betrekking 
tot het plangebied, onder meer de Vlaamse geoloketten. De toelichtingsnota binnen de 
startnota omvat heel wat informatie over het plangebied, met bijhorend kaartmateriaal. 

De opgemaakte inrichtingsplannen voor het stadsgroen Ghellinck zijn opgenomen in de 
bundel.

1.3.7. Overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het 
beginstadium worden ingecalculeerd

Naast de geldende wetgeving en reglementering (zoals bodemdecreet, Vlarem II, 
stedenbouwkundige verordeningen...), dragen de stedenbouwkundige voorschriften bij 
tot het voorkomen en beperken van de potentiële hinder en verstoring van de omgeving.

De reservatiestrook van de N328 wordt omgezet als een groene corridor die een buffer 
vormt tussen de zone voor bedrijvigheid en de woonverkavelingen.

1.3.8. Leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of 
programmaproces

Het plangebied is voor de meeste aspecten goed gedocumenteerd. Er zijn geen 
belangrijke hiaten in de kennis van het gebied die nodig zijn bij de opmaak van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan of deze plan-MER-screening/effectenbeoordeling.
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2. Inschatting van mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten 
(screening)

2.1. Beschrijving en inschatting van de mogelijke 
milieueffecten

2.1.1. Algemene methodiek

De screening van de milieueffecten verloopt in drie stappen:

1. Voor een eerste inschatting van de milieueffecten worden in een 
“ingreepeffectschema” de mogelijke activiteiten en werken die op basis van het plan 
kunnen plaatsvinden geëvalueerd op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst 
aan de verschillende effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard 
zijn en zal in die zin ook verschillend beoordeeld worden.  

2. De beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van 
het voorgenomen plan op de gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke 
ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, 
de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, het geluid, het 
licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, het landschap, de mobiliteit 
en de samenhang tussen de genoemde factoren. De disciplines waar mogelijks 
een significant (negatief ) effect verwacht wordt, worden verder in 2.3 meer in 
detail uitgewerkt. Voor deze effectdisciplines wordt de (huidige) referentiesituatie 
beschreven. Daarna worden de ingrepen en hun effecten beschreven, aangevuld met 
de eventuele leemten in de kennis. Als conclusie wordt aangegeven of er al dan niet 
aanzienlijke (milieu)effecten te verwachten zijn, aangevuld met eventueel flankerende 
maatregelen om het plan meer milieuvriendelijk te maken. 

3. Tenslotte volgt een globale beoordeling van de effecten voor de verschillende 
effectdisciplines.

2.1.2.  Ingreepeffectschema

Voor de screening van de milieueffecten worden in een “ingreepeffectschema” de 
mogelijke activiteiten die op basis van het gemeentelijk RUP kunnen worden uitgevoerd 
bekeken op potentiële milieuhinder. Deze worden getoetst aan de verschillende 
effectdisciplines. De hinder kan van tijdelijke of permanente aard zijn en zal in die zin ook 
verschillend beoordeeld worden.  
De disciplines waar eventueel een significant (negatief )effect verwacht wordt, worden 
verder in 2.3. uitgewerkt. 

Beschrijving ingreep in tijd en 
ruimte

Eerste afweging ten opzichte van de effectdisciplines
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De reservatiestrook van de 
N382 invullen als een groene 
recreatieve as)

P N/+ N* N/+ N N N* N/+ N/+ N N/+ N/+ N/+

Het uitbouwen van het 
stadsgroen Ghellinck als 
ecologische groenzone

P N/+ N+ N/+ N N/+ N* N/+ N/+ N N/+ N/+ N/+

Het invullen van de erfgoedsites 
‘Armengoed’ en ‘Hoeve Ter 
Houppie’ )

P N N+ N* N N N N* N N N/+ N/+ N*

Het invullen van een 
resterend nog onbebouwd 
woongebied

P N N* N* N N N* N N N N N* N*

Het duurzaam organiseren 
van de zone voor 
bedrijvigheid met 
middelgrote bedrijven en het 
behoud van de aanwezige 
KMO-zone Waterven

P N* N* N* N* N* N* N* N* N N N* N*

De realisatie van een 
fietsnetwerk en een groene 
structuur op niveau van het 
stedelijk weefsel

P N/+ N/+ N* N N N N/+ N N N N N/+

Het behoud van de (soms 
zonevreemde) woonfunctie 

P N N* / N N * N N N / N N

N: niet significant effect

N*: waarschijnlijk niet significant effect, effect beperkt in ruimte en omvang, 

S*: mogelijk significant effect – verder te onderzoeken

S: vermoedelijksignificant effect - nader te omschrijven

T: tijdelijk effect

P: permanent effect

/: niet relevant of niet van toepassing

+: positief effect
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2.2. Planalternatieven

2.2.1. Locatie-alternatieven

Het RUP Ghellinck is erop gericht om de ruimtelijke keuzes die eerder gemaakt werden 
voor deze stedelijke rand verder te verfijnen. Hierbij is er sprake van de realisatie van 
het stadsgroen Ghellinck (binnen de perimeter van het gewestelijk RUP afbakening 
stedelijk gebied) en de invulling van het tracé van de N328 (geschrapt door een 
gewestplanwijziging). Voor dit stadsdeel binnen de R8 tussen Bissegem en Heule heeft 
een workshop geleid tot een masterplan dat de krijtlijnen weergeeft voor een coherente 
ontwikkeling met het oog op een duurzame ruimtelijke ordening. Een aantal specifieke 
knelpunten en opportuniteiten zoals de aanwezigheid van zonevreemde woningen en 
diverse bedrijven die een uitbreiding wensen, worden eveneens meegenomen.

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is in het richtinggevend gedeelte het 
Ghellinckpark opgenomen als onderdeel van een randstedelijke groenstructuur en wordt 
vermeld in het bindend gedeelte bij studies het opmaken van een inrichtingsplan. Naar 
aanleiding van het schrappen van de N328 heeft het college op 10 februari 2014 beslist 
om dit tracé te gebruiken als fietsas en groene corridor die het Ghellinckpark verbindt met 
Heule en zo een ruimtelijke buffer vormt tussen de bedrijvigheid en de woonzones.

Dit nieuwe RUP zal de uitwerking zijn van de resultaten van de diverse workshops en 
masterplan en zal de belangrijke ruimtelijke randvoorwaarden en bouwstenen verankeren. 
Hierdoor kan een kwalitatieve en toekomstgerichte ontwikkeling worden gerealiseerd. 

Het RUP Ghellinck is specifiek gerelateerd aan de locatie van het plangebied. Binnen 
het RUP en deze screening/effectenbeoordeling worden dan ook geen verdere locatie-
alternatieven onderzocht.

2.2.2. Nulalternatief

In het nulalternatief blijven de huidige bestemmingen van het gewestplan, het gewestelijk 
RUP ‘afbakening van het regionaalstedelijk gebied’ en enkele BPA’s gelden zonder dat er 
veel samenhang is tussen deze planfiguren. Tevens zijn er geen duidelijke richtlijnen voor 
het invullen op een kwaliteitsvolle manier van de diverse deelzones binnen het plangebied 
op een coherente manier. 

De stad Kortrijk wenst een nieuw en eenduidig ruimtelijk plan waarin de nodige ruimte 
wordt gelaten om een kwalitatieve ontwikkeling (gebaseerd op de diverse workshops) te 
kunnen aansturen. Uit het Masterplan blijkt dat er een grote potentie tot het plangebied 
om ontwikkelingen inzake (trage) mobiliteit, groen en natuur, wonen en werken... te 
realiseren. Hiervoor is, binnen de krijtlijnen van algemene principes en samenhang, 
eveneens enige flexibiliteit nodig binnen de stedenbouwkundige voorschriften. 

Enkele huidige knelpunten zoals de aanwezigheid van zonevreemde woningen, het 
vroeger gereserveerde traject voor de N328 en een ontwikkeling van een nog niet 
aangesneden woongebied kunnen met het RUP op een toekomstgerichte wijze aangepakt 
worden. Voor het woongebied gelden nu de voorschriften uit het BPA als traditionele 
verkaveling met sociale woningen, terwijl dit via het RUP op een meer duurzame manier 
kan ingevuld worden met een hogere woondichtheid.

De huidige voorschriften betekenen beperkingen waarbij het gewenste programma voor 
het plangebied en omgevingskwaliteit niet gerealiseerd kan worden. 
Het nulalternatief wordt dan ook niet verder weerhouden in het RUP of deze plan-MER-
screening/effectenbeoordeling.

2.2.3. Uitvoeringsalternatieven

Het plangebied omvat diverse bestemmingen die reeds grotendeels gerealiseerd of in 
ontwikkeling zijn zoals gebied voor randstedelijk groengebied, woongebied, zone voor 
KMO, gebied voor milieubelastende industrie. De ruimtelijke invulling met de bestaande 
functies blijven grotendeels behouden en het RUP focust op een samenhang tussen de 
deelzones binnen het plangebied tot een samenhangend geheel.

De bestemmingszones in het RUP Ghellinck zijn voornamelijk gebaseerd op de huidige 
situatie, bestemming en functie. Via een aantal workshops heeft de stad een toekomstvisie 
ontwikkeld voor dit plangebied binnen de R8 met een masterplan die de leidraad is voor 
de ruimtelijke aanpak binnen dit stadsdeel.  
Een belangrijk element hierbij is de aanleg van het stadsgroen ‘Ghellinck’ en de invulling 
van het vroegere tracé van de N328 als een groene fietsas die tevens zorgt voor een 
duidelijke structurering en buffering t.a.v. de vele woonwijken.
In dit RUP is een andere invulling, schikking of bestemmingwijziging van de categorieën: 
groengebied, woongebied... geen onmiddellijke overweging. Waar nodig wordt de 
bestemming beperkt aangepast (zoals bij zonevreemde woningen) of verder verfijnd 
(zoals in een resterend woongebied). Het RUP zorgt vooral voor een continuïteit en 
rechtszekerheid binnen een duurzame visie en ruimtelijke samenhang.

