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1 Inleiding

1.1 Ligging van het RUP

Het plangebied is gelegen in Sint-Eloois-Vijve, een 
deelgemeente van Waregem. Het is begrensd door 
de N382 in het oosten, de N43 in het zuiden, een 
bedrijvenzone en landbouwgebied in het westen en 
het valleigebied van de Leie in het noorden. 

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern 
van Sint-Eloois-Vijve; tussen Sint-Eloois-Vijve en 
Desselgem.  

Het plangebied heeft een oppervlakte van 53 ha. 

Het plangebied maakt deel uit van het kleinstedelijk 
gebied Waregem op basis van het voorstel van 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem. 

0 250 500125 Meters
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1.2 Onderwerp van het RUP

Het RUP vormt een herziening van het bestaand BPA 
Molenstraat en het BPA Schoendalestraat. 

Het RUP moet juridische eenduidigheid en 
vereenvoudiging brengen binnen het woongebied. Het 
is de bedoeling de vele verkavelingen op te heffen en 
te vervangen door éénduidige voorschriften voor het 
hele gebied. 

Het RUP conditioneert een aantal inbreidingsprojecten 
voor woningbouw op lange of minder lange termijn. 
Aandachtspunten hierbij zijn connecties binnen het 
circulatiepatroon en dichtheid. 

Het RUP neemt twee sites in het noordwesten mee op 
die de potentie hebben om een meerwaarde te geven 
aan het stadsrandbos en omgekeerd. De functionele 
en ruimtelijke mogelijkheden voor deze sites worden 
bepaald. 

Tenslotte vormt ook de multifunctionaliteit in de 
omgeving met verschillende gradaties onderwerp 
van het RUP. Multifunctionaliteit is wenselijk binnen 
bepaalde randvoorwaarden. Langs de N43 zijn 
ruimere mogelijkheden voor niet-woonfuncties dan 
centraal in het gebied. 

grens plangebied RUP

potentiële verdichtingsprojecten

verdichtingsproject in uitvoering

gemengde functies langs N43
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1.3 Begrenzing plangebied

De begrenzing van het plangebied is gebaseerd op 
die van het bestaande BPA nr. 7a Molenstraat (1986-
03-24) en van het BPA nr. 70 Schoendalestraat 
(1994/06/21). Minstens wordt het ganse plangebied 
van deze BPA’s opgenomen zodat deze volledig 
kunnen opgeheven worden (juridische eenvoud). 
Op een aantal plaatsen werden delen bijkomend 
opgenomen. 

1. In het noordwesten worden een hoeve en een 
aantal woonpercelen mee opgenomen. Ruimtelijk 
horen deze percelen bij het woongebied. De 
hoeve wordt meegenomen om de mogelijkheden 
ervan te specifi ëren binnen dit RUP. De huidige 
bestemming o.b.v. het gewestplan van deze 
twee sites is natuurgebied. Voor beide sites is de 
functie en ruimtelijke kwaliteit in relatie tot het 
stadsrandbos ten noorden van belang. 

2. Ten aanzien van de percelen langs de N43 
en langs de Schoendalestraat werd een 
kleine uitbreiding voorzien om een juridische 
vereenvoudiging te krijgen. Op vandaag 
vallen bepaalde percelen onder verschillende 
voorschriften, wat helemaal niet werkbaar is. 
Voor de afbakening van het plangebied werden de 
perceelsgrenzen gebruikt. 

3. Het centrale deel van het BPA Schoendalestraat 
dat hoofdzakelijk een aardappel- en 
groentenverwerkend bedrijf omvat (Lutosa) 
wordt in het plangebied van het RUP niet mee 
opgenomen. De juridische mogelijkheden 
(gewestplan) voor dit bedrijf zijn duidelijk en 
volstaan. Een groenbuffer voor het bedrijf maakt 
deel uit van de gewestplanbestemming voor 
bedrijvigheid. 

4. Het centrale deel van het woongebied maakt geen 
deel uit van de bestaande BPA’s. In deze zone zijn 
verschillende mogelijke inbreidingsprojecten aan 
de orde. De ganse zone wordt mee opgenomen in 
het plangebied.  
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2 Feitelijke toestand

2.1 Ruimtelijke informatie

2.1.1 Woongebied

Het plangebied is een nog ‘onafgewerkt’ traditioneel 
suburbaan woongebied van hoofdzakelijk 
alleenstaande woningen. Er zijn echter ook op twee 
plaatsen meergezinswoningen aanwezig en op een 
aantal plaatsen nevenfuncties zoals een bank, een 
kapsalon, ... 
Er liggen nog heel wat onbebouwde percelen, soms 
met een aanzienlijke grootte. 

De bestaande bruto-dichtheid van het woongebied 
is ongeveer 8 w/ha. Dit is het aantal woningen in 
het ganse plangebied ten aanzien van de totale 
oppervlakte van het plangebied. 
De netto-dichtheid van het bebouwde deelgebied 
bedraagt ongeveer 13 w/ha. Deze dichtheid brengt 
enkel de effectief bebouwde delen voor woningbouw 
in rekening. 

In het plangebied komen een aantal potentiële 
verdichtingsprojecten voor woningbouw voor. (Zie de 
kaart op de vorige pagina). Elk op zich omvatten ze 
ongeveer 0,5 ha. 
De herbestemming van een serre in het zuiden (1) 
is op korte termijn gepland. De serre werd reeds 
gesloopt en er werden afspraken gemaakt m.b.t. de 
ontsluiting met het project ten noorden. Binnen de 
bestaande bestemming is dit woonproject echter niet 
mogelijk. 
De reconversie van site 2 en 3 is op vandaag nog niet 
aan de orde. Op beide locaties is een actief bedrijf 
aanwezig: enerzijds een spinnerij en anderzijds een 
weverij. Site 2 werd recent gedeeltelijk verbouwd. In 
februari 2005 werd een vergunning verleend voor het 
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herinrichten van een deel van de bestaande loods tot 
woning.
Site 4 langs de Moerbosstraat is op vandaag 
onbebouwd gebied (t.a.v. de luchtfoto zijn reeds een 
aantal gebouwen gesloopt). Er zijn verschillende 
toegangen aanwezig naar achtergelegen bedrijven. 
De Moerbosstraat is echter voor de rest hoofdzakelijk 
een woonstraat. 

2.1.2 Noord-westelijke site in relatie 
tot stadsrandbos

Ten noorden van het plangebied wordt een 
stadsrandbos gepland (o.b.v. verschillende 
documenten: GRS, GNOP, afbakening, studie 
stadsrandbos). Op vandaag is dit echter nog niet 
gerealiseerd. Toch is nu reeds duidelijk dat in het 
verhaal van het stadsrandbos de noord-westelijke site 
in het plangebied van belang zal zijn. Het gaat om 
twee hoevesites: 1 ten westen en 1 ten oosten van 
de Leiegoeddreef. 
De hoeves zijn gelegen langs de Waregemse 
fi etsroute “Hoevenroute.” 

1. Landbouwsite ten oosten van Leiegoeddreef
De site bevindt zich op een belangrijke plaats 
om de relatie te leggen tussen de woonwijk en 
het groengebied ten noorden. Er bestaat een 
mogelijkheid om de woonstraat vlotter aan te sluiten 
op de Leievallei door een doortrekking. 
Er is een hoeve aanwezig die opgenomen is in de 
(voorlopige) gids van bouwkundig erfgoed omwille 
van één historisch gebouw. De hoeve is bestemd 
als woongebied, de percelen ten noorden ervan als 
natuurgebied. Binnen dit natuurgebied zijn er twee 
goedgekeurde verkavelingen aanwezig. 

2. Landbouwsite ten westen van Leiegoeddreef: 
hoeve Lambrecht
(zie schematische fi guur op de volgende bladzijde) 
De hoeve heeft 10 ha grond in de onmiddellijke 
omgeving en een 6-tal ha in Wielsbeke in eigendom. 
De fi guur geeft de oppervlaktes van de verschillende 
gebouwen weer. De totale oppervlakte van de 
hoevesite (zonder omringende gronden) is ongeveer 
8.000 m². Hiervan is er ongeveer 2.100 m² (alle 
bebouwing samen) bebouwd en 1.400 m² verhard 
(binnenkoer + ruimte tussen U-vorm en loods ten 
noorden). 

De activiteiten zijn vooral gericht op fruitteelt. 
In verhouding tot de gronden horende bij de hoeve 
is er dringend nood aan een uitbreiding van de 
frigoruimtes en andere opslag. De bestaande frigo’s 
moeten ook aangepast worden aan de nieuwe 
vereisten van consument, veiling. 
Er is een beperkte hoevewinkel aanwezig. Door het 
grote succes bestaat de wens deze verder uit te 
breiden met streekproducten op vlak van groenten en 
fruit. 
Op de hoeve worden educatieve rondleidingen en 
uitleg gegeven i.s.m. de provincie West-Vlaanderen 
en i.s.m. de Waregemse scholen. 

De ganse hoeve heeft een belangrijke historische 
waarde en is reeds gekend van in de 18e eeuw. Reeds 
in de 19e eeuw bestond de U-vormige confi guratie 
van gebouwen die ook vandaag nog aanwezig is. 
In de jaren 1940 gebeurt een grote uitbreiding van 
de gebouwen, waaronder de grotere loods in het 
noorden. 

De hoeve maakt deel uit van de zone die aangeduid 
werd als gebied voor het stadsrandbos (GRS, 
afbakening stedelijk gebied Waregem). Op vandaag 
heeft het gebied voor de landbouw een belangrijke 
waarde (landbouwtyperingskaart en gewenste 
agrarische structuur van aminal). De biologische 
waarderingskaart kent geen specifi eke waarde toe 
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aan de hoevesite. 

Leiegoeddreef

Schoendalestra
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hoogte

(m)

1 woonhuis 200 3,5 m

2 hoevewinkel 50 3,5 m

3 stallen 700 4

4 opslag 150 4,5 à 5

5 opslag/frigo 900 6

6 berging 140 3,5

7 werkplaats 140 3,5 à 6

8 tuin bij 
woonhuis

9 braak
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2.1.3 Bebouwing langs de N43 

Langs de N43 komen heel wat verschillende 
activiteiten voor van bedrijvigheid, tot diensten en 
handel. 
In het uiterste westen van het plangebied is een 
autohandel aanwezig (nr. 5 op de orthofoto) met 
grote oppervlaktes buitenshowroom. De oppervlakte 
die binnen het plangebied opgenomen wordt bedraagt 
8.900 m². 
Er is een seveso-bedrijf aanwezig: Progalys (nr. 6 op 
de orthofoto). Ze zijn actief in opslag van propaan 
en butaan. Dit brengt niet zozeer bebouwing met 
zich mee als wel opslag in de open lucht. Aan deze 
activiteiten is een veiligheidsrisico verbonden voor 
de omgeving. Het bedrijf neemt een oppervlakte van 
8.100 m² in. 
Verder is er een grootschalig onbebouwd perceel 
aanwezig van 9.200 m² (nr. 7 op orthofoto). 

De bestaande maximale terreinbezetting bedraagt 
ongeveer 50%. 
De bestaande afstand t.a.v. de rooilijn varieert. 
Globaal gezien is deze afstand minstens 8 m. Hier 
zijn slechts 2 uitzonderingen op: 1 gebouw op 6,5 
m van de rooilijn en 1 gebouw op de rooilijn (hoek 
Moerbosstraat met Gentsebaan). 

Langs de Gentseweg is bijna continu een bomenrij en 
gracht aanwezig. 

2.1.4 Bedrijvigheid ten westen van het 
plangebied

In het binnengebied tussen Schoendalestraat, 
Moerbosstraat en Gentsebaan is grootschalige 
bedrijvigheid aanwezig. Lutosa neemt hier de 
grootste oppervlakte voor zijn rekening, maar er zijn 
ook andere bedrijven aanwezig. 
Op verschillende plaatsen bestaat tussen de 
woningen door (al dan niet bedrijfswoningen) een 
toegang tot de bedrijvigheid, soms gepaard met 
parkeervoorzieningen. 
Het deel van de zone voor bedrijvigheid dat deel 
uitmaakt van het plangebied van dit RUP (zijde 
Moerbosstraat) bestaat uit verschillende bedrijven en 
nog onbebouwde percelen. 

