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1.  VISIE

1.1.  Algemene uitgangspunten

Plannen vanuit eigen aspiraties, maar binnen 
het hoger kader
Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau stelt als 
visie ‘Vlaanderen open en stedelijk’ voorop. Het 
beleid is erop gericht om de toenemende ruimtelijke 
versnippering tegen te houden. Daarom wordt vooral 
gewerkt aan de versterking van de bestaande steden 
en concentraties van economische activiteiten. 

De provincie West-Vlaanderen bouwt haar ruimtelijk 
beleid op rond de visie ‘ruimte voor verscheidenheid’. 
De eigenheden van de verschillende delen van de 
provincie zijn een basis voor de toekenning van 
ontwikkelingsperspectieven en voor de verdeling 
van taakstellingen. Daarnaast worden maatregelen 
en acties opgenomen om de diversiteit binnen de 
provincie te versterken. 

De eigenheid van Harelbeke kwam uitgebreid aan bod 
in het informatieve gedeelte, meer in het bijzonder 
in de beschrijving en de verwachtingen omtrent de 
deelruimtes. Deze beschrijving is het resultaat van 
de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur, 
waarbij knelpunten en potenties geformuleerd werden 
per deelstructuur.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
van Harelbeke vertrekt vanuit de visie en de 
doelstellingen die vooropgesteld werden door de 
provincie West-Vlaanderen en door het Vlaamse 
gewest. Op gemeentelijk niveau krijgen deze 
visies concreet vorm en worden ze aangevuld met 
gemeentelijke aspiraties. Het ruimtelijk structuurplan 
Harelbeke tracht dus de sterktes, de kwaliteiten 
en de eigenheid van Harelbeke te koppelen aan de 
beleidsdoelstellingen van hogere structuurplannen. 

Alle uitspraken, acties en maatregelen, 
opgenomen in dit structuurplan, omtrent 
bovenlokale ruimtelijke structurerende 
elementen die behoren tot de bevoegdheid 
van de hogere besturen dienen echter steeds 
beschouwd te worden als suggesties aan deze 
hogere overheden.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 
2009  bepaalt dat de ruimtelijke ordening gericht is 
op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit houdt 
in dat de ruimte beheerd wordt ten behoeve van 
de huidige generatie, zonder de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig 
tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden 
met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen 
voor het leefmilieu en de culturele, economische, 
esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier 
wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit. Het is 
immers de verantwoordelijkheid van deze generatie 
om Harelbeke ook in de toekomst een aantrekkelijke 
gemeente te laten zijn, waar het goed is om te 
verblijven en te werken.

Rekening houden met de draagkracht van de 
ruimte en van de gebruikers
Het is noodzakelijk dat alle belangrijke ingrepen in de 
ruimte worden getoetst aan de draagkracht van die 
ruimte en haar gebruikers. Verdichting, verweving, 
bundeling van activiteiten, uitbreiding, enz. kunnen 
niet tot in het oneindige of op eender welke manier 
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worden doorgedreven. Het blijft steeds belangrijk om 
de leefbaarheid van de ruimte voorop te stellen. De 
ruimte mag niet verloren gaan voor haar toekomstige 
gebruikers. Daarom moeten vooraf grenzen aan de 
ruimtelijke belasting worden gesteld, zodat binnen 
bepaalde randvoorwaarden kan worden gewerkt aan 
een lange termijn visie.

Zuinig omspringen met de ruimte
Vermits ruimte schaars is ten opzichte van de 
talrijke menselijke behoeften en activiteiten lijkt 
het logisch dat er zuinig mee omgesprongen 
wordt. De open ruimte moet worden beschermd. 
Verdichting, inbreiding en bundeling van menselijke 
activiteiten zijn basisvoorwaarden, uiteraard binnen 
de draagkracht van elke plek. Een doordacht 
locatiebeleid voor woningen en bedrijven is 
noodzakelijk omwille van de schaarsheid van de 
ruimte. De concentratie van nieuwe activiteiten bij 
bestaande vestigingen geldt als een gulden leidraad 
voor nieuwe ontwikkelingen.