Het is dan ook niet zinvol om het plangebied op een andere manier in te delen of in te 
richten op basis van andere ruimtelijke opties.  
Er worden binnen dit RUP en deze screening/effectenbeoordeling dan ook geen verdere 
uitvoeringsalternatieven onderzocht.
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2.3. Beschrijving en inschatting van de mogelijke 
milieueffecten

2.3.1. EffECt OP dE gEzONdHEId EN dE VEILIgHEId 
VAN dE MENs INCLUsIEf tOEts M.B.t. RUIMtELIjk 
VEILIgHEIdsRAPPORt 

Referentiesituatie

Het plangebied omvat het stadsdeel binnen de R8 tussen Bissegem en Heule. Hierin zijn 
vooral woonverkavelingen en zowel kleine als grotere bedrijven gelegen maar evengoed 
nog onbebouwde ruimte. Rond de verlaten hoeve “Armengoed” zijn ca. tien ha open 
ruimte (en met een gewestelijk RUP omgevormd tot stedelijk groengebied) en een tracé 
voor een invalsweg N328 (geschrapt door een gewestplanwijziging) tussen de huidige 
bedrijven en de woonzone.

De verkavelingen situeren zich vooral in het zuiden en oostelijk deel met zowel realisaties 
uit de jaren ‘80 als meer recente ontwikkelingen. Gelegen aan de R8 is een lokaal 
bedrijventerrein ‘Waterven’ dat sinds het jaar 2000 plaats biedt aan een 20-tal bedrijven. 
Langs de Oude Iepersestraat zijn dan eerder grotere productiebedrijven gevestigd vanaf 
de jaren ‘60.

De  grootste bedrijven zijn Lapauw (werkplaats industriële wasmachines), Labo Potteau 
(inrichting van laboratoria) en Cras Spartan (houtopslag). Daarnaast zijn eerdere 
middelgrote bedrijven actief als drukkerij, metaalconstructie, schrijnwerken, voeding, 
transport... De  bedrijven richten zich vooral op specifieke producten met een hoge 
toegevoegde waarde.

De aanwezige bedrijven beschikken over de nodige vergunningen en zijn overwegend 
toekomstgerichte bedrijven die hier historisch gevestigd zijn en in een goed nabuurschap 
met de omgeving. Door de nabije aansluiting op de R8 zijn ze goed ontsloten op het 
hoofdwegennet. 

Binnen de zone voor milieubelastende bedrijven (gewestplanbestemming) zijn een aantal 
zonevreemde woningen gelegen, maar ook nog een (actief ) landbouwbedrijf.

Bij de milieudienst van de Stad Kortrijk zijn er geen recente klachten bekend of vormen 
van overlast door geluid, reuk, lucht- of waterverontreiniging die binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Er zijn geen problemen bekend in relatie met het plangebied met 
betrekking tot risico’s op gebied van gezondheid of veiligheid.

Het plangebied is deels gelegen binnen de 2 km van een Seveso-inrichting, nl. Recticel 
(hoog risico bedrijf ) gelegen in Wevelgem op 1,8 km van het plangebied . 
 
Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het RUP Ghellick wil de ruimtelijke visie op het gebied zoals uitgewerkt tijdens een aantal 
workshops vertalen in passende bestemmingen en ruimtelijke voorschriften. Dit omvat 
zaken zoals het vastleggen van een beperkte mogelijke uitbreiding van de bestaande 
bedrijven en de invulling van een randstedelijke groenstructuur. Andere functies zoals 
wonen (nu deels zonevreemd) worden eveneens in de verordenende voorschriften 
opgenomen.

De aanwezige bedrijvigheid wordt bevestigd. Verdere ruimtelijke uitbreiding van harde 
functies als wonen en bedrijvigheid buiten de huidige fysische grenzen wordt niet 
voorzien. Sterk milieubelastende of -vervuilende bedrijven zoals grootschalige productie, 
afval- en mestverwerking, Seveso-bedrijven.. zijn niet toegestaan. 

Vergunningsplichtige activiteiten volgens de Vlarem-indelingslijst dienen een 

omgevingsvergunning te hebben. De Vlarem II-voorwaarden bevatten de voorschriften 
en normen om de hinder voor de omgeving te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Bij 
de beoordeling van vergunningsaanvragen wordt nagegaan in welke mate de activiteiten 
verenigbaar zijn met de (woon)omgeving en in de vergunning kunnen verdere bijzondere 
voorwaarden worden opgelegd. Hierbij dient vooral rekening te worden gehouden met de 
woningen in de Oude Ieperseweg.

Binnen de bestemmingen ‘zone voor wonen’ kunnen beperkte nevenactiviteiten 
toegelaten worden voor zover ze verenigbaar zijn met het wonen en de draagkracht van 
de omgeving niet overschrijden. 

Binnen het RUP wordt ook een voor dit stadsdeel belangrijke groenstructuur ingeschreven. 
Deze bestaat enerzijds uit het stadsgroen ‘De Ghellinck’ en wordt een  ecologisch 
parkgebied van ca. 10 ha dat de stad in samenwerking met Natuurpunt ontwikkelt als 
groene ruimte die de natuur nabij de mens brengt in een stedelijke context. Gezien het 
groenarme karakter van de regio Kortrijk en het stedelijk gebied binnen de R8 zal dit 
randstedelijk groengebied in belangrijke mate bijdragen tot de woonkwaliteit voor de 
bewoners van Bissegem en Heule. Bijkomend groen draagt bij tot een gezond leefklimaat 
en biedt ruimte voor ontspanning, natuurbeleving en openluchtrecreatie. Voor de jeugd 
wordt voorzien in avontuurlijk spelen in een natuurlijke context. Via een participatief 
proces werd een inrichtingsplan opgemaakt dat de wensen van de omwonenden 
meeneemt in het ontwerp.

In dezelfde lijn ligt de uitbouw van een groene corridor op een voormalig tracé  van een 
ooit voorziene invalsweg om de auto tot in het hart van de stad te brengen. Met dit RUP 
wordt dit een belangrijke fietsas in een stedelijk functioneel fietsnetwerk met verspreide 
groenelementen. Dit zorgt meteen voor een integratie en buffering van de verkavelingen 
t.o.v. de industriële bedrijvigheid.

Er werd een online RVR-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er zich een bestaande 
Seveso-inrichting in of nabij het plangebied bevindt (bedrijf Recticel gelegen op 
het bedrijventerrein Wevelgem zuid op ca. 2 km). De inplanting van nieuwe Seveso-
inrichtingen of activiteiten in het plangebied wordt in het RUP uitgesloten. De startnota 
met de effectenbeoordeling zal overeenkomstig het resultaat van de online VR-toets 
voorgelegd worden aan de dienst  Ruimtelijke Veiligheidsrapportering.”

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP:

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m gezondheid 
en veiligheid die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 
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Recticel Belgium

Hessenatie Logistics
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Bron: LNE, mei 2013
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Deze percelen zijn niet gelegen binnen de afbakening van de natuurlijke en agrarische 
structuur, als herbevestigd agrarisch gebied. Er worden geen percelen die tot HAG behoren 
en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan de landbouw.

Er is nog een beperkt landbouwgebruik in het plangebied, deels als akkerland en deels als 
grasland. Er is één landbouwzetel in het plangebied. Het plangebied valt als deel van het 
regionaalstedelijk gebied buiten het herbevestigd agrarisch gebied.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het RUP Ghellinck wil de ruimtelijke visie op het gebied zoals uitgewerkt tijdens een aantal 
workshops vertalen in bestemmingen en ruimtelijke voorschriften. Dit omvat zaken zoals; 
het vastleggen van een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijven en de invulling 
van een randstedelijke groenstructuur. 

Binnen het plangebied stellen zich een aantal ruimtelijke problemen en knelpunten  die 
binnen het RUP een oplossing kunnen krijgen:

•	 uitbreiding van enkele bedrijven

•	 zonevreemdheid van enkele woningen

•	 inpassing van enkele erfgoedsites

•	 kader voor het aansnijden van een woongebied

Het RUP zorgt voor een coherente ruimtelijke structurering van het plangebied en een 
samenhang tussen de functies wonen, bedrijvigheid en groene infrastructuur. Een aantal 
workshops hebben geresulteerd in een globaal ruimtelijke visie en inrichtingsvoorstel voor 
het plangebied binnen het groter schaalniveau van Bissegem en Heule met een aantal 
continue groene structuren en fietsverbindingen.

De bedrijven kunnen verder blijven functioneren, enerzijds de eerder kleinere bedrijven 
op  het lokaal bedrijventerrein Waterven en anderzijds de grotere bedrijven langsheen de 
Oude Ieperseweg en de Zuidstraat. Het RUP beoogt wel een betere ruimtelijke schikking 
van de bedrijvigheid en de eventuele uitbreiding. Voor het bedrijf Potteau wordt een 
voorstel gedaan het parkeren te organiseren zodat de groene corridor kan aansluiten op 
de Zuidstraat.  
Op termijn kunnen de bestaande bedrijven vervangen worden door andere bedrijven 
waarbij de draagkracht van de omgeving niet mag in het gedrang komen. De groene 
corridor op de reservatiestrook van de N328 betekent meteen ook een (visuele) 
buffering t.o.v. de achterliggende woonwijken. In de Oude Ieperseweg en de Zuidstraat 
zijn woningen gelegen, waar deze grenzen aan bedrijven is een bijkomende buffering 
aangewezen.