In het BPA Schoendalestraat was een groenbuffer 
ingetekend tussen de bedrijven en de woningen langs 
de Schoendalestraat en Moerbosstraat (niet t.a.v. de 
woningen langs de Gentsebaan). Deze groenbuffer is 
soms ingetekend op het bedrijfsperceel, soms op het 
woonperceel. Op vandaag is niets gerealiseerd van 
deze groenbuffer. 
Door het arrest Steeno is een deel van 
deze groenbuffer nog geldig o.b.v. het BPA 
Schoendalestraat op de woonpercelen. 
Voor de rest gelden de algemene regels omtrent 
groenbuffers bij bedrijventerreinen o.b.v. het 
gewestplan. Hieromtrent zegt de omzendbrief dat 
er op de zone bestemd voor bedrijvigheid een 
bufferzone dient te worden voorzien met een breedte 
afhankelijk van de specifi eke situatie maar met 
als richtcijfers minstens 15 m, te realiseren op de 
bedrijfspercelen.  
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2.1.5 Infrastructuur

De bestaande ontsluiting centraal in het 
woongebied is eerder labyrinthisch van structuur. 
Er zijn veel doodlopende insteken; er is weinig 
identiteit. Dit is vooral het geval in het gebied 
tussen Schoendalestraat, Moerbosstraat en 
Staakmolenstraat. 
De Leiegoeddreef heeft een smal landelijk karakter 
dat waardevol is in relatie tot de Leievallei waar deze 
weg toegang toe geeft. Op vandaag wordt de weg 
naast recreatief ook gebruikt voor zwaar verkeer 
i.f.v. de drie landbouwbedrijven die erlangs gevestigd 
zijn en voor bezoekers en klanten van de hoeve en 
hoevewinkel Lambrecht die deel uitmaakt van het 
plangebied. 
De weg biedt een mooi perspectief op de open 
Leievallei ten westen. 

De bedrijvigheid ten westen van de Moerbosstraat 
wordt ontsloten via de Gentseweg en de 
Moerbosstraat. De multifunctionaliteit van de 
woonomgeving brengt het dubbel gebruik van de 
wegen met zich mee. In de rustigere woonwijken 
centraal dient echter geen vrachtverkeer te komen. 

diepe private insteek naar bedrijf of woning

geplande wegenis in verkavelingsaanvraag

bestaande paden voor voetgangers en fi etsers
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2.1.6 Groenstructuur

Het buurtgroen is beperkt tot ongeveer 2.500 m², wat 
nog geen 1% van de oppervlakte van het plangebied 
publiek groen betekent. 

Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de 
Leievallei. Een ruime omgeving is op het gewestplan 
bestemd als natuurgebied, maar is op vandaag nog 
in gebruik voor de landbouw en als dusdanig niet 
toegankelijk. In het structuurplan en afbakening van 
het stedelijk gebied Waregem wordt voor dit gebied 
een stadsrandbos voor ogen gehouden. 
De Leievallei vormt een aaneenschakeling van open, 
groene ruimten, al dan niet met recreatief gebruik 
en toegankelijk voor voetgangers en fi etsers. De 
nabijheid van dit gebied compenseert de beperkte 
aanwezigheid van groen in de woonomgeving zelf. 

Samen met de Leievallei kleedt de groene berm van 
de N382 de woonomgeving in het groen in. 

In het noordelijk deel van het woongebied zijn twee 
buurtparkjes aanwezig met speelvoorzieningen. 
Bovendien is het wegprofi el er voorzien van brede 
grasstroken langs beide zijden die de omgeving een 
groen karakter geven. 

In het zuidelijke deel van het plangebied is er geen 
publiek groen aanwezig. 

De rode pijlen op het schema hiernaast geven 
gewenste doorsteken naar het groengebied ten 
noorden weer. De oostelijke doorsteek bestaat op 
vandaag. De westelijke bestaat enkel als visuele 
relatie. 
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2.2 Sfeerbeelden

Inbreidingsproject tussen 1a en 1b in ontwikkeling

Voetgangersdoorsteek tussen sites 1 en 2 



15Waregem, RUP 4-1 SEV MoerbosstraatLeiedal, oktober 2011

Site 1a na afbraak serrecomplex Bestaande smalle weg t.h.v. site 2

Hoek N43 - Moerbosstraat
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Zicht vanop de brug over de Leie op het gebied van het stadsrandbos en daarachter de woonomgeving van het plangebied

Noordelijk deel van de woonomgeving: groene aanblik

Zicht op speelplein in noordelijk deel woonomgeving Zicht op parkje in noordelijk deel woonomgeving
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Hoeve Lambrecht

Hoeve Lambrecht
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2.3 Knelpunten en potenties

Knelpunten
• Bepaalde functies komen in confl ict met de 

woonfunctie omwille van verkeersaantrekking of 
veiligheid

• Weinig doorgaande verbindingen binnen het 
woongebied en hierdoor weinig oriëntatiegevoel

• Stadsrandbos weinig zichtbaar of voelbaar in het 
woongebied of vanop de Schoendalestraat

• Hoeve Lambrecht heeft op vandaag grote 
beperkingen voor een normale bedrijfsvoering 
wegens de bestemming als natuurgebied 

Potenties
• Bepalingen omtrent bestemmingen kunnen 

activiteiten die in confl ict zijn met de 
woonomgeving uitsluiten

• Inbreidingsprojecten maken nieuwe connecties 
binnen woongebied mogelijk

• Hoeve Lambrecht en hoeve oostelijke zijde 
Leiegoeddreef kunnen ‘toegangspoorten’ vormen 
naar stadsrandbos 
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3 Juridische toestand

TYPE PLAN Referentie
Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en latere 

wijzigingen)
- woongebied
- gemengd woon- en industriegebied
- natuurgebied
- industriegebied

Bijzonder plan van aanleg BPA nr. 7a: Molenstraat (1986/03/24)
BPA nr. 7bis: Molenstraat (1989/09/21)
BPA nr. 70: Schoendalestraat (1994/06/21) deels 
ongedaan gemaakt via het arrest Steeno 

Sectoraal BPA /
Gemeentelijk RUP /
Provinciaal RUP /
Gewestelijk RUP /
Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen Zie weergave op plan

Milieuvergunningen Zie weergave op plan
Beschermd monument, landschap, dorpsgezicht, 
stadsgezicht

/

Hoogspanningsleidingen Veiligheidsafstanden bepaald in AREI
Veiligheidsmaatregelen vanuit Elia: wettelijke veilig-
heidsafstanden: 
3,00 m voor 36 kV-geleider
3,70 m voor 70 kV-geleider
4,50 m voor 150 kV-geleider
6,80 m voor 380 kV-geleider

Percelen grenzend aan gewestwegen Voorwaarden vanuit AWV bij bouwadviezen
Vogelrichtlijngebied, habitatrichtlijngebied  /
Trage wegen (volgens de atlas der voetwegen) Zie buurtwegentoets
Waterlopen (categorisering) /
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VEN-gebied, IVON-gebied /
Relevante gemeentelijke verordeningen /
Waardevol erfgoed Op basis van de inventaris waardevol erfgoed liggen 

volgende panden in het plangebied: Gentseweg 511 
en Leiegoeddreef 9.
Zie weergave op kaart.

Andere Het hoevegebouw in het noordwesten dateert 
van vóór het gewestplan. Sedertdien zijn geen 
vergunningen gekend. 
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fi guur 01: Inventaris bouwkundig 
erfgoed

Villa

Dorpswoning

Dorpswoningen

Dorpswoningen

Langgevelhoeve

Hoeve "Ter Leie"

Interbellum

Hoeve "Te Mullem"

Boerenarbeidershuis

Herberg (voormalige)

Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdeskapel

0 100 20050 Meters



22 Waregem, RUP 4-1 SEV Moerbosstraat Leiedal, oktober 2011

BPA nr. 7 Molenstraat 1986/03/24
Gedeeltelijke herziening: BPA nr. 7a 
Molenstraat 1989/09/21
BPA Schoendalestraat 1994/06/21

Gevraagde wijzigingen aan bestaande 
BPA’s:
- herbestemming tuinbouwbedrijf naar 

woonzone gewenst
- functioneel onderscheid tussen het 

gemengde woonlint langs de N43 en de 
achterliggende woonomgeving 

- verkavelingsaanvraag voor een gebied 
net buiten het plangebied van het BPA 
dient te worden ingepast

- fl exibiliteit van de voorschriften kan in 
een RUP herbekeken worden 

- logische afbakening op basis van een 
ruimtelijk samenhangend geheel 
ontbreekt 

Met het arrest Steeno werd het BPA 
Schoendalestraat opgeheven voor 
de zone dat in het gewestplan als 
industriegebied ingekleurd was. 

fi guur 02: Bestaande BPA’s en 
gedeeltelijke wijziging
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Legende BPA nr. 7 Molenstraat

Legende BPA Molenstraat gedeeltelijke wijziging
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Legende

figuur 03: Verkavelingsvergunningen
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Legende

figuur 04: Milieuvergunningen
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4 Planningscontext

4.1 Relatie met het RSV

Waregem is in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen geselecteerd als structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied. Het is de taak van de provincie 
om kleinstedelijke gebieden af te bakenen. Op basis 
van de hypothese van afbakening opgenomen in het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en op basis 
van het voorstel van afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Waregem zal het plangebied waarschijnlijk 
binnen het stedelijk gebied vallen. 

Voor de stedelijke gebieden houdt het RSV volgende 
doelstellingen voor ogen: 
- stimuleren en concentreren van activiteiten
- vernieuwen van woon- en werkstructuur door 

strategische projecten
- het ontwikkelen van kwalitatieve woonomgevingen
- minimale woningdichtheid
- differentiatie en verbetering van de woningvoorraad

Met de verdichtingsprojecten in het plangebied wordt 
aan deze doelstellingen tegemoet gekomen. 

4.2 Relatie met het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen

Op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (PRS-WVl) bevindt het plangebied 
zich op de grens tussen een stadslandschap en een 
gaaf landschap (gekoppeld aan de Leie). 
De Leie wordt eveneens geselecteerd als lijnelement 
voor toerisme en recreatie. 
De N43 en de N382 grenzen aan het plangebied. De 
N43 is geselecteerd als secundaire weg II. De N382 
voor het segment ten oosten van het plangebied is 

een secundaire weg 1. 

Het plangebied maakt deel uit van de Leievallei. Hierin 
is de Leie een multifunctionele drager: economisch, 
natuurlijk en toeristisch-recreatief. 

Het voorliggend RUP versterkt het stadslandschap en 
defi nieert de grens naar de open ruimte ten noorden: 
bepalingen omtrent perceelsgrenzen, connecties 
vanuit het woongebied, nieuwe functies die de link 
leggen met het stadsrandbos. 

4.3 Relatie met GRS

In de gewenste ruimtelijke structuur van het stedelijk 
gebied wordt het natuurgebied ten noorden en ten 
westen van het plangebied aangeduid als locatie 
voor een stedelijk groengebied, met name een open 
stadsrandbos. Versterkte beekvalleien vormen hier 
een onderdeel van. 

De strip langs de N43 vormt een gemengd woon- en 
kleinhandelslint. Nieuwe activiteiten zijn mogelijk, 
maar enkel in de branche speciality-goederen, in 
functie van doelgericht winkelen. Nieuwe activiteiten 
op het vlak van recreatief winkelen worden bij 
voorkeur in het centrum ingeplant. Ook supermarkten 
en levensmiddelenzaken worden bij voorkeur in 
het centrum of langs de ring ingeplant zodat het 
winkelgebied in het centrum niet uitgehold wordt. 

Er wordt een streefbeeld voor de N43 voor ogen 
gehouden in functie van een verkeersveilige 
herinrichting met aandacht voor de relatie van de weg 
tot de omgeving. 
De Schoendalestraat wordt er gezien als ontdubbeling 
van de N43. De inrichting ervan dient aandacht te 
hebben voor het traag verkeer en het verhinderen 
van sluipverkeer. 

Het ganse woongebied is een ‘versterkte’ 
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woonomgeving. Meergezinswoningen worden bij 
voorkeur gericht naar gebieden met een reeds hogere 
dichtheid (bijvoorbeeld langs invalswegen). Dit is voor 
dit plangebied niet van toepassing. Voorzieningen, 
groen en speelvoorzieningen op het niveau van de 
buurt worden behouden of versterkt. 
In de Leievallei ten noorden en ten westen van het 
plangebied wordt een stadsrandsbos gepland. 

Het stadsrandbos wordt gezien als een samen gaan 
van landbouw, ecologie en recreatie. 
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4.4 Woonplan  

In december 2006 werd het woonplan voor Waregem 
door de gemeenteraad goedgekeurd. 
Een aantal ontwikkelingsmogelijkheden worden in het 
plangebied gedetecteerd.  