Het fysisch systeem is de drager van ruimtelijke 
ontwikkelingen
Alle ruimtelijke ontwikkelingen vinden hun oorsprong 
in de mogelijkheden die het fysisch systeem ons 
biedt. Zo zijn de rivieren, het reliëf, de vruchtbaarheid 
van de grond en de stabiliteit van de grond bepalend 
voor het ruimtegebruik. Hoewel de technologie steeds 
sterker staat om de gegevenheden van de natuur 
om te vormen naar de hand van de mens, zal ook in 
de toekomst het fysisch systeem bepalend zijn voor 
de mogelijkheden en het welzijn van de gebruiker. 
In Harelbeke zijn de natuurlijke rijkdommen, door 
de ligging in de verstedelijkte Leieband, vrij beperkt 
aanwezig. Daarom is het belangrijk dat het ruimtelijk 
beleid het fysisch systeem blijft kennen als drager 
van de ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij de 
aandacht uitgaat naar zorg dragen voor de natuurlijke 
rijkdommen. 

Duurzaam milieubeleid
•	 Beschermen van natuur en open ruimte

De aanwezigheid van natuur en open ruimte 
binnen onze leefwereld is een voorwaarde voor 
de overlevingskansen van het ecosysteem maar 
ook voor ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit. 
Ingrepen in de natuur moeten een zorg en 
respect voor de natuur inhouden. Enerzijds is 
de natuur met uitsterven bedreigd door onze 
ingrepen, anderzijds zijn de natuurkrachten niet 
te beheersen door de mens (denk maar aan 
overstromingen, aardbevingen,...).

•	 Blijvend aandacht schenken aan de 
belevingswaarde van de ruimte
De ruimte heeft een gelaat, een bepaalde 
verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm 
kan zowel positief als negatief worden ervaren 
en is voor een groot deel cultureel ingegeven. 
Leven in een ruimtelijk kwalitatieve omgeving 
heeft een stimulerende invloed op de mens: 
fysiek, maar ook geestelijk. Door een goede 
ruimtelijke ordening, door aandacht te schenken 
o.a. aan de kwaliteit en aan de vormgeving 
van de ingrepen kan de positieve beleving van 
onze ruimte toenemen. Dit is niet alleen een 
verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van 
al wie ingrijpt in de ruimte. De gemeente kan wel 
een voorbeeldfunctie opnemen, door op te treden 
als realisator van strategische projecten.

Duurzame mobiliteit
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor het 
functioneren van onze maatschappij. Door de 
ruimtelijke spreiding van onze activiteiten, die wij 
als sociaal wezen uitoefenen, zijn verplaatsingen 
noodzakelijk. Mobiliteit is dus een sociaal recht 
dat moet gewaarborgd blijven. Maar een teveel 
aan individuele (auto)mobiliteit werkt nefast 
en de mobiliteit van bepaalde vervoersarme 
bevolkingsgroepen komt steeds meer in het gedrang 
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dient opnieuw onderzocht te worden welke de 
sleutelkwesties zijn waarrond op middellange termijn 
moet worden gewerkt. 

(vb. 65+ jarigen die niet meer in staat zijn om een 
wagen te besturen). Bovendien groeit de onveiligheid 
met toenemende verplaatsingen.

Duurzame mobiliteit richt zich erop om zoveel 
mogelijk activiteiten bereikbaar te houden voor zoveel 
mogelijk personen. Gezien de beste mobiliteit er één 
is van matigheid, moeten activiteiten zoveel mogelijk 
worden gebundeld. Wanneer het niet mogelijk is 
om die activiteiten te bundelen moet ervoor worden 
gezorgd dat de verplaatsing beperkt blijft. Wanneer 
er dan toch verplaatsingen nodig zijn is het best om 
die collectief te organiseren. Indien het vervoer niet 
collectief kan worden georganiseerd moet de auto zo 
efficiënt mogelijk worden gestuurd.

Onvolledigheden en onzekerheden
Om een toekomstbeeld te ontwikkelen moeten 
bepaalde veronderstellingen worden gemaakt. In 
bepaalde gevallen kunnen studies en prognoses 
een beeld geven van wat er in de toekomst te 
verwachten is, maar er blijven steeds tal van 
ongekende en onzekere elementen aan de kant. 
Het ruimtelijk structuurplan moet ook kansen geven 
aan onverwachte ruimtelijke of maatschappelijke 
evoluties. 