Binnen het RUP wordt ook een voor dit stadsdeel belangrijke groenstructuur ingeschreven. 
Deze bestaat enerzijds uit het stadsgroen ‘De Ghellinck’ en wordt een ecologisch 
parkgebied van ca. 10 ha dat de stad in samenwerking met Natuurpunt ontwikkelt als 
groene ruimte die de natuur nabij de mens brengt in een stedelijke context. Gezien het 
groenarme karakter van de regio Kortrijk zal dit randstedelijk groengebied in belangrijke 
mate bijdragen tot de woonkwaliteit voor de bewoners van Bissegem en Heule.

In dezelfde lijn ligt de uitbouw van een groene corridor op een voormalig tracé van een 
ooit voorziene invalsweg om de auto tot in het hart van de stad te brengen. Met dit RUP 
wordt dit een belangrijke fietsas in een stedelijk functioneel fietsnetwerk met verspreide 
groenelementen. Dit zorgt meteen voor een integratie en buffering van de verkavelingen 
t.o.v. de blijvende bedrijvigheid. Deze groene corridor is tijdens de voorbije workshops 
verder vorm gegeven en wordt een belangrijk element in de ruimtelijke kwaliteit van dit 
stadsdeel. 

2.3.2. EffECt OP dE RUIMtELIjkE ORdENINg

Referentiesituatie

Het plangebied omvat het stadsdeel binnen de R8 tussen Bissegem en Heule. Hierin zijn 
vooral woonverkavelingen en zowel kleine als grotere bedrijven gelegen maar evengoed 
nog onbebouwde percelen. Rond de hoeve “Armengoed” zijn een tiental ha open ruimte 
door een gewestelijk RUP omgevormd tot randstedelijk groengebied. Een reservatiestrook 
voor een oorspronkelijk tracé voor een geplande invalsweg N328 is eveneens nog niet 
bebouwd (tracé werd ondertussen geschrapt door een gewestplanwijziging).

De verkavelingen situeren zich vooral in het zuiden en oostelijk deel met zowel realisaties 
uit de jaren ‘80 als meer recente ontwikkelingen. Gelegen aan de R8 is een lokaal 
bedrijventerrein ‘Waterven’ dat sinds 2000 plaats biedt aan een 20-tal KMO-bedrijven. 
Langs de Oude Iepersestraat zijn dan eerder grotere productiebedrijven gevestigd vanaf 
de jaren ‘60.

De aanwezige bedrijven zijn toekomstgerichte bedrijven die hier historisch gevestigd zijn 
en in een goed nabuurschap met de omgeving. Door de nabije aansluiting op de R8 zijn ze 
goed ontsloten op het hoofdwegennet. 

Op het gewestplan Kortrijk (k.B 04/11/1977 en latere wijzigingen) wordt het plangebied als 
volgt aangeduid:

•	 woon- en woonuitbreidingsgebied

•	 gebied voor milieubelastende industrie

•	 een gewestplanwijziging in 1998 heeft een tracé voor een gewestelijke 
ontsluitingsweg (N328) geschrapt.

Binnen de zone voor milieubelastende bedrijven zijn een aantal zonevreemde woningen 
gelegen, maar ook nog een landbouwbedrijfszetel.

Er zijn 2 BPA’s van toepassing met betrekking tot het plangebied. 

BPA’: Vijfwegen Bissegem 002C en Bissegem 069

Het plangebied ligt binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied. Een deelplan 
heeft een woonuitbreidingsgebied omgezet in randstedelijk groengebied (stadsgroen 
Ghellinck).

Het tracé van de voorziene N328 is een jarenlange discussie geweest. In het ruimtelijk 
structuurplan van de stad was deze in een gewijzigde vorm nog voorzien als 
ontsluitingsweg voor de woonwijken en de bedrijven. Na een reeks workshops bleek dit 
niet de meest goede oplossing en koos het college om het voorziene tracé om te buigen 
naar een groene corridor dat tevens deel uitmaakt van een stedelijk fietsnetwerk.

De ruime omgeving van het plangebied is sterk verstedelijkt door de groei van de 
woongebieden en bedrijvenzones rond de kernen van Bissegem, Heule en Gullegem. 
Er zijn nog enkele open ruimte enclaves die door het gewestelijk RUP aangeduid zijn als 
een randstedelijk groengebied en als open ruimte corridor vanaf het provinciaal domein 
‘Bergelen’  tot aan de R8 en het stadsgroen Ghellinck. 

Er is nog een beperkt landbouwgebruik in het plangebied, deels als akkerland en deels als 
grasland. Er is één actieve landbouwzetel in het plangebied. Het plangebied valt als deel 
van het regionaalstedelijk gebied buiten het herbevestigd agrarisch gebied.

De gronden van het stadsgroen Ghellinck zijn ondertussen grotendeels verworden door de 
stad en Natuurpunt in functie van een ecologische inrichting. Deze percelen zijn niet meer 
in landbouw (op de landbouwgebruikspercelen 2015 nog aangeduid als maïs, in 2016 als 
grasland), maar worden nu ingericht en verder beheerd als natuurgebied. 
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De zonevreemdheid van een aantal woningen in het Waterhoennest (gelegen binnen zone 
voor milieubelastende bedrijven) zal worden aangepast tot zone voor wonen (mogelijks 
met nevenbestemming).

Het Armengoed is een beschermde hoeve, nu eigendom van de stad Kortrijk die een semi-
publieke invulling kan krijgen, complementair met het stadsgroen van De Ghellinck, waar 
natuurbeleving, rust en recreatie voorop staan.

De bedrijfszetel Ter Houppie die samen met het Huis van Plaisance één ensemble uitmaakt 
en eveneens als monument beschermd is, kan op termijn een andere en ondersteunende 
functie krijgen die aansluit bij de bedrijvigheid mits behoud van de erfgoedwaarde en 
aansluit bij de groene corridor met fietsverbinding op het voormalig tracé van de N328.

Waar het nog opportuun is worden bijkomende woningen mogelijk gemaakt, zonder 
afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteiten of het functioneren van het stadsgroen 
Ghellinck of de groene corridor/fietsverbinding op het voormalig tracé van de N328. 

Voor een nog onbebouwd woonblok worden de bouwmogelijkheden zoals nu beperkt in 
het BPA als klassieke sociale verkaveling, herdacht tot een concept van wooncluster met 
een hogere dichtheid. De startnota omvat een voorstel van aangepaste woontypologie die 
aansluit bij de omgeving van het beschermde Armengoed.

Er is nog één bedrijfszetel en een beperkt landbouwgebruik aanwezig in het plangebied 
(reservatiestrook en de gronden van het stadsgroen die nog geen eigendom van de stad of 
Natuurpunt zijn).  
Gezien de bestemmingen in functie van wonen, bedrijvigheid of groenontwikkeling 
niet langer op termijn compatibel zijn met een professionele landbouw, zal landbouw 
uitdovend zijn. Zolang echter er geen concrete plannen zijn voor de realisatie als 
bedrijventerrein, woonzone of groengebied, kan een voorlopig landgebruik uiteraard 
blijven. Er worden geen percelen die tot het herbevestigd agrarisch gebied (HAG) behoren 
en in landbouwgebruik zijn, onttrokken aan de landbouw door het RUP.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m ruimtelijke 
ordening die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee

2.3.3. EffECt OP dE BIOdIVERsItEIt, fAUNA EN fLORA

Referentiesituatie

Het plan ligt binnen een sterk verstedelijkte omgeving tussen Wevelgem en Kortrijk waar 
weinig ruimte is voor natuur en de open groene ruimte sterk versnipperd is. Er zijn wel 
nog enkele open ruimte enclaves die door een gewestelijk RUP aangeduid zijn als een 
randstedelijk groengebied als groene vinger vanaf het provinciaal domein ‘Bergelen’  tot 
aan de R8 en het toekomstig stadsgroen Ghellinck. 

Het plangebied omvat het gebied tussen Bissegem en Heule binnen de R8 en wordt 
gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan deelruimtes en functies. Hierin zijn vooral 
woonverkavelingen en zowel kleine als grotere bedrijven gelegen maar evengoed nog 
onbebouwde ruimte. Rond de hoeve “Armengoed” zijn een tiental ha open ruimte en een 
tracé voor een invalsweg N328 onbebouwd gebleven.

Het plangebied ligt binnen de afbakening van het regionaal stedelijk gebied. Een deelplan 
heeft een woonuitbreidingsgebied omgezet in randstedelijk groengebied (stadsgroen 
Ghellinck) met de overdruk van ‘verwevingsgebied (IVON). 

Op de biologische waarderingskaart zijn een aantal zones aangeduid als biologisch 
waardevol: 
- randbegroeiing op de talud van de R8: n (gemengde aanplanting), door AWV als hakhout 
beheerd 
- grasland met kleine landschapselementen: hp +kbs, hx+hp+kbp, hp+kb (in gebruik als 
weiland, maar deels verdwenen) 
- bij Hoeve ter Houppie: kj+kn:  hoogstamboomgaard en veedrinkpoel

De overige gebieden zijn aangeduid als minder waardevol: ua en ui (bebouwing) en bl en 
hx (akkers en intensieve graslanden). De meeste tuinen in de verkaveling dragen weinig bij 
tot de biodiversiteit, maar vormen wel een potentie tot stedelijke natuur.