Het kaartje hiernaast herneemt het potentieel aanbod 
zoals het in het woonplan opgenomen is. 
De letters A, B en C duiden mogelijke 
verdichtingsprojecten aan. Op vandaag zijn site 
A (16 woningen vergund juni 2008) en B reeds in 
ontwikkeling. Deel C is in gebruik als tuin bij de 
aangrenzende woning ten oosten. Een ontwikkeling is 
dus zeker niet op korte termijn aan de orde. 
Gebieden R16 omvat twee potentiële 
reconversiegebieden. Het noordelijke is een 
bedrijfssite, het zuidelijke een serrecomplex. Ze zijn 
ongeveer even groot. 

Als aandachtspunt voor het gebied wordt de densiteit 
meegegeven. Een dichtheid (streefdoel 25 woningen/
ha) zal moeten afgewogen worden tegenover de 
bestaande omgeving en de ontsluitingsmogelijkheden. 

Een aantal doelstellingen van het woonplan hebben 
ook betrekking op deze potentiële projectsites. 
Bij projecten vanaf 1 ha wordt 25% woningen 
gevraagd die voldoen aan de normen van sociale 
huisvesting. De deelprojecten binnen het plangebied 
zijn elk op zich slechts ongeveer 0,5 ha en in handen 
van verschillende ontwikkelaars. 
De opties in het woonplan zijn ondertussen enigszins 
gedateerd n.a.v. nieuwe ontwikkelingen in Waregem 
en n.a.v. het decreet grond- en pandenbeleid. 
Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van 
het woonplan. In afwachting van deze actualisatie zijn 
de normen van het decreet grond- en pandenbeleid 
onverminderd van toepassing. 
Bij iedere woonontwikkeling wordt aandacht gevraagd 
voor een differentiatie in de woontypologie, de 

Figuur uit het woonplan Waregem

doelgroep. Aaneengesloten bebouwingsvormen 
dienen te worden gestimuleerd. 

4.5 Ruimtelijke visie op landbouw, 
natuur en bos voor de regio 
Leiestreek

Voor de vallei van de Leie aansluitend bij het 
plangebied worden op korte termijn gewestelijke 
planinitiatieven voorzien. 
Dit gebied (op vandaag bestemd als natuurgebied 
in het gewestplan) maakt deel uit van deelruimte 3, 
zuidelijke Leievallei. 

Voor dit gebied heeft men een verweving van 
landbouw, natuur, bos en waterbergingsfunctie 
voor ogen, in belangrijke mate in functie van het 
ontwikkelen van recreatieve groengebieden nabij de 
(ver)stedelijk(t)e gebieden Waregem, Wielsbeke, 
Desselgem. 
Een goede recreatieve ontsluiting is van belang. 

De opties in dit gemeentelijk RUP spreken deze 
uitspraken niet tegen noch hypothekeren ze deze 
visie. 

4.6 Afbakening van kleinstedelijk 
gebied Waregem

Het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied 
Waregem is nog lopende. Een voorstel van afbakening 
werd wel reeds door de deputatie goedgekeurd. Op 
dit ogenblik worden verschillende provinciale RUP’s 
opgemaakt, onder meer voor de afbakeningslijn zelf. 
Gans het plangebied valt binnen het stedelijk gebied, 
zoals in het voorstel van afbakening. 

In het voorstel van afbakening wordt het 
stadsrandbos gesitueerd ten noorden van het 
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plangebied van dit RUP; in de Leievallei. 
Het stadsrandbos wordt ontwikkeld als stedelijk
groengebied en vormt een onderdeel van de Leievallei 
als recreatieve en ecologische as. Het is opgevat
als een ‘open stadsrandbos’ met een recreatieve
functie, maar daarnaast ook een ecologische en
agrarische functie. Binnen dit gebied kunnen onder
andere recreatieve verbindingen en een speelbos
aangelegd worden. Voor leefbare landbouwbedrijven
in het gebied worden voldoende garanties ingebouwd
voor het behoud en de verdere ontwikkeling. Het
stedelijk groengebied wordt voor langzaam verkeer
goed verbonden met het jaagpad langs de Leie (als
recreatieve as) en met de stedelijke woonomgeving.
De Schoendalestraat kan als verbinding voor 
langzaam verkeer fungeren. Het open stadsrandbos 
vormt een open-ruimtegebied tussen het 
bedrijventerrein Schoendale en de bebouwde kern 
van Sint-Eloois-Vijve. 
Ter hoogte van de Leiebocht te Sint-Baafs-Vijve
kunnen er doelgericht beplantingen opgericht worden
als visuele buffer ten opzichte van de bedrijvigheid
langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve, in respect voor het
open karakter van de Leievallei.

De inrichting kan gericht zijn op een multifunctioneel 
gebruik van het gebied en een complementair 
karakter hebben ten opzichte van bestaande 
stedelijke groengebieden (bijvoorbeeld inrichting als 
speelbos).

4.7 Studieopdracht Open 
stadsrandbos Schoendale, 2002

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen en 
AMINAL Bos en groen werd in 2002 een studie 
uitgevoerd waarbij een visie gevormd werd omtrent 
een stadsrandbos Waregem-Wielsbeke en waarbij 
concrete acties omschreven werden om tot de 
realisatie van dit stadsrandbos te komen. 
De kaart op de volgende pagina herneemt de 

synthesekaart van de toen ontwikkelde visie op het 
gebied. 
Het gebied ten noorden van de woonzone wordt 
aangeduid als wandel- en speelbos, een deel van 
het stadsrandbos, dus met een duidelijke functie en 
gebruik. De gronden ten westen van de Leiegoeddreef 
(eigendom van de hoeve langs de Leiegoeddreef 
en in gebruik voor fruitteelt) worden in hun 
landbouwfunctie bevestigd. De hoeves zelf langs de 
Leiegoeddreef worden als waardevolle bouwwerken 
aangeduid die toeristisch interessant kunnen zijn. 
Dit wordt ook met de gids bouwkundig erfgoed (in 
opmaak) bevestigd. 

De hoeve langs de westelijke zijde van de 
Leiegoeddreef en de nog onbebouwde site aan de 
overzijde van de Leiegoeddreef bevinden zich op een 
toegang vanuit het woongebied tot het stadsrandbos. 
Op deze plaats is een kruispunt van fi etsverbindingen 
en voetgangersassen aanwezig. 
De Leiegoeddreef en de Schoendalestraat zijn in 
deze visie belangrijke fi etsverbindingen. In het 
actieprogramma staat dan ook de aanleg van 
een dubbel fi etspad langs de Schoendalestraat 
ingeschreven. 

De hoofdtoegang tot het stadsrandbos wordt 
gesitueerd in Sint-Baafs-Vijve. Daar worden ook de 
nodige parkeerplaatsen en onthaalinfrastructuur 
voorzien. Kleinere onthaalpunten met 
parkeermogelijkheden komen verspreid langs 
het stadsrandbos voor. Ter hoogte van de 
Schoendalestraat en de oude Leie-arm is reeds een 
dergelijk punt gerealiseerd met plaats voor een tiental 
parkeerplaatsen. 
Ter hoogte van de hoeve Lambrecht in de 
Leiegoeddreef is geen symbool voor parking aanwezig 
omdat er bij de opmaak van de studie nog geen zicht 
was op ontwikkelingen verder dan landbouw op deze 
plaats. 
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4.8 Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Naar aanleiding van dit RUP werd voor het bedrijf 
Progalys een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt. 
Dit werd op 28/10/2010 door het Departement 
Leefmilieu, Natuur en Energie goedgkeurd. 

In het kader van de opmaak van het ruimtelijk 
veiligheidsrapport voor het RUP Moerbosstraat werd 
een onderzoek naar de externe risico’s verbonden 
aan de activiteiten van Progalys BVBA, gelegen 
aan de Gentseweg 493-495 te Sint-Eloois-Vijve 
(Waregem), gevoerd. De inrichting betreft een 
depot voor de opslag en distributie van tot vloeistof 
verdichte petroleumgassen. 

Bij de toetsing van het plaatsgebonden risico van de 
inrichting aan de thans in Vlaanderen gehanteerde 
criteria in dit kader, worden volgende vaststellingen 
gedaan:

•De maximale afstand tot de IRC van 10 -6/jr 
bedraagt een 20-tal meter vanaf de bedrijfsgrens in 
noordoostelijke richting. In de huidige toestand is er 
een beperkte overschrijding van het criterium van het 
plaatsgebonden risico in gebieden met woonfunctie 
en dit enkel in noordoostelijke richting. In de 
toekomstige toestand echter is er een overschrijding 
van het criterium van het plaatsgebonden 
risico in gebieden met woonfunctie in zowel de 
noordoostelijke als zuidwestelijke richting.
Voornoemde overschrijdingen blijven evenwel beperkt 
tot maximaal een 20-tal m.

•Het criterium van 10 -7/jr ter hoogte van terreinen 
met kwetsbare locaties (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen) wordt niet 
overschreden en dit noch in de huidige noch in de 
toekomstige toestand. Er zijn immers geen kwetsbare 
locaties in de onmiddellijke nabijheid van het 
bedrijfsterrein aanwezig.

(de fi guur op de volgende pagina geeft dit weer)

Het groepsrisico voldoet ruimschoots aan het 
criterium van het maximaal toelaatbare groepsrisico 
zowel in de huidige als in de toekomstige toestand.

Het RVR heeft tevens een aantal bepalingen 
m.b.t. omliggende percelen en bebouwing met 
zich meegebracht. Deze kaderen vooral in het 
beperken van het aantal woningen en personen in de 
onmiddellijke omgeving van het bedrijf. 
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5. Planningsopties

5.1 Globaal

- Drie categorieën van functievermenging met   
wonen worden onderscheiden: 
 1. Langs de N43: functies toelaatbaar die  
 verenigbaar zijn met het wonen; geen   
 woonfunctie op ieder perceel noodzakelijk
 2. Langs Schoendalestraat en Moerbosstraat:  
 ruime nevenfuncties bij het wonen mogelijk,  
 op ieder perceel een woning
 3. Rest van de woonomgeving: beperkte  
 (naar oppervlakte en naar soort functie) 
 nevenfuncties t.a.v. het wonen

- Connecties doorheen het woongebied worden 
vastgelegd om de doorkruisbaarheid en samenhang 
te verhogen.

- Openbare wegenis wordt niet verankerd met 
uitzondering van de nog niet gerealiseerde weg t.h.v. 
inbreidingsproject 2. 

- Er worden geen bijkomende parkjes in het 
woongebied voorzien. De bestaande parkjes worden 
verankerd. De nieuwe ontwikkelingen (inbreiding) 
zijn te kleinschalig om er groennormen toe te 
passen. De aanwezigheid van het stadsrandbos 
in de onmiddellijke omgeving en de relatief grote 
private tuinen compenseren het gebrek aan openbare 
parkjes. 

5.2 Wooninbreiding

De fi guur geeft inrichtingsvoorstellen weer voor de 
verschillende mogelijke inbreidingen. Dit zijn slechts 
voorbeelden van mogelijke inrichting en niet bindend. 
Net ten noorden van site 1 is op vandaag een 

1

2

3

4
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en is niet wenselijk in relatie tot de lagere densiteit 
van de directe omgeving. 

Op site 4 kan op eenvoudige wijze de Moerbosstraat 
afgebouwd worden. Een richtdichtheid van 25 
woningen/ha, algemeen geldend in stedelijk gebied 
lijkt hier gepast. Een hogere dichtheid lijkt niet 
aangewezen gezien de confrontatie met het bedrijf 
Lutosa aan de achterzijde. 