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument 
dat opgesteld wordt voor een bepaald tijdsperspectief. 
Hoewel het structuurplan een lange termijnvisie 
uittekent waarbinnen de beleidskeuzen worden 
gekaderd, is het niet mogelijk om voor alle mogelijke 
bestaande en komende beleidsvragen een kader 
te voorzien. Daarom wordt in het ruimtelijk beleid 
in eerste instantie een keuze gemaakt voor deze 
elementen waarvan gekend is dat er een beleid rond 
gevoerd moet worden en waarvoor het beleid ook 
in de mogelijkheid is om iets te doen. De selectie 
van deze ‘sleutelkwesties’ is niet alleen een taak 
voor het bestuur, maar ook van de bevolking. Bij 
iedere herziening van het ruimtelijk structuurplan 
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1.2.  Rol van Harelbeke

In de opties voor de toekomstige ontwikkeling 
van Harelbeke spelen bovenlokale elementen een 
belangrijke rol.
Hiervoor doen zowel het Vlaams Gewest als de 
provincie beleidsmatige uitspraken over de gewenste 
ontwikkeling van de stad. 
In het structuurplan zullen de beleidselementen en de 
invulling van de taakstelling van de afbakening van 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk de ruimtelijke 
ontwikkeling van het stedelijk gebied en het 
buitengebied van Harelbeke dan ook mee bepalen.
Voor de uitvoering van deze taakstelling zal telkens 
voldoende overleg en/of samenwerking met de 
hogere overheden genoodzaakt zijn.
De situering van Harelbeke binnen het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk vormt de context 
voor de visievorming m.b.t. de gewenste ruimtelijke 
ontwikkeling van Harelbeke.

Volgende elementen bepalen de gewenste rol en 
toekomstige positie van de stad Harelbeke:

•	 Economische rol in het grensoverschrijdende 
netwerk Frans-Belgische Eurometropool

Mede de ligging in het grensoverschrijdend 
netwerk Noord-Frankrijk/Zuid-West-Vlaanderen, 
tussen Leie en E17, en het gecreëerde aanbod 
aan bedrijventerreinen hebben in het verleden de 
gunstige economische positie van Harelbeke bepaald. 
Het garanderen van een goede bereikbaarheid 
blijft voor de bedrijvigheid van Harelbeke zeer 
belangrijk. Ook het nastreven van een differentiatie 
in bedrijventerreinen biedt vestigingsmogelijkheden 
voor nieuwe bedrijvigheden. Hierbij is belangrijk 
zowel rekening te houden met een toenemende 
tertiarisering als met de endogene groei van de 
bedrijvigheid, eigen aan de regio Kortrijk. Het 
verbeteren van de kwaliteit van de bestaande 
bedrijventerreinen, het doordacht uitbouwen van 
bijkomende bedrijventerreinen, het voeren van een 
beleid van reconversie van oudere bedrijventerreinen, 
het verbeteren van de bewegwijzering en het 
optimaliseren van watergebonden bedrijventerreinen 
worden dan ook gezien als realistische engagementen 
bij het voeren van een duurzaam economisch 
beleid. Deze beleidsvisie dient te kaderen binnen de 
ruimtelijke opties voor het regionaalstedelijk gebied, 
vooropgesteld door het Vlaamse Gewest.
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Economische rol in grensoverschrijdend 
netwerk Frans-Belgische Eurometropool

Onderdeel van de oost-west-gerichte 
verstedelijkte Leieband 

•	 Onderdeel van de oost-west-gerichte 
verstedelijkte Leieband

Het verleden van Harelbeke is onlosmakelijk 
verbonden met de Leie. De vergaande verstedelijking 
van de Leieband Menen-Kortrijk-Waregem, de 
onduidelijke uitbouw van de Leieboorden en de 
aanleg van parallelle lijninfrastructuren (spoor, N43) 
heeft echter geleid tot de langgerekte, verstedelijkte 
en onaantrekkelijke structuur van de kern van 
Harelbeke, waarin het structuurbepalend karakter van 
de Leie deels verloren is gaan.