De gronden van het stadsgroen Ghellinck zijn deels verworden door de stad en 
Natuurpunt in functie van een ecologische inrichting. Deze percelen zijn sinds 2016 niet 
meer in landbouw (op de landbouwgebruikspercelen 2015 nog aangeduid als maïs, in 
2016 als grasland), en worden nu verder ingericht en verder beheerd als natuurgebied.  

Het stadsgroen Ghellinck is een gezamenlijk initiatief van de stad met Natuurpunt en 
wordt deels gefinancierd uit het stedelijk Groenfonds. Er is een inrichtingsplan opgemaakt 
door bureau Omgeving om dit groengebied op een ecologische manier in te richten. In 
2016 en 2017 werden de eerste inrichtingswerken en aanplantingen uitgevoerd  (aanplant 
geboortebos, ecologisch maaibeheer en aanleg van wadi).

Het tracé van de voorziene N328 is een jarenlange discussie geweest. In het ruimtelijk 
structuurplan van de stad was deze in een gewijzigde vorm nog voorzien als 
ontsluitingsweg voor de woonwijken en de bedrijven. Na een reeks workshops bleek dit 
niet de meest goede oplossing en koos het college om het voorziene tracé om te buigen 
naar een groene corridor dat tevens deel uitmaakt van een stedelijk fietsnetwerk.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied is gelegen in de Leievallei op ongeveer op ca. 500 m 
ten zuiden van het plangebied (Grote Eenheden Natuur (GEN) West-Vlaamse Leievallei”, 
“gebiedsnr 126’”). 
De Leievallei is voor de regio een belangrijke natuurlijke corridor, waar via onder meer via 
rivierherstel in kader van het Seine-Schelde project gewerkt wordt aan natuurontwikkeling 
in de vroegere meersen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het RUP zorgt voor de verdere ontwikkeling van het randstedelijk groengebied Ghellinck 
en een groene corridor op het voormalig tracé van de N328. Het effect is dan ook positief 
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door het inrichten van een stedelijk natuurgebied waar de stad Kortrijk en Natuurpunt 
(beide eigenaar) samenwerken tot een waardevol geheel binnen een robuuste stedelijke 
groenstructuur.

Voor de inrichting is in opdracht van de stad (en in samenspraak met Natuurpunt) een 
inrichting en beheerplan opgemaakt door ‘Omgeving’ (2017) dat nu de basis is voor de 
gefaseerde realisatie. Hierbij wordt een mozaïek gecreeërd van biotopen met zowel water, 
opgaand groen en open grasland met verspreide landschapselementen. Natuurbeleving 
en -recreatie, rust en kansen voor streekeigen biodiversiteit maken een belangrijk deel uit 
van de inrichting om meer “Natuur in de stad” te creëren.

Op de voormalige reservatiestrook van de N328 vormt een  groene corridor naar de 
Zuidstraat een robuuste ecologische infrastructuur binnen een stedelijke context en kan 
mits een goed ontwerp en beheer een ecologische verbinding vormen, in combinatie met 
een functionele fietsverbinding. Aansluitend op deze groene as blijven ook de omgeving 
van Hoeve Ter Houppie en Huis van Plaisance (beschermd als monument) als groen 
ensemble behouden (in plaats van de huidige bestemming als zone voor milieubelastende 
bedrijven). De aanwezige hoogstamboomgaard wordt best behouden als landschapsrelict 
met ecologische potentie.

Het RUP verankert en versterkt hierbij de visie van de stad om voldoende randstedelijk 
groen op buurt- en wijkniveau te voorzien en dat functioneert op een grotere schaal van 
een stadsdeel. Het is tevens een invulling van de aanduiding als Natuurverwevingsgebied 
binnen het IVON zoals bepaald in een gewestelijk RUP.

Het behoud van de bedrijvigheid heeft geen belangrijke impact op de ecologische 
waarden en potenties, een groene corridor vormt een visuele en ruimtelijke buffering 
tussen de bedrijvigheid en de aanpalende woongebieden. Het hakhoutbeheer van de 
taluds van de R8 kan op een ecologisch verantwoorde manier verder gezet worden (valt 
buiten de perimeter van het RUP).

Voor het openbaar groen geldt sinds 2015 een verbod op gebruik van pesticiden. De 
stad Kortrijk is al 10 jaar voorloper in het beperken van bestrijdingsmiddelen. Waar 
mogelijk voorziet de stad straatbomen maar vaak ontbreekt de ruimte om bomen te laten 
uitgroeien tot volwassen exemplaren.

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift in RUP’s voorziet doorgaans dat bij 
aanleg van (openbaar) groen moet worden gezorgd dat de beplanting streekeigen en 
biodiversiteitsrijk is. 

Het relatief aanzienlijke groen in de tuinen van de aanpalende woonwijk kan ook een extra 
ecologische betekenis krijgen bij een natuurvriendelijk beheer en biedt extra kansen voor 
biodiversiteit, maar dit valt buiten het bestek van het RUP.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m ruimtelijke 
ordening die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 behoud van de hoogstamboomgaard

•	 verdere uitbreiding en inrichting van het stadsgroen Ghellinck

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.4. EffECt OP ENERgIE- EN 
gRONdstOffENVOORRAAd

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het RUP heeft geen betrekking op energie- of grondstoffenvoorraad. Als maatregelen 
kunnen op projectniveau mogelijkheden benut worden van lokale hernieuwbare energie 
(zonnepanelen, kleine windturbines, warmtepompen, micro-warmtekrachtkoppeling…). 
Vanaf 1 januari 2014 geldt de verplichting bij nieuwbouw bij woningen om hernieuwbare 
energie te integreren in het planconcept (met als alternatief een lager E-peil of te 
participeren in een hernieuwbaar energieproject). Vanaf 2021 geldt dat nieuwe gebouwen 
waar mensen verblijven dienen te voldoen aan de BEN-norm.

Een algemeen voorschrift in gemeentelijke RUP’s voorziet doorgaans  dat inrichtingen 
en constructies voor hernieuwbare energie toegelaten zijn (met uitzondering van 
grootschalige windturbines) voor zover ze geen afbreuk doen aan het normale gebruik van 
de zone.

Bij nieuwe woonprojecten kan voorzien worden in collectieve voorzieningen of incentives 
om tot een beperkt energieverbruik te komen of om alternatieve opwekking van energie 
te stimuleren. 

Aanzienlijk milieueffect

Nee

2.3.5. EffECt OP dE BOdEM

Referentiesituatie

Het plangebied is grotendeels bebouwd en voor een aanzienlijk gedeelte verhard, enkel 
de locatie van het Ghellinckpark bleef onbebouwd en was tot enkele jaren terug nog in 
landbouwgebruik.

Op de bodemkaart is het plangebied deels aangeduid als antropogeen (OB) en verder als 
vochtig zand, vochtig zandleem, nat zandleem.

Binnen het plangebied zijn ca. 30 bedrijven gevestigd, voornamelijk kleinere KMO’s op het 
lokaal bedrijventerrein Waterven, maar ook een drietal middelgrote productiebedrijven 
in de Oude Ieperseweg en de Zuidstraat. Tal van bedrijven hebben Vlarebo-activiteiten en 
vallen onder de periodieke onderzoeksplicht. Op het geoloket ‘bodemsanering ‘ van OVAM 
zijn er een tiental oriënterende  bodemonderzoeken binnen het plangebied opgenomen. 
Bij één bedrijf (labo Potteau) werd een bodemsanering afgerond.

dossiernr: 25938.0 conf: OBO laatste: OBO-2005

dossiernr: 27985.0 conf: OBO laatste: OBO-2006

dossiernr: 26773.0 conf: OBO laatste: OBO-2005

dossiernr: 57131.0 conf: OBO laatste: OBO-2013

dossiernr: 22495.0 conf: OBO laatste: OBO-2004

dossiernr: 59680.0 conf: OBO laatste: OBO-2013

dossiernr: 75384.0 conf: OBO laatste: OBO-201

dossiernr: 35022.0 conf: OBO laatste: OBO-2010

dossiernr: 5034.0 conf: OBO laatste: OBO-1997

dossiernr: 12010.0 conf: OBO,BBO,BSP,EEO laatste: EEO-2014

dossiernr: 22026.0 conf: OBO laatste: OBO-2003

dossiernr: 21364.0 conf: OBO laatste: OBO-2007

Via het webloket van OVAM bouwt de stad een verdere inventaris uit van mogelijke 
risico-percelen, waar een bodemonderzoek vereist is bij overdracht. Het opzet is om 
alle verontreinigde sites in beeld te brengen en tegen 2036 de nodige saneringen op te 
starten.

Binnen de woonverkavelingen is er weinig kans op bodemverontreiniging (afgezien van 
lekkende stookolietanks) evenmin op de percelen in landbouwgebruik (afgezien van 
eventuele ophogingen).

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Met het RUP wordt een open ruimte enclave binnen het stedelijk weefsel behouden. 
Het RUP zorgt voor de verdere ontwikkeling van het randstedelijk groengebied Ghellinck 
en een groene corridor op het voormalig tracé van de N328. Het effect is dan ook positief 
door het inrichten van een stedelijk natuurgebied waar de stad Kortrijk en Natuurpunt 
(beide eigenaar) samenwerken . Bij de inrichtingswerken zal er een reliëfaanpassing 
gebeuren i.f.v. ecologische doelstellingen, een poel en wadi werden reeds uitgegraven.