Algemeen wordt er geopteerd voor een dichtheid 
tussen de 15 en 22 woningen per hectare. Dit 
kan gemotiveerd worden op basis van volgende 
elementen: 
- De bestaande dichtheid is behoorlijk laag (8 tot 
13 w/ha). Dit betekent dat een dichtheid van 25w/
ha helemaal niet zou aansluiten bij het bestaande 
woonweefsel en zou dreigen tot stigmatisering. 
- De mogelijke verdichtingsprojecten zijn van een 
kleine schaal en hebben elk voor zich specifi eke 
ruimtelijke beperkingen (1 beperkte toegang, 
beperkte diepte, aansluitend op een bestaande weg, 
...). Hierdoor is het aangewezen een ontwerpmatige 
oplossing te zoeken voor de specifi eke plek eerder 
dan de nodige woningen voor een dichtheid van 25 
w/ha er kost wat kost op te krijgen. 
- Het gebied situeert zich in stedelijk gebied. De 
N382 scheidt het gebied echter van het centrum van 
Sint-Eloois-Vijve of Waregem. Op deze plaats waar 
er weinig voorzieningen zijn, is het niet aangewezen 
hogere dichtheden of specifi eke doelgroepen te 
beogen. 
- Elders in het stedelijk gebied zijn woonprojecten 
in ontwikkeling met een hogere dichtheid die deze 
lagere dichtheid compenseren. Het gaat bijvoorbeeld 
om het project Ware Heem, Centrum Waregem, Sint-
Hubert, ... 

verkaveling in realisatie. Deze verkaveling voorziet 
een aansluiting voor wegenis naar het zuiden toe in 
het kader van de ontwikkeling van de voormalige 
tuinbouwsite. 
Het is niet wenselijk tussen het kruispunt van de 
Gentseweg en de Moerbosstraat en de toegang tot de 
verkaveling in realisatie nog een bijkomende toegang 
te organiseren naar het woonproject 1. Dit zou tot 
gevaarlijke verkeerssituaties leiden. 
Op de site van het tuinbouwbedrijf kan de bebouwing 
langs de Gentseweg, respectievelijk Moerbosstraat 
afgewerkt worden. Achterliggend is er ruimte voor 
een 10-tal woningen. In relatie tot de bestaande 
woningen en tuinen is een hogere dichtheid hier 
niet wenselijk. De privacy is immers cruciaal bij 
verdichtingsprojecten. 

De dimensies van site 2 laten niet toe een weg te 
ontwikkelen die langs beide zijden bebouwd is en 
aansluit op de Sparrentuin. Het perceel is hiervoor 
te smal. In het kader van de leesbaarheid van het 
gebied is het ook niet wenselijk nog een doodlopende 
insteek te voorzien. 
De bestaande oprit naar het bedrijf is te smal om als 
volwaardige openbare weg te worden ingericht. 
Er wordt daarom geopteerd voor een beperkte 
invulling met 2 relatief grote kavels die via een 
gedeelde private oprit te bereiken zijn. Langs 
de Sparrentuin wordt de bestaande typologie 
vervolledigd. 

De herbestemming van het bedrijf op site 3 naar 
woongebied is nog onzeker. 
Bij een eventuele herbestemming is een connectie 
met de bestaande verkavelingsinsteek ten zuiden 
waardevol. Om de connectie te realiseren dient een 
deel van een bouwkavel te worden aangekocht. 
Deze connectie wordt enkel voor traag verkeer 
vooropgesteld. 
Naar woontypologie is een verderzetting van de 
bestaande typologie aangewezen. Een plotselinge 
hogere dichtheid op deze plaats heeft geen betekenis 
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5.3 Noord-westelijke site in relatie 
tot stadsrandbos 

De site in het noordwesten van het plangebied omvat 
belangrijke potenties om er functioneel en ruimtelijk 
een relatie te leggen met het stadsrandbos ten 
noorden. 
Functioneel zijn er ruimere functies toelaatbaar 
en zelfs wenselijk dan louter wonen of 
landbouwactiviteiten. Andere functies dan 
wonen kunnen een meerwaarde krijgen door het 
stadsrandbos en omgekeerd ook het stadsrandbos 
functioneel opladen. Hierbij denken we bijvoorbeeld 
aan jeugdlokalen, kleinschalige horeca, kindercrèche, 
fi etsverhuur, ... 

Een belangrijke randvoorwaarde voor 
de toelaatbaarheid van functies is de 
verkeersaantrekking en het parkeren. Het 
landelijk karakter van de Leiegoeddreef dient 
behouden te blijven. 
Het is niet wenselijk functies toe te laten die veel 
verkeer genereren en grote parkeervelden nodig 
hebben. Dit is niet wenselijk t.a.v. de beeldkwaliteit 
(parkeerveld t.a.v. Leievallei), t.a.v. een 
tegenstrijdigheid in dynamiek (natuur en bos t.a.v. 
autoverkeer) en t.a.v. het waardevolle landelijke 
profi el van de Leiegoeddreef. 
De bestaande hoeves genereren reeds verkeer 
in de Leiegoeddreef dat goed is voor een paar 
vrachtwagens per week en gemiddeld een 60-tal 
personenwagens per dag. 
Een kwantitatieve grens stellen aan het aantal 
verkeersbewegingen op basis van de theoretische 
capaciteit van de landelijke weg of het kruispunt 
met de Schoendalestraat is weinig zinvol omdat de 
aantallen vele malen hoger liggen dan wenselijk is. 
Uit de cursus verkeerstechniek (Diepenbeek 2e jaar 
pagina 25, tabel 3.4) kunnen we stellen dat voor 
een lokale weg type 3 in overgangsgebied, bestemd 
voor landbouw, bewoners en recreatief fi etsverkeer 

een streefwaarde voor de intensiteit geldt van 25 
motorvoertuigen per uur in 1 richting. 
Het lijkt vooral van belang enerzijds het profi el 
van de Leiegoeddreef niet te verbreden, anderzijds 
te voorzien in stallingen voor fi etsen en tenslotte 
het aantal parkeerplaatsen per site te beperken. 
Ten aanzien van de andere ‘toegangen’ tot het 
stadsrandbos lijkt een 20-tal parkeerplaatsen langs 
weerszijden van de Leiegoeddreef een maximum. 
Dit aantal parkeerplaatsen neemt een ruimte in van 
ongeveer 500 m². Een dergelijke oppervlakte neemt 
bijvoorbeeld niet de volledige binnenkoer van de 
hoeve in beslag en kan in relatie tot de schaal van 
de site aan de overkant een kwalitatieve inkleding 
krijgen. 

Aan de oostelijke zijde van de Leiegoeddreef is het 
hoekperceel onbebouwd. Eén deel van de hoeve aan 
deze zijde van de weg is historisch waardevol. Dit 
gebouw dient behouden te blijven. 
Een connectie van de Hoevelaan naar de 
Leiegoeddreef is wenselijk. De connectie betrekt 
het woongebied veel directer op de Leievallei - 
stadsrandbos in spé. 
Het is ook wenselijk dat de site op zich in zekere mate 
‘doorwaadbaar’ is. Het verlengde van de Hoevelaan 
mag niet dichtgebouwd worden. 
Tenslotte vraagt de site om een bebouwing op schaal 
van het landschap. In de fi guur op de volgende pagina 
wordt een bebouwing gesuggereerd die refereert naar 
de hoevesite aan de overzijde en die het bestaande 
waardevolle pand in zich opneemt. Dit is echter 
een suggestie van wat het zou kunnen zijn. Het is 
vooral van belang dat de alleenstaande villa’s niet 
doorgetrokken worden. 
De verharding bv. voor parkeren dient beperkt te 
blijven tot maximum 700 m² en moet indien mogelijk 
in waterdoorlatende materialen gebeuren. 

De hoeve aan de westelijke zijde van de 
Leiegoeddreef is een actief fruitteeltbedrijf. De 
hoofdactiviteit blijft er tot op heden het telen 
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van fruit. Het is in deze situatie van belang de 
mogelijkheden voor een economisch rendabel 
landbouwbedrijf te geven. 
In relatie tot de gronden die door het bedrijf in 
gebruik zijn, is het nodig de nuttige opslagruimte 
te vergroten. Dit is nodig voor stapelen van houten 
bakken en als frigoruimte. De bestaande gebouwen in 
de U-vorm hebben een onvoldoende hoogte. 
Aangezien de hoogtes van de bestaande gebouwen 
verschillen, aangezien er een reliëfverschil van 
ongeveer één meter op de site zelf aanwezig is 
en in relatie tot de bestaande loods, lijkt een 
kroonlijsthoogte van 6 m het maximum. Een hellend 
dak is essentieel in deze typologie. 
Bijkomend volume dient beperkt te worden. Een 
toename van 600 m² komt overeen met ongeveer 1/4 
van de bestaande footprint. Dit is bijvoorbeeld een 
toename van de bestaande loods in het noorden met 
50% en een bijkomend losstaand gebouw zoals het 
bestaande in het zuiden (150 m²). 
Verharding is mogelijk tot een maximum van 1.400 
m². Dit komt overeen met een verharding van de 
binnenkoer en ten zuiden en noorden van de loods.  
Dit komt eveneens overeen met een verdubbeling 
van de bestaande verharding. Een verharding in het 
noorden van de bestaande loods is een uitdrukkelijke 
vraag vanuit de functionaliteit van het bedrijf. De 
verharding dient indien mogelijk in waterdoorlatende 
materialen worden aangelegd. 
Bij elke ingreep is het van belang respect te hebben 
voor de erfgoedwaarde van de site. Het behoud van 
de U-vormige confi guratie is essentieel. Het gebruik 
van kleinschalige materialen en de hellende daken 
zijn eveneens van belang. 

Voor beide hoevesites is het behoud van het 
erfgoedkarakter en de confi guratie van de bebouwing 
van belang. Dit wordt mee opgenomen in de 
voorschriften. 
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hanteerde een maximale terreinbezetting van 75%. 
Dit lijkt echter te hoog als de N43 ook nog een groen 
karakter wil krijgen. 

6 Technische screening

6.1 Watertoets

Terreinkenmerken
Door het gebied lopen geen natuurlijke waterlopen. 
Het gebied wordt in het noorden wel begrensd door 
de Leievallei. 

Slechts een zeer klein deel van het plangebied 
(noordwesten) is mogelijk overstromingsgevoelig. Dit 
gebied is echter niet effectief overstromingsgevoelig 
en ligt ook niet zichtbaar lager. 
In het plangebied zijn geen grote hellingen aanwezig. 

Het gebied is op vandaag grotendeels bebouwd en 
verhard. 

Plankenmerken
Er worden geen grote bijkomende bebouwingszones 
gepland. Bij reconversie wordt maximum het 
bestaande aandeel verharding behouden. De 
inbreidingsprojecten omvatten slechts beperkte 
nieuwe bebouwing. 

Conclusie
Er is geen aanleiding om specifi eke waterproblemen 
te verwachten. 

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

5.4 Ontwikkelingen langs de N43

Het is de optie om randvoorwaarden te stellen 
aan de activiteiten die mogelijk zijn langs de N43 
vanuit de bezorgdheid omtrent de leefbaarheid in 
de woonomgeving. Bestaande activiteiten die de 
draagkracht van de omgeving overschrijden kunnen 
blijven bestaan, maar niet verder uitbreiden. 

Een eerste randvoorwaarde is de oppervlakte van de 
activiteiten. Een maximumoppervlakte van 9.500 m² 
wordt opgelegd. De bestaande bedrijven of percelen 
vallen hieronder. Het wordt echter niet mogelijk om 
verschillende percelen samen te voegen. In relatie 
tot de schaal van de activiteiten ten noorden en tot 
de capaciteit van de weg is een oppervlaktebeperking 
echter niet cruciaal. 

Er is een bestaand seveso-bedrijf aanwezig. Hiervoor 
werd een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt 
(zie hoger). Dit seveso-bedrijf kan op deze plaats 
behouden blijven en zijn bedrijfsactiviteiten verder 
zetten. Het kan echter niet uitbreiden op naburige 
percelen of toenemen in risico’s. Het bestaande 
seveso-bedrijf brengt randvoorwaarden met zich 
mee voor de aanpalende percelen en de ruimere 
woonomgeving. 
Het is niet de bedoeling nieuwe bedrijfsactiviteiten toe 
te laten die risico’s inhouden voor de woonomgeving. 

Ten aanzien van de N43 is het kwaliteitsvol als er 
een groene voortuin ontstaat. Ook bij handelszaken 
kan een beperkte groenaanleg worden voorzien 
tussen parking en weg. De minimale breedte van de 
voortuinstrook wordt bepaald op 8 m, op basis van 
bestaande bebouwing. Twee gebouwen voldoen hier 
op vandaag niet aan. 

De maximale terreinbezetting is 50%. Alle bestaande 
bebouwing voldoet hieraan. Het bestaande BPA 
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6.2 Buurtwegentoets

In het plangebied zijn verschillende buurtwegen 
aanwezig op basis van de atlas der buurtwegen (zie 
kaart hiernaast). Deze buurtwegen komen globaal 
gezien overeen met het wegenpatroon op vandaag. 
Enkel Sentier nr. 19 (die deels binnen het plangebied 
valt) is niet meer waar te nemen op het terrein. 
Door de bestaande bebouwing en percelering is deze 
voetweg niet te herstellen. 
Dit ruimtelijk uitvoeringsplan doet geen wijzigingen 
aan het juridische statuut van de buurtwegen. 
De buurtweg Sentier nr. 19 kan wel geschrapt worden 
a.d.h.v. een afzonderlijk proces. 
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fi guur 09: Plan-MER-screening
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6.3 Screening Plan-MER

Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de 
Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM. Het RUP vormt geen 

kader voor de toekenning van een vergunning 
voor de in bijlagen I en II van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 10 december 2004 
opgesomde projecten. Het RUP regelt het gebruik 
van een klein gebied van lokaal niveau. Het RUP 
houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het 
mogelijk betekenisvolle effect op speciale 
beschermingszones, een passende beoordeling 
vereist is uit hoofde van het artikel 36ter, §3, 
vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen 
is aan de Plan-MER-plicht en een kleine wijziging 
inhoudt (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor 
betreffend plan op basis van een screening 
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan 
hebben.

Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke 
aanzienlijke milieueffecten voor de verschillende 
effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de 
hoofdstukken feitelijke en juridische toestand onder 
andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 

• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, 

lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven.

Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot 
milieueffectenrapportage nog lopende.

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

bevoegde instanties,
• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER,
• beslissing dienst MER,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst 

MER.

Uit de nota ‘‘onderzoek tot Plan-MER-plicht’’ blijkt uit 
een eerste eigen inschatting dat het voorliggende RUP 
geen aanzienlijke milieueffecten met zich meebrengt. 

De dienst MER besliste op 15 september 2010 
defi nitief dat de opmaak van een Plan-MER niet nodig 
is voor dit RUP. 
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6.4 Planbaten, planschade, 
kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks 
in aanmerking kunnen komen voor planschade, 
planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie 
wordt de kaartlaag met bestemmingen voor de 
inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de 
kaartlaag met de bestemmingen die in dit RUP 
worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch 
van aard. Er is geen onderzoek gebeurd naar de 
eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of 
uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen 
van het gewestplan en de BPA’s Molenstraat en 
Schoendalestraat en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP komen verschillende percelen in 
aanmerking voor planbaten. Ze worden op de kaart 
hiernaast weergegeven. 

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen 
van het gewestplan en de BPA’s Molenstraat en 
Schoendalestraat en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP komen geen percelen in aanmerking 
voor planschade. 

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor 
kapitaalschade of gebruikerschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen 
van het gewestplan en de BPA’s Molenstraat en 
Schoendalestraat en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP komen geen percelen in aanmerking 
voor kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie.
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voor de percelen aangeduid met een * 
geldt volgende bepaling uit de Vlaamse 
Codex artikel 2.6.5.1e:” er is geen 
planbatenheffi ng verschuldigd in volgende 
gevallen: wanneer de bestemmingswijziging 
niet voor gevolg heeft dat voortaan 
een verkavelingsvergunning of een 
stedenbouwkundige vergunning verkregen 
kan worden die voor de inwerkingtreding 
van het ruimtelijk uitvoeringsplan of 
bijzonder plan van aanleg niet verkregen 
kon worden”. 
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plangebied
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7. Op te heffen 
stedenbouwkundige 
voorschriften

Volgende stedenbouwkundige voorschriften worden 
met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
opgeheven: 
- De stedenbouwkundige voorschriften van het 

gewestplan goedgekeurd met K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing 
van het plangebied van het huidige ruimtelijke 
uitvoeringsplan. Het gaat om de bestemmingen 
woongebied, gemengd woon- en industriegebied en 
industriegebied. 

- De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 
SEV nr. 7a Molenstraat goedgekeurd 24/03/1986 
voor de zones gelegen binnen de begrenzing 
van het plangebied van het huidige ruimtelijke 
uitvoeringsplan. 

- De stedenbouwkundige voorschriften van het 
BPA SEV nr. 7bis Molenstraat goedgekeurd 
21/09/1989 en gelegen binnen de begrenzing 
van het plangebied van het huidige ruimtelijke 
uitvoeringsplan. 

- De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 
Schoendalestraat goedgekeurd 21/06/1994 en 
gelegen binnen de begrenzing van het plangebied 
van het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan.

- De verkavelingsvergunningen geldig binnen de 
begrenzing van het plangebied van het huidige 
ruimtelijk uitvoeringsplan. De tabel hiernaast geeft 
de op te heffen verkavelingen weer. 

  Twee verkavelingen zijn slechts gedeeltelijk binnen 
het plangebied gelegen. Deze worden opgeheven 
voor het deel dat binnen dit RUP valt. 
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8. Ruimtebalans

De ruimtebalans geeft gewijzigde bestemmingen weer 
van dit RUP t.a.v. het gewestplan en niet t.a.v. reeds 
bestaande BPA’s. 

Nr Bestemming 
gewestplan

Bestemming 
RUP

Opp (m²)

1 Natuurgebied Woongebied 5.731 m²
2 Natuurgebied Landbouw 9.335 m²
3 Industriegebied Woongebied 38.768 m²

9. Verordenend grafi sch 
plan en stedenbouwkundige 
voorschriften

In onderstaande tabel worden de verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften per zone of 
overdruk weergegeven, samen met een toelichting. 

Dit RUP dient steeds in samenhang te worden 
bekeken met: 
- de geldende verordeningen (bv. de gewestelijke 

verordening omtrent hemelwateropvang) 
- de beoordeling van de stedenbouwkundige 

ambtenaar van de goede ruimtelijke ordening bij 
een vergunningsaanvraag 

- de geldende wetgeving terzake, onder meer het 
uitvoeringsbesluit omtrent werken die vrijgesteld 
zijn van een stedenbouwkundige vergunning 
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Algemene voorschriften

0.1 Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse 
en ondergrondse constructies en installaties van 
openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit en het normaal gebruik van de 
betrokken zone. 

Enkel omwille van algemeen belang kunnen 
inrichtingen van openbaar nut afwijken van de 
gestelde voorwaarden in de betreffende zone. 

Hoogspanningsleidingen, nutsleidingen, ... vallen 
hieronder. 

0.2 Bestaande bebouwing
Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen 
die vergund (geacht) zijn en afwijken van de 
stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen blijven bestaan, verbouwd en 
gerenoveerd worden op voorwaarde dat de afwijking 
niet toeneemt. 

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen 
afwijkend van de voorschriften is niet toegestaan, 
tenzij voor de bedrijven waarvoor een specifi ek 
voorschrift dit wel toelaat. 

Bestaande bebouwing
Voor bestaande bebouwing die rechtmatig vergund 
is, dient er voldoende rechtszekerheid te zijn, ook 
wanneer ze verbouwingswerken uitvoeren. 

Illegale constructies hebben uiteraard geen 
rechten. 

Het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen of tuininrichting. 

Bv. een bestaande woning die te dicht bij de 
N43 staat kan naar achteren toe uitbreiden want 
hiermee vergroot de afwijking niet. De woning kan 
ook verbouwingswerken uitvoeren. Bij herbouw 
dient de minimale voortuinstrook te worden 
gerespecteerd. 

Voor een aantal functies die afwijken van de 
bestemming zijn specifi eke voorschriften van 
toepassing: zie bestaande bedrijf en seveso-bedrijf.
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0.3 Parkeren
Per woongelegenheid dient 1 parkeerplaats (garage 
of carport) te worden voorzien in de onmiddellijke 
omgeving van de woning op privaat domein. 

Voor andere functies (nevenfuncties, bedrijvigheid, 
...) dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen 
terrein te worden voorzien. 

Bij iedere stedenbouwkundige vergunning voor een 
functie anders dan wonen of landbouw dient de 
parkeerbehoefte en het aanbod te worden toegelicht. 

Parkeren
De parkeerbehoefte mag niet afgewenteld worden 
op het openbaar domein. Op privaat terrein 
dient de nodige ruimte voor parkeren, desnoods 
gegroepeerd parkeren, te worden voorbehouden. 

Het aanbod op eigen terrein wordt aangevuld met 
parkeermogelijkheden langs de bestaande wegenis. 
Hier kan gerekend worden op ongeveer 0,5 pp per 
woning. 

De beoordeling gebeurt geval per geval. 

Dit is bijvoorbeeld van groot belang bij de 
beoordeling van de toelaatbaarheid van de functies 
op de site bestemd voor landbouw en op de site 
met het symbool voor functieverruiming. 

0.4 Inrichtingen in het kader van waterhuishouding 
en duurzame energie zijn in alle bestemmingszones 
toegelaten. 

Het hemelwater wordt zoveel mogelijk vertraagd 
afgevoerd, ook bij de aanleg van openbaar domein. 

Bv. bufferbekkens, zonnepanelen, ... 

 

0.5 Stapelen van goederen in open lucht kan in alle 
bestemmingszones onder volgende voorwaarden:

- gestapelde goederen, hoger dan 2 m, moeten 
binnen worden geplaatst

- gestapelde goederen, lager dan 2 m, mogen buiten 
worden geplaatst (achter de voorste bouwlijn van 
de bebouwing), op voorwaarde dat ze visueel 
afgeschermd worden vanaf het openbaar domein

- tussen de rooilijn en de voorbouwlijn mogen geen 
goederen worden gestapeld
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0.6 Publiciteit dient maximaal geïntegreerd te zijn 
in de globale architectuur van de inrichtingen en 
constructies. 

Dit aspect maakt integraal deel uit van de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunning.

0.7 In alle bestemmingszones is het mogelijk groene en 
verharde openbare ruimtes en aanhorige openbare 
nutsvoorzieningen te voorzien.

Alle boven- en ondergrondse werken noodzakelijk 
voor de inrichting, de veiligheid en het beheer van 
het openbaar domein zijn toegelaten.

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een 
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. In 
functie van het type zal de weg worden ingericht met 
een verbindend of verblijvend karakter. Bij de aanleg 
van openbaar groen zal gebruik worden gemaakt van 
streekeigen beplanting.

Openbare verharde ruimten: (garage)straten, 
pleinen, parken, publieke parking, voet- en 
fi etspaden, …  

Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, 
graspartijen, bermen, groenvoorziening, …

Aanhorige openbare nutsvoorzieningen: verlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, elektriciteitscabines, 
rioleringen en andere ondergrondse constructies.
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1: zone voor gemengde functies hoofdcategorie wonen
subcategorie: woongebied

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor gemengde functies waar 
wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar.  

Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, 
bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele 
voorzieningen met een maximale perceelsoppervlakte 
van 9.500 m².

Binnen deze zone zijn ook toegangen en parkeren 
toegelaten in functie van bedrijvigheid in de 
omgeving. 

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige kleinhandel met uitzondering van de 
bestaande, vergunde grootschalige kleinhandel 

- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de 
omgeving

-  zwaar milieubelastende bedrijven 
- bedrijvigheid met abnormale hinder of risico 
-  functies die veel mensen op 1 ogenblik samen 

brengen

Bestemming
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting 
zoals tuinen, tuinhuisjes, zwembad, garages, 
hobbylandbouw, ...

Handel: winkels, groothandel, ... 

Horeca: hotel, restaurant, café, ...

Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige 
ambachtelijke bedrijven, hoogwaardige bedrijven 
bv. autogarage, interieurzaak met werkplaats, 
stapelplaats voor een timmerman, ... 

Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor 
senioren, voorzieningen voor jeugdwerking, 
volkstuintjes, ...

De bestaande toestand is zeer sterk 
multifunctioneel. Het is echter de beleidsoptie 
in het GRS om de grootschalige kleinhandel te 
concentreren op bepaalde plaatsen. Bovendien is 
het niet wenselijk in deze omgeving met heel wat 
woningen nieuwe bedrijven met een risico (seveso-
bedrijven) toe te laten. Met de nuance dat de 
bestaande dergelijke activiteiten mogen behouden 
blijven, wordt hier dus een corrigerend beleid 
gevoerd. 

In verband met het risico verbonden met 
het bestaande seveso-bedrijf (afzonderlijke 
bestemming) is het niet wenselijk functies zoals 
een hotel, feestzaal, ontmoetingscentrum, ... in 
deze zone toe te laten. 
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1.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn 
toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

1.3 Bebouwing
Maximum 2 bouwlagen + dakvolume.

Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale 
bruto-hoogte van 4 m; vanaf de eerste verdieping 
geldt een maximale bruto-hoogte van 3 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
In het dakvolume wordt één extra bouwlaag 
toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.

Maximum terreinbezetting per perceel: 50%. 

De maximale terreinbezetting is gebaseerd op het 
maximum in de bestaande toestand. 