De aanwezige functies als infrastructuur, wonen en bedrijvigheid worden behouden 
binnen de ruimte voorzien op de huidige bestemmingsplannen. Er komt vrijwel geen 
extra uitbreiding van de ontwikkelingsmogelijkheden. Bedrijven kunnen nog beschikbare 
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onbebouwde aanpalende ruimte innemen. Een voorzien toekomstig woongebied kan met 
een aangepaste woontypologie aangesneden worden.

De reservatiestrook van de vroeger voorziene N328 wordt omgezet in een groene corridor, 
waarbij een deel van de zone voor milieubelastende bedrijven (Hoeve te Houppie) ook 
deel uitmaakt van deze groene as. 

De vastgestelde bodemverontreiniging bij de diverse bedrijfssites wordt volgens de 
resultaten van het bodemonderzoek aangepakt overeenkomstig het goedgekeurde 
bodemsaneringsproject. OVAM heeft als taak de verdere afhandeling van de 
bodemsanering op te volgen en de saneringsverplichtingen desnoods aan te sporen 
om de nodige maatregelen te treffen. De ontwikkeling van deze gebieden zal een 
verbetering van de bodemkwaliteit met zich meebrengen door de verwijdering van de 
bodemverontreiniging.

De huidige bedrijfsactiviteiten worden verder gezet en kunnen op termijn vervangen 
worden door nieuwe activiteiten als de huidige activiteit wordt stopgezet. De Vlarem 
II-voorschriften omvatten maatregelen om bij gevaarlijke producten te vermijden dat er 
contact met de ondergrond is. Voor zover het bedrijf onder de Vlarebo-lijst valt, zal een 
oriënterend bodemonderzoek een eventuele bodemverontreiniging aantonen. De Vlarem 
II-voorschriften bevatten preventieve maatregelen om het risico op bodemverontreiniging 
te beperken. Percelen die op het register van verontreinigde gronden komen, worden 
verder opgevolgd door toepassing van het bodemdecreet.

Bij de terreinbouwwerken kunnen gronden uitgegraven en afgevoerd worden. De regeling 
op het grondverzet is van toepassing (vanaf 200 m³ of percelen opgenomen in het 
bodeminformatieregister) waarbij de nodige analyses en bodembeheerrapporten nodig 
zijn. 

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m bodem die 
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.6. EffECt OP HEt WAtER INCLUsIEf WAtERtOEts

Referentiesituatie

Watertoetskaart (Ministerieel Besluit van 15/5/2017, in werking vanaf 1/7/2017): 

•	 grotendeels niet overstromingsgevoelig

•	 beperkt mogelijks overstromingsgevoelig (in een reeds bebouwde zone)

Er zijn geen officiële waterlopen aanwezig in het gebied, de vroegere grachten zijn bij 
het aanleggen van de verkavelingen in de jaren ‘70 en ‘80 verdwenen. De afvoer van 
de bebouwde gebieden verloopt via een gescheiden rioleringsstelsel. Enkel het lokaal 
bedrijventerrein Waterven beschikt reeds over een gescheiden riolering.

De afvoer van de onbebouwde gebieden verloopt vermoedelijk via nog resterende 
grachten in de richting van de Dokter Dumortierstraat. Op de kaart van de VMM staat dit 
als een knelpunt waar een gracht opgenomen wordt binnen de openbare riolering.

Er zijn geen problemen bekend met wateroverlast in relatie met het plangebied. Binnen 
het stadsgroen Ghellinck werd vorig jaar een wadi en poel uitgegraven waar hemelwater 
kan infiltreren.

Ondanks de zandleembodem staat het plangebied op de kaart van de infiltreerbare 
bodems van de provincie West-Vlaanderen (grotendeels) aangeduid als moeilijk 
infiltreerbaar. 

De waterafvoer gaat naar de Heulebeek, een waterloop van eerste categorie via de 
Disgracht, een waterloop van tweede categorie.

Op basis van zoneringsplan:

•	 Het bebouwde deel van het plangebied is grotendeels aangeduid als centraal 
gebied

•	 een deel van het Waterhoennest is aangeduid als een collectief te saneren 
buitengebied

•	 Hof te Houppie en Huis de Plaisance zijn afgelegen van de straat en twee 
individueel te saneren plekken

De diensten van Kortrijk zijn rioolbeheerder, met name de dienst “Beheer Openbaar 
Domein “ staat in voor het beheer, onderhoud, vernieuwen en aanleggen van de riolen, 
beken en grachten. De stedelijke diensten laten zich hiervoor bijstaan door riopact van 
de Watergroep en Aquafin.

Op basis van gebiedsuitvoeringsplan (GUP):

•	 Riolering aan te leggen als verbinding tussen riolering Waterhoennest en Oude 
Ieperseweg om aan te sluiten op bestaande riolering (prioriteit 3). 
De uitvoering van de aanleg van dit gebied stond geprogrammeerd voor 2017. Hierbij 
wordt het afvalwater afgevoerd naar het RWZI van Heule.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het RUP zorgt voor enerzijds voor de bestendiging van het huidige wonen en 
bedrijvigheid en anderzijds de verdere ontwikkeling van het randstedelijk groengebied 
Ghellinck en een groene corridor op het voormalig tracé van de N328. Het effect is dan 
ook voornamelijk positief door het inrichten van een stedelijk natuurgebied waar de stad 
Kortrijk en Natuurpunt (beide eigenaar) samenwerken.

Binnen het stadsgroen worden waterrijke biotopen gerealiseerd op de lager gelegen 
plaatsen. Deze zone wordt niet verder verhard en zal dus blijven als infiltratiegebied naar 
het grondwater.

De bestaande bebouwing is aangesloten op de riolering. Met uitzondering van de huizen 
in Waterhoennest wordt het afvalwater afgevoerd en gezuiverd in het RWZI van Heule of 

van Harelbeke. Het RUP voorziet niet in extra ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden, 
enkel kunnen nog vrijliggende percelen bebouwd worden. Er worden geen nieuwe  
lozingspunten of extra relevante vuilvracht gecreeërd.

Het plangebied is aangeduid als overwegend zand(leem) bodem, is infiltratie in principe 
mogelijk (afhankelijk van de grondwaterstand). Verhardingen, zoals parkeerruimte worden 
dan ook bij voorkeur in waterdoorlatende materialen (her)aangelegd.

De afvoer van de onbebouwde gebieden van het stadsgoren Ghellinck verloopt 
vermoedelijk via nog resterende grachten in de richting van de Dokter Dumortierstraat. Op 
de kaart van de VMM staat dit als een knelpunt waar een gracht opgenomen wordt binnen 
de riolering. Het is aangewezen het water zoveel mogelijk in het gebied te houden zodat 
het kan infiltreren. Het ontwerp van het stadsgroen Ghellinck houdt hier rekening mee, 
onder meer door de aanleg van een poel en wadi (reeds uitgevoerd).

Er zijn geen overstromingsgevoelige gebieden gekend met een verhoogd risico op 
overstroming mits de afwatering (op vandaag via gemengde riolering) blijft functioneren. 
Door de sterke bebouwing met vele verharding blijft evenwel een risico om wateroverlast 
bij intensieve buien. Op termijn is het wenselijk tot een gescheiden riolering te komen 
en een vertraging van de afvoer van regenwater, bijvoorbeeld door het voormalig 
grachtenstelsel indien mogelijk te herstellen.  

Bij de aanleg van het bedrijventerrein Waterven werd reeds een collectieve waterbuffering 
aangelegd (buiten het plangebied). Bij het aansnijden van het nog bebouwbaar deel van 
het woongebied (ca. 0,5 ha)  dient ook een collectieve buffering te worden aangelegd. 
Hierbij is het aangewezen op basis van een infiltratieproef de mogelijkheid tot een 
combinatie van infiltratie en buffering te komen.

Bij bouwprojecten (hier vooral vervangbouw en beperkte uitbreiding) geldt de 
vernieuwde stedenbouwkundige verordening voor hemelwater, infiltratie en buffering, 
deze wordt toegepast sinds 1 januari 2014. Bij nieuwe verharding vanaf 40 m² wordt 
gebruik van regenwater verplicht. Eveneens wordt een vertraagde afvoer via infiltratie of 
buffering opgelegd. Indien infiltratie geen optie is (afhankelijk van grondwaterpeilen), 
wordt buffering opgelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. In 
zijn watertoetsadvies legt de provincie een buffervolume op van 330 m³ per ha verharde 
oppervlakte voor projecten vanaf 1.000 m².

Doordat de gewestelijke verordering de harde bestemming goed regelt inzake 
waterhuishouding zijn voor dergelijke projecten geen vernoemingswaardige effecten te 
verwachten. 

Bijkomend door een groene corridor te voorzien op het voormalig tracé van de N328 kan 
er verwacht worden dat de waterhuishouding er verder op verbetert aangezien de totale 
hoeveelheid waterondoorlaatbare verharding zal verminderen.

De lozing van afvalwater wordt geregeld via de omgevingsdecreet- en besluit, de Vlarem II 
en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Nieuwe aansluitingen zullen gescheiden worden 
met een aparte regenwater- en afvalwateraansluiting, de correcte aansluiting wordt 
gecontroleerd bij de keuring van de private riolering.