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak 
of een volume met teruggetrokken bouwlijn dat 
zich binnen de contouren van een hellend dak kan 
inschrijven. 
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8m/16m

max. 6m

min. 2m
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1.4 Plaatsing van gebouwen
Ten aanzien van de rooilijn situeert de voorbouwlijn 
zich op 8 m of op 16 m. Afhankelijk van de gewenste 
inrichting is het vrij om tussen deze twee bouwlijnen 
te kiezen. 
Ten aanzien van de rooilijn van de N43 dient een 
groene voortuinstrook te worden voorzien van 
minstens 2 m breed. Hierbinnen mag enkel verharding 
worden voorzien voor 1 toegang voor gemotoriseerd 
verkeer van maximum 6 m breed (exclusief 
draaicirkels) of indien de gevelbreedte groter is dan 
40 m mogen er 2 toegangen worden voorzien. 

Ten aanzien van de achterperceelsgrens dient 
minstens 8 m vrij van bebouwing te zijn, met 
uitzondering van bijgebouwen. 

Dakterrassen zijn enkel toegelaten op het dak van 
het gelijkvloers en op een minimale afstand van 2 m 
vanaf de zijperceelsgrens. 

Bijgebouwen zijn toegelaten tot 30 m² en 1 bouwlaag 
hoog. Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het hoofdgebouw (hoofdvolume en nevenvolume) 
opgericht in de tuinzone van het perceel.
Het bijgebouw mag geen nevenfunctie bevatten.

Deze groene strook is van belang voor de 
beeldkwaliteit en de verkeersveiligheid langs de 
N43. 

Een vaste voorbouwlijn is van belang voor de 
samenhang in het straatbeeld. Er worden twee 
bouwlijnen mogelijk gemaakt: 1 voor woningen 
of kantoren met beperkte parking en 1 voor 
activiteiten met grotere parkeerbehoefte. Het is 
niet wenselijk de bebouwing helemaal achteraan op 
het perceel toe te laten. 

De 8 m achtertuin is van belang m.b.t. inkijk in 
privacy en ook m.b.t. minimale afstand t.a.v. 
bedrijvenzone. 

Bestaande inrichtingen en gebouwen die hiervan 
afwijken: zie algemene voorschriften.
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2: zone voor wonen in de ruime zin hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen en aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen. 

Op ieder perceel dient de woonfunctie aanwezig te 
zijn. 

Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: kleinhandel, horeca, 
bedrijven, kantoren en diensten, socio-culturele 
voorzieningen met een maximale perceelsoppervlakte 
van 5.000 m². 

Binnen deze zone zijn ook toegangen en parkeren 
toegelaten in functie van bedrijvigheid in de 
omgeving. 

Volgende activiteiten worden niet toegelaten:

- grootschalige kleinhandel
- grootschalige horeca met lawaaihinder voor de 

omgeving
- zwaar milieubelastende bedrijvigheid
-  bedrijven met abnormale hinder of risico

Bestemming
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting 
zoals tuinen, tuinaccommodatie, tuinhuisjes, 
zwembaden, vijvers, garages, hobbylandbouw, ...

Horeca: restaurant, café, ...

Bedrijven: stapelplaatsen, kleinschalige 
ambachtelijke bedrijven, hoogwaardige bedrijven 
bv. autogarage, interieurzaak met werkplaats, 
stapelplaats voor een timmerman, ... 

Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor 
senioren, voorzieningen voor jeugdwerking, 
volkstuintjes, ...

Een grootwarenhuis is bijvoorbeeld grootschalige 
kleinhandel, een kruidenierswinkel is bijvoorbeeld 
geen grootschalige kleinhandel. 
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2.2 Werken, handelingen, wijzigingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming zijn 
toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke 
impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: 
- de relatie met de in de omgeving aanwezige 

functies
- de invloed op de omgeving wat betreft het aantal 

te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers
- de invloed op de mobiliteit en de 

verkeersleefbaarheid
- de relatie met de in de omgeving van het 

woongebied vastgelegde bestemmingen
- de inpassing in de omgeving

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

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

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

2.3 Bebouwing
Maximum 2 bouwlagen + dakvolume.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van een 
gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale 
bruto-hoogte van 4 m; vanaf de eerste verdieping 
geldt een maximale bruto-hoogte van 3 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
In het dakvolume wordt één extra bouwlaag 
toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.

Maximum terreinbezetting per perceel: 60%. 
Als de oppervlakte van het perceel kleiner is dan 300 
m², dan is de maximum terreinbezetting 70%.

Er geldt een streefdichtheid voor nieuwe 
woonprojecten van 25 woningen per hectare. 

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak 
of een volume met teruggetrokken bouwlijn dat 
zich binnen de contouren van een hellend dak kan 
inschrijven. 

De maximale terreinbezetting is gebaseerd op de 
bestaande situatie. 



58 Waregem, RUP 4-1 SEV Moerbosstraat Leiedal, oktober 2011

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

2.4 Plaatsing van gebouwen
• Open bebouwing: 

- aan beide zijden een minimale vrije
  zijtuinstrook van 3 m
- hoofdvolume maximum 20 m bouwdiepte
- nevenvolume maximum 3 m hoog

• Halfopen bebouwing: 
- aan één zijde een minimale vrije
  zijtuinstrook van 3 m
- hoofdvolume maximum 14 m bouwdiepte
- nevenvolume max 3 m hoog

• Aaneengesloten bebouwing
- hoofdvolume maximum 14 m bouwdiepte
- nevenvolume max 3 m hoog

In de vrije zijtuinstrook kan er een carport worden 
voorzien. Deze wordt op de perceelsgrens gebouwd 
in onderhoudsvrij materiaal of op een afstand van 
minimum 0,6 m van de perceelsgrens. De carport 
wordt minstens 5 m achter de bouwlijn van de 
voorgevel gebouwd. 

Nevenvolumes hoeven niet noodzakelijk fysisch 
verbonden te zijn met het hoofdvolume. 

De minimale afstand van bebouwing (hoofd- en 
nevenvolume) tot de achterperceelsgrens is 8 m. 

Dakterrassen zijn enkel toegelaten op het dak van 
het gelijkvloers en op een minimale afstand van 2 m 
vanaf de zijperceelsgrens. 

Bijgebouwen zijn toegelaten tot 30 m² en 1 bouwlaag 
hoog. Een bijgebouw is een volume losstaand van 
het hoofdgebouw (hoofdvolume en nevenvolume) 
opgericht in de tuinzone van het perceel.
Het bijgebouw mag geen woonruimte (of 
nevenfunctie) bevatten.

Het hoofdvolume is het bouwvolume over twee 
bouwlagen.

Het nevenvolume is het bouwvolume op 1 
bouwlaag. 

Bijgebouwen zijn onder meer tuinhuizen, garages, 
serres, ... 
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3: zone voor wonen met beperkte 
nevenfuncties

hoofdcategorie: wonen
subcategorie: woongebied

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

Op ieder perceel is de woonfunctie aanwezig. 

Volgende nevenfuncties zijn toegelaten: 
kleinschalige kleinhandel, kantoren, vrije 
beroepen, diensten, socio-culturele voorzieningen.

Nevenfuncties worden beperkt tot maximum 
100 m² vloeroppervlakte. In de bijgebouwen 
worden geen nevenfuncties toegelaten. Enkel 
nevenfuncties, inpasbaar in de omgeving en 
met een beperkte verkeersaantrekking worden 
toegelaten.

Op twee plaatsen is een bestaand bedrijf 
aanwezig. Hiervoor worden aan de hand van een 
overdruk specifi eke voorschriften bepaald. 

Bestemming
Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting 
zoals tuinen, tuinaccommodatie, tuinhuisjes, 
zwembaden, vijvers, garages, hobbylandbouw, ...

Diensten en kantoren, zoals kapsalon, 
verzekeringsmakelaar, apotheek, ... 

Kleinschalige kleinhandel: buurtwinkel, bakker, ...

Socio-culturele voorzieningen: buurthuis voor 
senioren, tentoonstellingsruimte, ... 



60 Waregem, RUP 4-1 SEV Moerbosstraat Leiedal, oktober 2011

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

3.2 Woningtypologie
Eengezinswoningen zijn toegelaten in 
vrijstaande/halfopen/aaneengesloten bebouwing 
en gestapelde woningen. 
Meergezinswoningen zijn niet toegelaten met 
uitzondering van aanleunwoningen.

Woningtypologie
M.b.t. aanleunwoningen gelden de mogelijkheden van 
het decreet. 

3.3 Bebouwing
Maximum 2 bouwlagen + dakvolume.

Bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale 
bruto-hoogte van 4 m; vanaf de eerste 
verdieping geldt een maximale bruto-hoogte 
van 3 m. Enkel de bovengrondse ruimtes tellen 
mee als bouwlaag. Bij hellende daken wordt in 
het dakvolume één extra bouwlaag toegelaten 
binnen het voorgestelde gabariet.

Maximum terreinbezetting per perceel: 60%. 
Als de oppervlakte van het perceel kleiner is dan 
300 m², dan is de maximum terreinbezetting 
70%. 

Bebouwing
Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak 
of een volume met teruggetrokken bouwlijn dat 
zich binnen de contouren van een hellend dak kan 
inschrijven. 

3.4 Dichtheid
Minimale dichtheid voor nieuwe projecten: 
15 w/ha.
Maximale dichtheid voor nieuwe projecten: 
22 w/ha.
De dichtheden dienen in rekening te worden 
gebracht bij ontwikkelingen vanaf 0,5 ha. 
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3.5 Plaatsing van gebouwen
• Open bebouwing: 

- aan beide zijden een minimale vrije 
zijtuinstrook van 3 m
- hoofdvolume maximum 20 m bouwdiepte
- nevenvolume maximum 3 m hoog

• Halfopen bebouwing: 
- aan één zijde een minimale vrije 
zijtuinstrook van 3 m
- hoofdvolume maximum 14 m bouwdiepte
- nevenvolume maximum 3 m hoog

• Aaneengesloten bebouwing
- hoofdvolume maximum 14 m bouwdiepte
- nevenvolume maximum 3 m hoog

In de vrije zijtuinstrook kan er een carport 
worden voorzien. Deze wordt op de 
perceelsgrens gebouwd in onderhoudsvrij 
materiaal of op een afstand van minimum 0,6 
m van de perceelsgrens. De carport wordt 
minstens 5 m achter de bouwlijn van de 
voorgevel gebouwd. 

Nevenvolumes hoeven niet noodzakelijk fysisich 
verbonden te zijn met het hoofdvolume. 

De minimale afstand van bebouwing (hoofd- en 
nevenvolume) tot de achterperceelsgrens is 8 m. 

Dakterrassen zijn enkel toegelaten op het dak 
van het gelijkvloers en op een minimale afstand 
van 2 m vanaf de zijperceelsgrens. 

Bijgebouwen zijn toegelaten tot 30 m² en 1 
bouwlaag hoog. Een bijgebouw is een volume 
losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume 
en nevenvolume) opgericht in de tuinzone van 
het perceel.
Het bijgebouw mag geen nevenfunctie bevatten.

Het hoofdvolume is het bouwvolume over twee 
bouwlagen.

Het nevenvolume is het bouwvolume op 1 bouwlaag. 

Bijgebouwen zijn onder meer tuinhuizen, garages, 
serres, ... 

Voorbeelden van onderhoudsvrije materialen zijn 
metselwerk, hout dat niet geschilderd of behandeld 
moet worden. 
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3.6 Inrichting
Indien er een voortuin aanwezig is, gelden 
volgende voorschriften: 
- De verharding in de voortuinstrook blijft 

beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de 
toegankelijkheid van de bebouwing. 

- In de voortuinstrook zijn geen constructies 
(garage/carport/tuinberging) toegelaten met 
uitzondering van de normale tuinuitrusting. 

- Perceelsbegrenzingen in de voortuinstrook 
dienen in organische materialen te gebeuren. 

Inrichting
Een perceelsbegrenzing in organisch materiaal is 
bijvoorbeeld een haag, struiken, een bomenrij, 
leibomen, klimop langs een draad, ... 
Volgende perceelsbegrenzingen zijn geen organisch 
materiaal: houten afscheidingen, hekkens, stenen 
muren, ... 

Onder normale tuinuitrusting wordt bijvoorbeeld 
begrepen een brievenbus, een vijver, een rotstuin, ... 
Een tuinberging in de voortuin is geen normale 
tuinuitrusting. 