Op vandaag is dit nog een lozingspunt van huishoudelijk afvalwater van de woningen in 
Waterhoennest dat in het oppervlaktewater dat via de baangrachten in het stadsgroen 
van de Ghellinck loopt. De oplossing voor het saneren van Waterhoennest met een 
verbindingsriolering is voorzien voor de periode 2021-2027 (GUP, prioriteit 3). Bijkomende 
bouwmogelijkheden worden best gerealiseerd nadat dit knelpunt is aangepakt.

Voor de twee rode clusters waar een IBA voorzien wordt (Hof Houppie), kan nog nagegaan 
worden of in de toekomst een aansluiting op de riolering mogelijk is, zoniet is de aanleg 
van een eigen waterzuivering vereist.

Een algemeen stedenbouwkundig voorschrift bij gemeentelijke RUP’s voorziet doorgaans 
dat alle ruimtelijke ingrepen in overeenstemming dienen te zijn met de principes van het 
integraal waterbeheer. Alle handelingen in functie van het waterbeheer zijn toegelaten 
voor zover ze geen afbreuk doen aan de kwaliteit of het normale gebruik van de zone.

Er is geen directe invloed van het RUP op de grondwaterstand. Doordat de R8 hier in 
uitgraving ligt met een drainagesysteem, is het peil van het grondwater naar verwachting 
vrij diep.  

Bij ondergrondse constructies (> 4 m diep) worden deze niet toegelaten zonder dat er een 
voorafgaande modellering wordt uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen invloed is op de 
grondwaterstroming.

Watertoets:  
Het RUP heeft geen significante negatieve impact op de waterhuishouding. 
Er zijn geen overstromingsgevoelige gebieden waar verdere urbanisatie een kans betekent 
op wateroverlast mits de geldende regelgeving zoals de gewestelijke verordening 
hemelwater en de provinciale richtlijnen voor buffering gevolgd wordt. Het RUP 
betekent het vrijwaren van verdere bebouwing in het stadsgroen Ghellinck en creëert 
hiermee gelijktijdig extra ruimte voor water. Wel is het aangeraden de riolering van het 
Waterhoennest op korte termijn op te nemen in de programmering en bij de inrichting van 
het stadsgroen voldoende ruimte voor water te voorzien.

De stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in 
overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer 
en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelige effect op de 
waterhuishouding te verwachten.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m water die in 
het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 Aanleg van verhardingen, voor zover het de functionaliteit niet schaadt (bv. parkings 
voor personenwagens), bij voorkeur in waterdoorlatende materialen.

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.7. EffECt OP dE AtMOsfEER EN kLIMAtOLOgIsCHE 
fACtOREN

Referentiesituatie

De luchtkwaliteit in de regio Kortrijk-Menen is volgens het (voormalig) VMM-geoloket van 
een goede kwaliteit op basis van de resultaten 2010-2012: een totale index van 4 à 5, een 
gemiddelde PM10 concentratie van 21-25 µg/m³, tussen de 16 en 20 overschrijdingen per 
jaar van de 50 µg/m³ fijn stof en een gemiddelde NO²-concentratie van 16-30 µg/m³. Deze 
resultaten wijzen op een verdere verbetering t.o.v. de vorige jaren.

Op het nieuwe geoloket  is de PM10 in 2016 een jaargemiddelde van 21-25  µg/m³, de 
PM2.5 een jaargemiddelde 16-20 µg/3³, een zwarte koolstof van 1,26-1,50 µg/m³ en 
een NO2 concentratie van 26-30 µg/m³ nabij de R8. Deze waarden zijn eigen aan een 
verstedelijkte context.

Het plangebied omvat het stadsdeel tussen Bissegem en Heule is ingebed in een sterk 
verstedelijkte omgeving. De belangrijkste emissiebronnen naar de lucht in het plangebied 
zijn het verkeer, de industriële emissies en de stookinstallaties van gebouwen  De R8 is 
een drukke verkeersader en grenst aan het plangebied en is dan ook zichtbaar op de 
kaarten van de luchtkwaliteit.  De aanwezige bedrijven werken eerder kleinschalig en 
betekenen geen belangrijke emissies naar de lucht met effect op bijvoorbeeld verzuring 
en vermesting.

De milieudienst van de stad Kortrijk meldt evenwel geen klachten rond lucht-, geur- of 
stofhinder met betrekking tot het plangebied.

De stad Kortrijk heeft een nulmeting van de CO2-emissie in het kader van het 
ondertekenen van de Covenant of Mayors. De CO2-meting rapportering in 2016 toonde 
voor de sad Kortrijk een vermindering van de CO2-uitstoot van 15% (2005-2015), met 
een stijging van het energieverbruik van 2% in dezelfde periode. Het aandeel aan 
hernieuwbare energie bedraagt 6%.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Er zijn geen specifieke problemen naar luchtkwaliteit bekend in het plangebied. De 
effecten van luchtverontreiniging kan zich op grote afstand en grensoverschrijdend 
verpreiden. De algemene maatregelen vanuit de diverse actieplannen naar lucht (fijn stof, 
NEC, groene mobiliteit, toepassing Vlarem-normen, EPB…) resulteren op termijn in een 
verdere verbetering van de globale luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Binnen het plangebied zijn een dertigtal bedrijven, meestal kleine KMO’s actief naast 
drie middelgrote productiebedrijven. Deze bedrijven kunnen hun vergunde activiteiten 
verder zetten of er kunnen zich in de plaats nieuwe bedrijven vestigen. De komst van sterk 
vervuilende bedrijven wordt echter uitgesloten. De vergunningsvoorwaarden uit Vlarem 
zijn afgestemd op de milieukwaliteitsnormen in functie van een gezond leefklimaat zoals 
vastgelegd in Europese normen voor luchtkwaliteit. Ook stookinstallaties bij (particuliere) 
gebouwen dienen te voldoen aan de Vlarem-normen voor emissies naar de lucht, onder 
meer door periodieke controle en regelmatig onderhoud.

Het RUP voorziet nu een groene corridor om het tracé van een vroegere invalsweg N328 en 
tevens het ontwikkelen van een groene long in het stadsgroen van Ghellinck. Deze groene 
ruimtes zullen een positief effect hebben op de luchtkwaliteit en betekenen (in beperkte 
mate) ook het vastleggen van CO2 door het opgaand groen. De groene corridor betekent 
ook een (visuele) buffer tussen bedrijven en woonzone om mogelijke hinder te beperken.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m lucht die in 
het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 Nieuwe bedrijven met een grote impact op luchtkwaliteit niet toelaten

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.8. EffECt OP HEt gELUId

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het plangebied omvat naast het stadsgroen Ghellinck binnen een verstedelijkte omgeving 
ook woongebieden en bedrijven tussen Bissegem en Heule. In dergelijke omgeving is het 
voorspelbaar dat de stedelijke omgeving en de R8 een invloed zullen uitoefenen op het 
omgevingsgeluid. Dit is ook op te merken op de geluidskaarten. 

De ring van Kortrijk R8 begrenst het plangebied t.h.v. het bedrijventerrein Waterven. 
Deze druk bereden stedelijke ring ligt in een uitgraving waardoor er beperkte 
overdracht is naar de omgeving van het verkeerslawaai. Het effect is zichtbaar op de 
geluidsbelastingskaarten. Het zijn vooral de achterzijde van de bedrijven die binnen 
de contouren liggen van 50 tot 60 dB overdag, maar ook enkele woningen in de 
Gullegemse Steenweg en Waterhoennest. Tijdens de nacht is er minder verkeer en is de 
geluidsoverdracht naar de omgeving beperkt. 
In de nabije toekomst wordt een nieuwe verkeerswisselaar aangelegd R8/A19 die zijn 
effect kan hebben op het omgevingsgeluid, maar dit valt verder buiten het bestek van dit 
RUP.

Binnen het plangebied zijn diverse actieve (productie)bedrijven gelegen, voornamelijk 
kleinere KMO-bedrijven, maar ook drie grotere bedrijven. De milieudienst van Kortrijk 
maakt geen melding van klachten i.v.m. geluidsoverlast vanuit de omwonenden.  
Het plangebied ligt ook in de nabijheid van het vliegveld van Wevelgem-Bissegem dat 
eveneens occasioneel bijdraagt tot het omgevingsgeluid door vliegtuigbewegingen.

Het RUP ‘Ghellinck’ wil in de eerste plaats de juridisch-planologische basis vormen voor 
de ontwikkeling van dit stadsdeel tussen Bissegem en Heule, in het kader van het huidig 
ruimtelijk beleidskader. Door deze, reeds bestaande, visie (en masterplannen) in een RUP 
te vertalen met gepaste stedenbouwkundige voorschriften kan een groene infrastructuur 
uitgebouwd worden. 

Met het RUP wordt een groene ruimte en een groene corridor verankerd naar de toekomst. 
Deze dragen bij tot de omgevingskwaliteit en vormen plaatsen van rust en groene 
beleving. De plannen om dwars door het plangebied een invalsweg N328 aan te leggen 
wordt nu definitief verlaten. Deze groene as vormt meteen ook een (visuele) buffer tussen 
de bedrijven en de woonverkavelingen die tevens een (eerder beperkte) afzwakking 
betekent van lawaai.

Er is bedrijvigheid binnen het plangebied, in de Oude Ieperseweg verweven met 
een aantal woningen. De bedrijven die ingedeeld zijn volgens Vlarem dienen een 
omgevingsvergunning te hebben waarbij de geluidsnormen van toepassing zijn. Hierdoor 
wordt een aanvaardbare geluidsniveau gegarandeerd voor de omwonenden. Bij klachten 
wordt een geluidsmeting gedaan om eventuele saneringsmaatregelen op te leggen aan 
het bedrijf.