3.7 Noordelijke rand
De perceelsgrenzen op de noordelijke grens van 
het plangebied naar de Leievallei toe dienen in 
streekeigen beplanting te worden voorzien. 
Bij iedere bouwaanvraag wordt hiervoor als 
informatief document een inrichtingsplan 
bijgevoegd die de beplanting van de 
perceelsgrens specifi eert. 
De beplanting zoals voorzien op het 
inrichtingsplan wordt aangelegd ten laatste 1 
plantseizoen na het voltooien van de werken. 
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4: zone voor bedrijvigheid hoofdcategorie: bedrijvigheid

4.1 Bestemming
De zone is bestemd voor bedrijvigheid zonder 
abnormale hinder en risico. 

Kantoren, detailhandel en toonzalen met 
beperkte vloeroppervlakte, ondergeschikt 
en gekoppeld aan de productieactiviteit van 
individuele bedrijven, zijn toegelaten voor zover 
die activiteiten geen loketfunctie hebben en geen 
autonome activiteiten uitmaken.
Eén bedrijfswoning is toegelaten met een 
maximum volume van 1.000 m³. De woning 
maakt integraal deel uit van de bedrijfssite en 
kan niet worden afgesplitst. 

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

bedrijfsperceel en afwerking van de 
bedrijfsgebouwen

• het bouwen in meerdere lagen daar waar de 
bedrijfsactiviteit dit toelaat

• voldoende ruimte voor het parkeren, 
stationeren en manoeuvreren van personen- 
en vrachtwagens op eigen terrein of 
gegroepeerd voor verschillende bedrijven

• maatregelen voor het behoud van het 
waterbergend vermogen

• impact op de mobiliteit en 
verkeersleefbaarheid

• inpasbaarheid in de woonomgeving

Bestemming
Onder bedrijvigheid worden volgende hoofdactiviteiten 
verstaan:
• productie, opslag, bewerking en verwerking van 

goederen 
• onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke 

distributie en groothandel

Seveso-bedrijven hebben een abnormaal risico en 
kunnen op basis van de verordenende bepalingen niet 
toegelaten worden. 
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4.2 Bebouwing
De bouwhoogte blijft beperkt tot 4 m op de 
perceelsgrens onder een hoek van 45° stijgend 
tot een maximum van 8 m. 

De technische voorzieningen zijn toegelaten 
bovenop de toegelaten bouwhoogte.  

De hoogte van een gebouw wordt gemeten vanaf 
het aanzetpeil van de inkomdorpel tot de nok 
van het gebouw of de dakrand in geval van een 
plat dak. Het aanzetpeil van de inkomdorpel 
ligt maximum 0,5 m hoger dan het peil van 
het openbaar domein op de rooilijn en aan de 
inkomdorpel gemeten. 

Maximum terreinbezetting 70%. 

Bebouwing
Technische voorzieningen zijn bijvoorbeeld 
liftkamers, airconditioningsinstallaties, schouwen, 
... 



65Waregem, RUP 4-1 SEV MoerbosstraatLeiedal, oktober 2011

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN

5: zone voor bestaand seveso-bedrijf 
met nabestemming gemengde 
functies

hoofdcategorie: bedrijvigheid

5.1 In deze zone is er een bestaand seveso-bedrijf 
aanwezig. 
Het bestaande bedrijf, evenals de bedrijfswoning en 
de conciërgewoning kunnen hun activiteiten verder 
zetten. 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig 
of nuttig zijn voor het bestaande seveso-bedrijf of 
voor de woningen zijn toegelaten voor zover ze wat 
schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn 
met de omgeving. 

Het bestaande seveso-bedrijf kan blijven bestaan 
en zijn site inrichten voor zijn activiteiten zoals de 
andere functies in deze zone. 

5.2 Nabestemming
Indien het bedrijf deze locatie verlaat is een nieuw 
seveso-bedrijf niet meer toegelaten. 
De nabestemming ‘gemengde functies’ gaat van 
kracht bij de kennisname van het college van het 
stopzetten van het seveso-bedrijf op deze plaats. 
Bij het ingaan van de nabestemming worden alle 
voorschriften van de zone voor ‘gemengde functies’ 
van toepassing. 

Op deze plaats kan echter geen nieuw seveso-
bedrijf komen. Bij verhuis, faillissement, ... van 
het seveso-bedrijf worden op het perceel dezelfde 
mogelijkheden en beperkingen van kracht als in de 
aanpalende zone voor gemengde functies. 

5.3 Bebouwing
Maximum 2 bouwlagen + dakvolume.

Een bouwlaag is de ruimte tussen twee vloeren van 
een gebouw. 
De gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale 
bruto-hoogte van 4 m; vanaf de eerste verdieping 
geldt een maximale bruto-hoogte van 3 m. Enkel de 
bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. 
In het dakvolume wordt één extra bouwlaag 
toegelaten binnen het voorgestelde gabariet.

Maximum terreinbezetting per perceel: 50%. 

Een loods met 1 niveau van 7 m wordt beschouwd 
als een gebouw met maximum 2 bouwlagen. 

De bouwvoorschriften zijn gelijk aan deze in de 
zone voor gemengde functies. 

Onder dakvolume wordt verstaan een hellend dak 
of een volume met teruggetrokken bouwlijn dat 
zich binnen de contouren van een hellend dak kan 
inschrijven. 
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5.4 Plaatsing van gebouwen
Ten aanzien van de rooilijn situeert de 
voorbouwlijn zich op 8 m of op 16 m. Afhankelijk 
van de inrichting kan tussen deze twee 
bouwlijnen gekozen worden. 
Ten aanzien van de rooilijn van de N43 dient 
een groene voortuinstrook te worden voorzien 
van minstens 2 m breed. Hierbinnen mag enkel 
verharding worden voorzien voor 1 toegang voor 
gemotoriseerd verkeer van 6 m breed (exclusief 
bochtstralen) of indien de gevelbreedte groter 
is dan 40 m mogen er 2 toegangen worden 
voorzien. 
In deze voorbouwstrook zijn geen ondergrondse 
constructies, met uitzondering van nutsleidingen, 
toegelaten. 

Ten aanzien van de achterperceelsgrens dient 
minstens 8 m vrij van bebouwing te zijn, met 
uitzondering van bijgebouwen. 

Dakterrassen zijn enkel toegelaten op het dak 
van het gelijkvloers en op een minimale afstand 
van 2 m vanaf de zijperceelsgrens. 

Bijgebouwen zijn toegelaten tot 30 m² en 1 
bouwlaag hoog. Een bijgebouw is een volume 
losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het 
perceel.
Het bijgebouw mag geen nevenfunctie bevatten.

Deze groene strook is van belang voor de 
beeldkwaliteit en de verkeersveiligheid langs de 
N43. 

Een vaste voorbouwlijn is van belang voor de 
samenhang in het straatbeeld. Er worden twee 
bouwlijnen mogelijk gemaakt: 1 voor woningen 
of kantoren met beperkte parking en 1 voor 
activiteiten met grotere parkeerbehoefte. Het is 
niet wenselijk de bebouwing helemaal achteraan op 
het perceel toe te laten. 

Parkeergarages, regenwaterputten, ... zijn niet 
toegelaten in de voorbouwstrook. 

De 8 m achtertuin is van belang m.b.t. inkijk in 
privacy en ook m.b.t. minimale afstand t.a.v. 
bedrijvenzone. 

Bestaande inrichtingen en gebouwen die hiervan 
afwijken: zie algemene voorschriften.

 8m/16m

max. 6m

min. 2m
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6: zone voor landbouw hoofdcategorie: landbouw
subcategorie: agrarisch gebied

6.1 De zone is bestemd voor de grondgebonden 
beroepslandbouw en wonen. 
Grondloze landbouwactiviteiten (industriële 
veestallen of serres) zijn niet toegelaten. 

Op de site is 1 woning toegelaten ofwel als 
hoofdfunctie ofwel een exploitatiewoning bij het 
landbouwbedrijf. 

Als nevenfuncties zijn toegelaten: kantoren en 
diensten, kleinschalige horeca, kleinschalige 
handel voor de verkoop van hoeveproducten, 
zachte recreatie, gemeenschapsvoorzieningen.

De functies zijn slechts toegelaten indien 
ze een beperkte verkeersaantrekking 
met zich meebrengen. Dit wordt bij een 
vergunningsaanvraag getoetst. 

Voorbeelden van nevenfuncties die toegelaten zijn: 
speelplein, drinkgelegenheid, fi etsverhuurkantoor, 
seminarielokaal, kunstatelier, kinderboerderij, ... 

In deze zone zijn o.b.v. het uitvoeringsbesluit voor 
zonevreemde functiewijzigingen ook alle mogelijkheden 
in dit uitvoeringsbesluit omschreven van toepassing. 

Als hoofdbestemming zijn bijvoorbeeld niet toegelaten: 
• aan landbouw verwante bedrijven zoals bijvoorbeeld 

graantrieerinstallatie, verkoop van meststoffen, 
verkoop van veevoeders, herstelplaats van tractors, 
...

De nevenfuncties kunnen bijvoorbeeld zijn: 
fi etsverhuur, educatieve rondleidingen, kammers met 
toeristische dienstverlening, jeugdkampen, ... 

6.2 Volgende werken zijn toegelaten: 

• onderhouds- en instandhoudingswerken
• verbouwen
• herbouwen hoofdzakelijk op dezelfde plaats
• uitbreiden met een maximale toename van 

de bebouwde oppervlakte met 600 m²
• en combinaties hiervan

De bebouwing kan enkel van locatie veranderen 
ten gevolge van rooilijn of in het kader van een 
goede plaatselijke ordening, brandveiligheid, 
verkeersveiligheid, milieuvereisten. Dit dient in 
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te 
worden gemotiveerd.

De uitbreiding gebeurt op een compacte manier: 
aansluitend bij en fysisch één geheel vormend 
met de bestaande bebouwing. 

Hoofdzakelijk op dezelfde plaats betekent dat kleine 
aanpassingen mogelijk zijn.
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6.3 Alle werken, handelingen en wijzigingen zijn 
slechts toegelaten voor zover het karakter 
en de verschijningsvorm van de bebouwing 
gerespecteerd worden. 
volgende elementen zijn van belang: 
• confi guratie
• schaal
• materialisatie
• compactheid
• beeldbepalende elementen

De vergunningverlenende overheid kan 
naargelang de kwaliteit en de gaafheid van de 
ganse confi guratie specifi eke, bijkomende eisen 
stellen. 

Zonnepanelen zijn toegelaten. 

Respect voor het karakter en de verschijningsvorm sluit 
niet uit dat bij verbouwing of uitbreiding een moderne 
eigentijdse vormentaal en/of materiaalgebruik kan 
worden gebruikt.
Het geven van een meer open karakter aan de 
gevels om meer licht, lucht en ruimte te hebben 
bijvoorbeeld, is dus zeker toegelaten, evenals het 
plaatsen van dakvlakvensters, dakkapellen, … mits dit 
op een esthetisch verantwoorde manier gebeurt, met 
respect voor de verschijningsvorm van de bestaande 
gebouwengroep. De nadruk ligt dus eerder op het 
behoud van de vormentaal en het karakter (van de site) 
dan op het behoud van de gebouwen zelf.

‘Respect hebben voor’ betekent ook niet dat het 
gebouw in precies dezelfde toestand moet worden 
heropgebouwd. Een hedendaagse opbouw is mogelijk 
mits een kwaliteitsvolle schaal en afwerking. Een kader 
wordt aangeboden in de brochure van de provincie 
West-Vlaanderen ‘agrarische architectuur, technisch 
bekeken’ 2006.

Voorbeeld m.b.t. confi guratie: één been van de 
U-vorm kan niet worden afgebroken zonder heropbouw. 

Referentie voor de schaal: de bestaande gebouwen 
die deel uitmaken van de U-vormige bebouwing is 
1 bouwlaag hoog met een hellend dak, kroonlijst 
ongeveer 4 m hoog; de loods ten noorden heeft een 
kroonlijsthoogte van ongeveer 6 m en eveneens een 
hellend dak. 

Voorbeeld m.b.t. materialisatie: geen blinkende, fel 
zonweerkaatsende materialen (uitz. zonnepanelen), 
geen grootschalige standaardbetonpanelen, ... 

Bij vergunningsaanvragen kan vrijblijvend advies 
worden gevraagd aan de dienst Onroerend erfgoed. 
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6.4 De verbouwde, herbouwde of uitgebreide 
bebouwing dient zich maximaal te integreren 
in de omgeving. Hiertoe moeten duurzame en 
landschappelijk inpasbare materialen worden 
gebruikt.