Bij de vestiging van nieuwe bedrijven wordt best geen nieuwe milieubelastende, zwaar 
industriële, sterk verkeersgenererende of grootschalige activiteiten toegelaten in het 
plangebied.

Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een versterking van het groenareaal en het behoud van 
de bestaande functies van wonen en bedrijvigheid en zal dus niet leiden tot een toename 
van geluidshinder.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m geluid die 
in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 Nieuwe bedrijven met een grote impact op omgevingsgeluid niet toelaten

•	 voldoende afscherming van het geluid afkomstig van de R8 ter hoogte van woningen

•	 Voldoende opgaand groen binnen de groene corridor als buffer tussen bedrijven en 
het wonen

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.9. EffECt OP HEt LICHt

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Het plangebied omvat zowel open ruimte , wegeninfrastructuur, woonwijken als 
bedrijvenzones en paalt aan de R8 rond Kortrijk. Er is door de vele infrastructuren en 
urbanisatie een sterke aanwezigheid van lichtvervuiling. De lichtbronnen zijn vooral de 
verlichting van de R8 (die ‘s nachts blijft branden) en zorgt voor een lichtgevend effect. Dit 
kan zijn effect hebben op de aanwezige natuurelementen.

De straatverlichting zorgt functioneel voor voldoende verlichting. De stad houdt hierbij 
rekening met de efficiëntie van verlichting van het openbaar domein. Het Vlarem 
bepaalt dat de verlichting (bij ingedeelde inrichtingen) dient beperkt tot een functionele 
verlichting tijdens de actieve periode. In kader van het burgemeestersconvenant streeft de 
stad naar een energiezuinige openbare verlichting. Kortrijk past, in sommige gebieden, het 
systeem toe van het dimmen en doven van de verlichting tijdens de nachtelijke uren. 

Het RUP ‘Ghellinck’ wil in de eerste plaats de juridisch-planologische basis vormen voor 
de ontwikkeling van dit stadsdeel tussen Bissegem en Heule, in het kader van het huidig 
ruimtelijk beleidskader. Door deze, reeds bestaande, visie (en masterplannen) in een RUP 
te vertalen met gepaste stedenbouwkundige voorschriften kan een groene infrastructuur 
uitgebouwd worden met het stadgroen Ghellinck als een stedelijk natuurgebied in een 
centrale rol.  
Binnen dit stadsgroen is het aangewezen om verlichting te beperken op de plaatsen waar 
biodiversiteit primeert.

Met het RUP wordt een groene ruimte en een groene corridor verankerd naar de toekomst. 
Deze dragen bij tot de omgevingskwaliteit en vormen plaatsen van rust en groene 
beleving. De oorspronkelijke plannen om dwars door het plangebied een invalsweg N328 
aan te leggen wordt nu definitief verlaten. Deze groene as vormt meteen ook een buffer 
tussen de bedrijven en de woonverkavelingen.

Het RUP zorgt in hoofdzaak voor een versterking van het groenareaal en het behoud van 
de bestaande functies van wonen en bedrijvigheid en zal dus niet leiden tot een toename 
van lichthinder.

Aanzienlijk milieueffect 

Nee

2.3.10. EffECt OP dE stOffELIjkE gOEdEREN, HEt 
CULtUREEL ERfgOEd EN HEt LANdsCHAP

Referentiesituatie

Het plangebied omvat een deel van Kortrijk binnen de ring R8 rond Kortrijk, tussen 
Bissegem en Heule. Het is grotendeels bebouwd met woonwijken vanaf de jaren ‘70 en 
een aantal bedrijven in de Oude Ieperseweg. Rond 2000 is daar het lokaal bedrijventerrein 
Waterven bijgekomen. Een nog onbebouwd gebied met de hoeve ‘Armengoed’  werd 
via een gewestelijk RUP omgezet tot randstedelijk groengebied en wordt momenteel 
(gefaseerd) ingericht in samenwerking tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt.  
De ruime omgeving bestaat uit een sterk verstedelijkt gebied binnen de Leie-as tussen 
Wevelgem en Kortrijk met een beperkt aantal open ruimte-enclaves.

In het plangebied zijn er drie panden opgenomen op de inventaris van het bouwkundig 
erfgoed, waarvan twee beschermd als monument.

Beschermd monument:

•	 Hoeve Armengoed of Hospitaalhoeve waarvan woonhuis, dwarsschuur en koetshuis 
beschermd zijn

•	 Hoeve Ter Houppie en Huize van Plaisance, beide beschermd

Bouwkundig erfgoed:

•	 Hoeve Goed Vanneste: werd gesloopt bij de uitbreiding van het bedrijf Labo Potteau

Op de landschapsatlas is het plangebied gelegen deels in het stedelijk gebied van Kortrijk 
en deels in het ‘Land van Roeselare-Kortrijk’ . Het plangebied en de omgeving is echter 
sterk verstedelijkt en doorsneden met verkeersinfrastructuren als de R8 en de E403/A17. 
Ten zuiden is de open ruimte van de “Leievallei” als een “ankerplaats” aangeduid. 

Er zijn een vijftal sites binnen het plangebied opgenomen op de CAI, voornamelijk hoeves 
met walgracht. Dit wijst op het verleden van het plangebied als landbouwgebied dat vrij 
recent werd geürbaniseerd. In de omgeving zijn talrijke sites op de CAI vermeld vanuit 
de geschiedenis van de Leie en Kortrijk vanaf de Romeinse periode. Zowel vondsten uit 
het neolithicum, de Romeinse periode als de middeleeuwen zijn gedocumenteerd vanuit 
vroegere opgravingen. De drogere gronden binnen de Leie-as zijn steeds aantrekkelijk 
geweest voor bewoning en landbouw. Waar het bodemarchief nog niet verstoord is, 
bestaat de kans om archeologische sporen aan te treffen.

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Een algemeen voorschrift bij gemeentelijke RUP’s bepaalt doorgaans dat aandacht wordt 
besteed aan een ruimtelijke draagkracht, beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing. 

De panden op de inventaris van het bouwkundig erfgoed en tevens beschermd als 
monument dienen uiteraard behouden. Hoeve Ter Houppie met bijhorend Huis van 
Plaisance zijn gelegen in zone voor milieubelastende bedrijven en dus ‘zonevreemd’. 
Met het RUP kan het gebruik in de toekomst aangepast worden zodat de gebouwen een 
nieuwe functie kunnen krijgen waarbij de erfgoedwaarde behouden blijft. In de workshop 
voor een inrichtingsplan werd voorgesteld de beide monumenten in hun  ruimtelijke 
context te behouden (tussenliggende open ruimte) en de bijkomende bebouwing te 
beperken tot een volume met een gelijkvormig patroon. 
Het Armengoed is ondertussen eigendom van de stad Kortrijk en er wordt gezocht 
naar een (semi)publieke functie die aansluit bij het stadsgroen Ghellinck. De gebouwen 
zijn in slechte staat en zullen een grondige renovatie nodig hebben. In overleg met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed werd bepaald dat de recente bijgebouwen best worden 
afgebroken.

De nieuwe woonontwikkeling palend aan het Armengoed houdt best rekening met de 
karakteristieken van de plek door een woontypologie te gebruiken van grondgebonden 
woningen in cottage-verband en van gestapelde woningen in een schuuropstelling (zie 
workshops voor globaal inrichtingsplan).

Het Goed Vanneste was reeds ingesloten door het bedrijf Labo Potteau en bij de 
uitbreiding van het bedrijf werd vergunning verleend om de hoeve te slopen.

Het aspect archeologisch erfgoed valt onder het ‘decreet bescherming van het 
archeologisch erfgoed’ (nu geïntegreerd in het onroerend erfgoeddecreet). Bij een 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (vanaf een bepaalde oppervlakte) dient 
een archeologienota de kansen in te schatten op mogelijke vondsten, waarna een 
archeologisch vervolgonderzoek volgt indien er voldoende aanwijzingen zijn van een 
vermoedelijk bodemarchief. De resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd aan 
het Agentschap Onroerend Erfgoed. Bij het aansnijden het woonuitbreidingsgebied nabij 
het Armengoed zal de opmaak van een archeologienota waarschijnlijk vereist zijn. 

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er geen verdere effecten i.v.m erfgoed die in 
het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 /

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.11. Effect op de mobiliteit inclusief buurtwegentoets

2.3.12. Referentiesituatie

Het plangebied omvat een deel van Kortrijk binnen de ring R8 rond Kortrijk tussen 
Bissegem en Heule. Het is grotendeels bebouwd met woonwijken vanaf de jaren ‘70 en 
een aantal bedrijven in de Oude Ieperseweg. Rond 2000 is daar het lokaal bedrijventerrein 
Waterven bijgekomen. Een nog onbebouwd gebied met de hoeve ‘Armengoed’  werd via 
een gewestelijk RUP omgezet tot stedelijk groengebied en wordt momenteel (gefaseerd) 
ingericht in samenwerking tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt (beide eigenaar).  
De ruime omgeving bestaat uit sterk verstedelijkt gebied en kent heel wat 
vervoersbewegingen die zich verspreiden over de diverse wegen. 

De R8 heeft het statuut van snelweg en bundelt zowel het lokaal als het doorgaand 
verkeer rond Kortrijk dat zijn weg zoekt naar hun bestemming en hiervoor moet 
aansluiten op één van de vele grote verkeersassen zoals E17, E403 of A19. De huidige 
verkeerswisselaar R8/A19 is een voorlopige (en verkeerstechnisch onveilige) oplossing en 
staat geprogrammeerd om aangepast te worden.