6.5 De verharding blijft beperkt tot 2.400 m².
Indien mogelijk gaat het steeds om 
waterdoorlatende verharding. 
Er worden maximum 20 parkeerplaatsen voor 
wagens voorzien. 

Bijvoorbeeld in kwelgebieden is waterdoorlatende 
verharding praktisch niet mogelijk. 
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7: zone voor openbaar groen hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: parkgebied

7.1 De zone is bestemd voor de ontwikkeling, het herstel 
en de instandhouding van een openbare groenzone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor de realisatie van deze bestemming 
zijn toegelaten.

7.2 Deze zone is bouwvrij met uitzondering van 
inrichtingen en constructies van openbaar nut en 
algemeen belang of kleine constructies in functie 
van het recreatieve gebruik en onderhoud van de 
openbare groenzone. 

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding 
tot de groenfunctie van het gebied. Het is een 
nevengeschikte functie.

7.3 Binnen de zone zijn fi ets- en wandelpaden met 
bijhorende inrichting toegelaten. De fi ets- en 
wandelpaden moeten worden aangelegd met 
waterdoorlaatbare materialen indien mogelijk. 

8: zone voor openbare wegenis hoofdcategorie: lijninfrastructuur

8.1 Deze zone is bestemd voor openbare 
wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

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

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

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

Alle werken van natuurtechnische milieubouw 
kunnen gerealiseerd worden. 
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9: overdruk: verbinding voor 
openbare wegenis

9.1 De pijl geeft symbolisch aan waar een 
verbinding van openbare wegenis voor 
gemotoriseerd verkeer moet worden aangelegd. 

Publieke doorgangen die momenteel niet gerealiseerd 
worden, zullen dit worden bij opportuniteiten. 

9.2 Begin en eindpunt van de pijl staan vast. Het 
tracé tussenin kan wijzigen. 

9.3 De materialisatie moet continu en refererend 
zijn met de directe omgeving. 

9.4 De zone heeft een openbaar karakter en is 
steeds toegankelijk.

10: overdruk: verbinding voor 
voetgangers en fi etsers

10.1 De pijl geeft symbolisch aan waar een 
verbinding voor voetgangers en fi etsers moet 
worden aangelegd. 

Publieke doorgangen die momenteel niet gerealiseerd 
worden, zullen dit worden bij opportuniteiten. 

10.2 Begin en eindpunt van de pijl staan vast. Het 
tracé tussenin kan wijzigen. 

10.3 De minimale breedte bedraagt 2 m. Dit is de minimale breedte van bestaande doorsteken 
binnen het plangebied. 
Deze breedte dient niet volledig verhard te zijn. 

10.4 De materialisatie moet continu en refererend 
zijn met de directe omgeving. 

10.5 De zone heeft een openbaar karakter en is 
steeds toegankelijk.
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11: overdruk: bestaand bedrijf

11.1 Waar dit symbool voorkomt op het grafi sch plan is 
er een bestaand bedrijf aanwezig (in tegenstelling 
tot de bestemming). 
De bestaande percelen kunnen bestemd blijven 
voor bedrijvigheid in zoverre het gaat om de 
bestaande bedrijfsactiviteiten of een nieuwe 
bedrijfsactiviteit die verenigbaar is met de 
woonomgeving. 
Bij een bedrijfsbestemming kunnen de bestaande 
gebouwen behouden blijven, onderhouden 
worden, herbouwd worden op dezelfde plaats en 
met hetzelfde volume of maximum 5% in volume 
uitbreiden. 
Bij een realisatie van de woonbestemming zijn alle 
voorschriften bij zone 3 van toepassing. 

De bestaande bedrijven kunnen verder geëxploiteerd 
worden. 
In het kader van duurzaamheid kunnen de 
bestaande gebouwen ook herbruikt worden voor 
bedrijfsactiviteiten die niet storend zijn voor de 
woonomgeving. 
Algemeen geldt een uitdovend karakter en wordt 
op lange termijn de woonbestemming voor ogen 
gehouden. 
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12: overdruk: functieverruiming

12.1 Op de site waar dit symbool weergegeven 
wordt, geldt ten aanzien van de onderliggende 
bestemmingszone een functieverruiming. 

Deze functieverruiming wordt gemotiveerd vanuit de 
strategische ligging op de rand van woongebied met 
stadsrandbos, bij een toegang tot de Leievallei. 
Het respect voor het erfgoed, de compactheid, ... 
zullen bepalende factoren zijn bij de toelaatbaarheid 
van functieverruiming. 
‘De site’ omvat de gronden ten noorden van de door 
te trekken weg. 

12.2 De site is bestemd voor wonen, kantoren 
en diensten, horeca, zachte recreatie, 
gemeenschapsvoorzieningen. 

Een permanente woning hoeft niet aanwezig te 
zijn.  
Meergezinswoningen zijn niet toegelaten. 

Kleinschalige handel is toegelaten als 
nevenfunctie. 

Functies andere dan wonen zijn slechts 
toegelaten indien de functie een meerwaarde 
met zich meebrengt voor de ontwikkeling en 
ontsluiting van de Leievallei en de relatie van de 
Leievallei met de woonomgeving. 
De functieverruiming is enkel toelaatbaar indien 
ze gekoppeld gaat met een inrichting van 
onthaalinfrastructuur voor het stadsrandbos. 

De functie mag de draagkracht van de 
woonomgeving en het stadsrandbos niet 
overschrijden. 

Voorbeelden van functies die toegelaten zijn: 
speelplein, restaurant, fi etsverhuurkantoor, 
seminarielokaal, kunstatelier, kinderboerderij, ... 

Volgende functies zijn bijvoorbeeld niet toegelaten, 
noch als hoofdfunctie, noch als nevenfunctie: 
• aan landbouw verwante bedrijven 

zoals bijvoorbeeld aardappelhandelaar, 
graantrieerinstallatie, verkoop van meststoffen, 
verkoop van veevoeders, herstelplaats van 
tractors, ...

• grondloze landbouwactiviteiten zijn niet wenselijk 
omdat ze bijvoorbeeld grootschalige industriële 
veestallen of serres met zich mee kunnen 
brengen

• bedrijvigheid
• harde recreatie zoals carting, bowling, fi tness, ... 
• handel als hoofdactiviteit

Voorbeelden van onthaalinfrastructuur: parking, 
speelweide, kiosk, ... 
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12.3 Bebouwing
Het historisch waardevol pand dient behouden 
te blijven, eventueel wel verbouwd of herbouwd 
op dezelfde plaats. 
De nieuwe bebouwing is een confi guratie op 
schaal van de hoevesite aan de westelijke zijde 
van de Leiegoeddreef. 
Maximale kroonlijsthoogte: 6 m.
Hellend dak verplicht.

Een suggestie van bebouwing wordt gegeven in de 
toelichtingsnota. 

12.4 De verbouwde, herbouwde of uitgebreide 
bebouwing dient zich maximaal te integreren 
in de omgeving. Hiertoe moeten duurzame en 
landschappelijk inpasbare materialen worden 
gebruikt.

12.5 De verharding blijft beperkt tot maximum 600 
m² en is indien mogelijk in waterdoorlatende 
verharding. Er kunnen maximum 20 
parkeerplaatsen voor auto’s worden voorzien. 

13: overdruk: woondichtheid

13.1 Binnen deze perimeter mogen maximum 5 
woongelegenheden bestaan, met uitzondering 
van aanleunwoningen. 

Het inrichtingsplan in de toelichtingsnota geeft een 
suggestie van hoe deze woningen op dit perceel een 
plaats kunnen krijgen. 
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14: overdruk: geen woningen

14.1 Op de plaats waar deze overdruk voorkomt, kan 
geen woning gebouwd worden. 
Voor de bebouwing in het kader van andere 
functies dan wonen of voor de inrichting van de 
onbebouwde ruimte gelden alle voorschriften 
van de betreffende zone onverminderd.  

Het is niet wenselijk om in de strook tussen 
bebouwing langs de Gentsebaan en het bedrijf 
Lutosa woningen toe te laten vanwege de nabijheid 
van een grootschalig bedrijf, het bouwen van 
woningen in tweede orde en het risico i.v.m. 
het bestaande seveso-bedrijf. De percelen of 
perceelsdelen kunnen wel voor diverse andere 
doeleinden bebouwd, verhard, ingericht, ... worden. 

15: overdruk: groenbuffer

15.1 Op de plaats waar deze overdruk voorkomt dient 
een groenbuffer te worden gerealiseerd. 
De zone is bouwvrij. 

De groenbuffer is op basis van de bestaande 
toestand bepaald: 15 m breed waar mogelijk, minder 
breed waar bestaande bebouwing dit verhindert. Zie 
hiervoor het verordenend grafi sch plan. 

15.2 De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van 
visuele afscherming en geluidsafscherming. 

De buffer wordt voor ten minste 75% beplant 
met streekeigen struiken en hoogstammige 
bomen met het oog op het bufferen van 
de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de 
aanliggende functies.

Alleen werken en handelingen met het oog 
op de aanleg en het onderhoud van de buffer 
zijn toegelaten met inbegrip van de aanleg 
en het onderhoud van toegangswegen met 
inbegrip van de aanleg van brandwegen in 
waterdoorlatende verharding indien dit om 
redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of 
van waterbeheersingswerken. 
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15.3 Bij het verlenen van een stedenbouwkundige 
vergunning in de zone voor bedrijvigheid 
voor een noemenswaardige verbouwing of 
nieuwbouw, dient de bijhorende groenbuffer te 
worden gerealiseerd het eerste plantseizoen na 
voltooiing van de werken. 

Het vergroten van raamopeningen of het intern 
verbouwen is bijvoorbeeld geen noemenswaardige 
verbouwing. 
Met bijhorende groenbuffer wordt bijvoorbeeld 
bedoeld: de gronden in dezelfde eigendom waarop 
een overdruk voor groenbuffer aanwezig is of de 
gronden aansluitend bij de nieuwe bebouwing, ... 

16: overdruk: slechts 1 woning toegelaten

16.1 Op het perceel waar de overdruk voorkomt is 
slechts één woongelegenheid toegelaten. 

Het beperken van het aantal woongelegenheden 
heeft te maken met het bestaande, aanpalende 
seveso-bedrijf. 

17: overdruk: hoogspanningsleiding

17.1 Ter hoogte van deze symbolische overdruk 
zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de 
wijzigingen van een hoogspanningsleiding en 
haar aanhorigheden. 

De aanvragen voor vergunningen voor een 
hoogspanningsleiding en aanhorigheden 
worden beoordeeld rekening houdend met de 
onderliggende bestemming. 

De onderliggende bestemming is van toepassing 
voor zover de aanleg, exploitatie en wijzigingen 
van de bestaande hoogspanningsleiding niet in 
het gedrang worden gebracht. 
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18: overdruk: normen sociaal en bescheiden 
wonen

18.1 In het gebied aangeduid met de perimeter kan 
een vergunning voor:
1 ° verkavelingen van ten minste tien loten 
bestemd voor woningbouw, of met
een grondoppervlakte groter dan een halve 
hectare, ongeacht het aantal loten;
2° groepswoningbouwprojecten waarbij ten 
minste tien woongelegenheden
ontwikkeld worden;
3° de bouw of de herbouw van 
appartementsgebouwen waarbij ten minste
vijftig appartementen gecreëerd worden;
4° verkavelingen, groepswoningbouwprojecten 
en projecten voor de bouw of
de herbouw van appartementsgebouwen die niet 
voldoen aan de voorwaarden,
vermeld in 1°, 2° of 3°, en waarvoor een 
verkavelingsvergunning of een
stedenbouwkundige vergunning wordt 
aangevraagd door een verkavelaar of
een bouwheer wiens project aansluit op andere, 
door dezelfde verkavelaar
of bouwheer te ontwikkelen gronden, die samen 
met de gronden waarop de
aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van 
meer dan een halve hectare
beslaan;
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pas afgeleverd worden indien binnen het 
verkavelings- of bouwproject een
sociaal woonaanbod verwezenlijkt wordt dat 
gelijk is aan:

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

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

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

18.2 Indien het bindend sociaal objectief in Waregem 
verwezenlijkt is, dan vervalt de bepaling m.b.t. 
sociaal wonen. 

18.3 Indien via een gemeentelijk bericht bekend 
gemaakt werd dat het bindend sociaal objectief 
in Waregem verwezenlijkt is, dan vervalt de 
bepaling m.b.t. bescheiden wonen. 

19: overdruk: op te heffen verkavelingen

19.1 De verkavelingen in het blauw aangeduid op het 
afzonderlijke plan worden met het van kracht 
worden van dit RUP opgeheven. 
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