De Oude Ieperseweg, de Heulsestraat/Zuidstraat en de Gullegemsesteenweg zijn 
gecatalogeerd als lokale gebiedsontsluitingswegen die de kernen verbinden. Voor de 
fietsers zijn deze drukke verkeerswegen niet altijd even aangenaam of veilig. Het aandeel 
in fietsverplaatsingen is nog eerder beperkt en voor verbetering vatbaar.

Het plangebied is goed ontsloten voor diverse modi. De bedrijven kunnen gebruik maken 
van de oprit van de R8 aan de Oude Ieperseweg en zo aansluiten op het hoofdwegennet. 
De woongebieden bestaan uit rustige straten (vaak doodlopend) met weinig doorgaand 
verkeer. Enkel de Oude Ieperseweg is een drukke verbinding van verkeer dat zijn weg 
zoekt naar de R8. Het profiel van deze weg is op vandaag zeker niet optimaal en biedt 
weinig comfort aan fietsers. 
 
Betreffende openbaar vervoer zijn er diverse buslijnen die stoppen nabij halte van het 
plangebied: 

•	 Buslijn: Kortrijk-Izegem-Ardooie (halte in de Gullegemsesteenweg)

•	 Buslijn: Kortrijk-Bissegem-Heule (halte Heulsestraat)

•	 Buslijn Kortrijk-Moorsele (halte Oude Ieperseweg)

Op het gewestplan was een invalsweg voorzien om het autoverkeer te bundelen en 
snel in de stadskern te brengen. Deze visie is ondertussen achterhaald en het voorziene 
tracé werd door een gewestplanwijziging in 1998 reeds geschrapt. In het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan was nog opgenomen om hier een wijkverzamelweg aan te 
leggen en de bedrijven te ontsluiten. Na een grondige afweging heeft het stadsbestuur 
dat dit geen verdere optie is in het licht van een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar wel als 
fietsverbinding kan bijdragen tot een transitie in het mobiliteitsgedrag.

Het plangebied is dicht bij het station van Bissegem (ongeveer 500 m), maar ook het 
grotere station van Kortrijk ligt in de nabijheid op ca. 4 km.

Er zijn 5 buurtwegen in het plangebied aanwezig:

•	 Chemin nr. 3 en 5bis: volgt het tracé van de Zuidstraat

•	 Chemin nr. 5 volgt het tracé van de Oude Ieperseweg

•	 Chemin nr 12 en 14 volgten grotendeels het tracé van Waterhoennest

Omschrijving en beoordeling van de voorgenomen planopties met de mogelijke effecten

Stad Kortrijk beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan (2011). Voor Kortrijk staat de 
verkeersleefbaarheid en -veiligheid voorop, in het bijzonder het beperken en beheersen 
van verkeersstromen en de veiligheid op de kruispunten is een continu aandachtspunt. 
Onveilige situaties dienen preventief te worden opgelost. Naast het bestendigen van 
het wonen en de bedrijvigheid in het plangebied, wordt er door het RUP ook ingezet om 
efficiënte en veilige verplaatsingcorridors te verwezelijken, in het bijzonder binnen een 
autonoom fietsnetwerk. Binnen het plangebied worden er een aantal voorstellen gedaan 
om de huidige fietsinfrastructuur te verbeteren en te optimaliseren.

Het RUP wil bijdragen tot een transitie naar meer duurzame mobiliteit door het 
aanbieden van betere fietsverbindingen via trage wegen, het creëren van een autoluwe 
woonomgeving, het voorzien van doorwaadbare groene ruimte, het stimuleren van 
openbaar vervoer en een goede inplanting en bereikbaarheid van autogerichte functies 
zoals KMO-bedrijven.

Het RUP zal geen negatieve gevolgen hebben voor de mobiliteit. Er worden geen 
uitbreidingen voorzien van verkeersgenererende activiteiten; zowel de ruimte voor het 
wonen als voor de bedrijven blijft zoals het op vandaag reeds voorzien is. Er is nog een 
terrein als woongebied dat ruimte kan bieden aan een vijftigtal nieuwe woningen die mee 
deel uitmaken van de residentiële verkavelingen die ingericht zijn als autoluwe zones.

De huidige bedrijven hebben een normaal mobiliteitsprofiel en veroorzaken dank zij hun 
vlotte ontsluiting om de R8 via de Oude Ieperseweg weinig verkeersoverlast. Op termijn 
kunnen de huidige bedrijven vervangen worden door nieuwe ondernemingen waarbij het 
raadzaam is geen extra volume vrachtverkeer te genereren t.o.v. de huidige situatie.

Het RUP verankert de beleidskeuze van de stad om niet langer te investeren in een 
wijkverzamelweg op het tracé van de N328. 

Binnen het stadsgroen Ghellinck wordt een centrale fietsdoorsteek voorzien die zal 
aansluiten op de straat Waterhoennest, die deel uitmaakt van een fietsnetwerk. Met 
de omvorming van het voormalig tracé van de N328 tot een groene corridor met een 
functionele fietsverbinding, wordt het stedelijk fietsnetwerk verder uitgebouwd als een 
alternatief voor de auto.

Leemten in de kennis 

•	 Niet van toepassing

Verder te onderzoeken milieueffecten bij de opmaak van het RUP

•	 Mits de toepassing van de regelgeving, de reguliere instrumenten en de gebruikelijke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn er dan geen verdere effecten i.v.m mobiliteit 
die in het verder verloop van het RUP dienen meegenomen te worden.

Flankerende  maatregelen om het plan milieuvriendelijker te maken

•	 Geen nieuwe bedrijven toelaten die eens sterke verkeersgeneratie betkenen

Kans op aanzienlijk milieueffect 

Nee
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2.3.13. Overzicht van de beoordeling van de aanzienlijke 
milieueffecten

Globaal overzicht aanzienlijk effect op:

gezondheid en veiligheid van de mens nee

ruimtelijke ordening nee

biodiversiteit, flora en fauna nee

energie en grondstoffenvoorraad nee

bodem nee

water nee

atmosfeer en klimatologische factoren nee

geluid nee

licht nee

stoffelijke goederen en cultureel erfgoed nee

landschap nee

mobiliteit nee

Gezien de beperkte impact van het plan op de disciplines en flankerende maatregelen die 
binnen het RUP worden voorzien, zijn er weinig tot geen effecten met een grote impact op 
het milieu te verwachten. 

2.4. De kenmerken van plannen en programma’s

De mate waarin het plan een kader vormt voor projecten en andere activiteiten met betrekking 
tot de ligging, aard, omvang en gebruiksvoorwaarden en de toewijzing van hulpbronnen

Het RUP heeft geen betrekking op het aanwenden of gebruik van hulpbronnen.

De mate waarin het plan andere plannen en programma’s, met inbegrip van die welke deel zijn 
van een hiërarchisch geheel, beïnvloedt

Het gemeentelijk RUP geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het 
gemeentelijk RUP staat onder aan de hiërarchie van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Het gemeentelijk RUP is niet gemeentegrensoverschrijdend.

De relevantie van het plan voor de integratie van milieuoverwegingen, vooral met het oog op 
de bevordering van duurzame ontwikkeling

Niet relevant voor dit RUP.

Milieuproblemen die relevant zijn voor het plan

Zie punt 3.3. bij de beoordeling van de milieueffecten.

De relevantie van het plan voor de toepassing van de milieuwetgeving van de Europese 
Gemeenschap 

Niet relevant binnen dit RUP.
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3. Conclusie
Screening

Voor het voorliggende RUP wordt, rekening houdend met de beperkte effecten van de 
mogelijke ingrepen ten opzichte van de huidige toestand (referentiesituatie), de vermelde 
verder te onderzoeken milieuaspecten en de passende flankerende maatregelen om het 
plan milieuvriendelijker te maken, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht; bijgevolg 
wordt voorgesteld ontheffing te verlenen.

RVR-toets

De inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen wordt in het RUP uitgesloten. Er werd een 
online RVR-toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het (voor)ontwerp van het RUP aan de dienst 
Veiligheidsrapportering moet worden voorgesteld om te laten bepalen of er al dan niet 
een RVR moet worden opgesteld. 

Dit werd uitgevoerd en de conclusie was, dat er geen RVR moet worden opgesteld.

Watertoets

Het RUP heeft geen significante negatieve impact op de waterhuishouding. 
Er zijn geen overstromingsgevoelige gebieden waar verdere urbanisatie een kans betekent 
op wateroverlast mits de geldende regelgeving zoals de verordening hemelwater 
gevolgd wordt. Het RUP betekent een vrijwaren van verdere bebouwing in het stadsgroen 
Ghellinck en creëert hiermee gelijktijdig extra ruimte voor water. Wel is het aangeraden de 
riolering van het Waterhoennest op korte termijn op te nemen in de programmering.

De stedenbouwkundige voorschriften voorzien dat alle ruimtelijke ingrepen in 
overeenstemming dienen te zijn met de principes van het integraal waterbeheer 
en mits voorgaande zaken gerespecteerd worden, is er geen nadelig effect op de 
waterhuishouding te verwachten.

Trage wegen toets

 Het RUP heeft geen significante negatieve impact op het netwerk van trage wegen. 
De bestaande wegeninfrastructuur wordt behouden en de buurt- en voetwegen uit de 
atlas van buurtwegen worden (soms in een gewijzigd tracé) behouden.

Het RUP voorziet in de aanleg van nieuwe trage wegen verbindingen die bijdragen tot een 
fietsnetwerk op het schaalniveau van de stad Kortrijk.
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