In de toekomst wil Harelbeke zich opnieuw sterker 
verankeren aan de Leie, met een grotere aandacht 
voor wonen langs het water. Deze versterking, samen 
met een volledige opwaardering van het centrum, 
streeft een vernieuwde identiteit van Harelbeke 
na, zonder hierbij de complementaire relatie t.o.v. 
Kortrijk en Waregem (steden van een hoger niveau 
volgens het RSV) te onderkennen. 

Aangezien de Leie op Vlaams niveau geselecteerd 
is, zullen de toekomstperspectieven voor de 
ontwikkelingen langs de Leie in dit plan moeten 
kaderen binnen toekomstige visie in het RSV.

NOORD-FRANKRIJK

A14 -
 E17

A19

E403 -A1 7

K

R

M

W

 

 

Sch
eld

e

Le
ie

Kanaal 

Bossuit-Kortrijk

M

W
N

50

N43

N36

K



stad Harelbeke, herziening GRS Leiedal, 12 juli 201210

Goed uitgebouwde stad binnen het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk ...

... met een divers, versnipperd buitengebied

•	 Goed uitgebouwde stad binnen het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk ...

Het verstedelijkte gebied van Harelbeke wordt in het 
RSV opgenomen binnen het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk. 

Volgens de plannen op hogere niveaus dient het 
beleid in het stedelijk gebied van Harelbeke dan 
ook gericht te zijn op de ontwikkeling, concentratie 
en verdichting van een dynamisch multifunctioneel 
gebied, met respect voor de draagkracht van de stad 
binnen het grotere verstedelijkte geheel van het 
Kortrijkse stadsgewest.

met een divers, versnipperd buitengebied
In navolging van het ruimtelijke principe van 
‘gedeconcentreerde bundeling’ (zie RSV pag.321) 
wordt in het buitengebied van Harelbeke een meer 
terughoudend beleid gevoerd ten aanzien van de 
bijkomende ruimte voor woningbouw en economische 
activiteiten. De aandacht in het buitengebied gaat 
vooral naar het blijvend functioneren van wonen en 
werken in de kernen, alsook naar een gebiedsgerichte 
aanpak van het versnipperde open landschap buiten 
de landelijke dorpskernen. In het open-ruimtegebied 
staat het behoud van de agrarische hoofdfunctie 
centraal.
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•	 Gedifferentieerde ontwikkeling van de 
historische steenwegen 

De oude gewestwegen hebben binnen de regio 
Kortrijk een belangrijke verbindingsfunctie behouden. 

De commercialisering van de gewestwegen heeft 
echter geleid tot een ongestructureerde verlinting en 
een vermenging van verblijfsverkeer met doorgaand 
autoverkeer op deze wegen. Naargelang de ligging 
in het buitengebied of het verstedelijkte gebied dient 
een doortochten-beleid gevoerd te worden. 

Ook de oude steenwegen op Harelbeeks grondgebied 
vragen om een gediversifieerde aanpak, waarbij de 
N36 en de N50 in eerste instantie dienen te verbinden 
en de N43 dient te ontsluiten. 

Bij de aanpak van de verschillende wegen zal 
rekening worden gehouden met bijkomende 
doelstellingen:
- het verzekeren van de bereikbaarheid van Hulste 

en Bavikhove over de N36;
- het ruimtelijk structureren van de verschillende 

activiteiten langs de N50;
- het vergroten van de verkeersleefbaarheid langs 

de N43.
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•	 De Gavers als natuurlijke en recreatieve 
troef

De Gavers, op de rand van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk, is een groenstructuur van 
bovengemeentelijk belang. De ruimtelijke uitspraken 
omtrent de inrichting van het domein en de 
omliggende Gavermeersen behoren tot de taakstelling 
van de Provincie en het Vlaamse Gewest. De Gavers 
hebben een natuurlijke, landschappelijke en (passief-) 
recreatieve functie. Deze recreatie moet worden 
uitgebaat, maar mag niet worden overgeëxploiteerd.  
Er moet een gezond evenwicht worden behouden 
tussen de natuurlijke en de recreatieve kwaliteiten 
en mogelijkheden van de Gavers. Tevens dienen 
de Gavers verder uitgebouwd te worden als een 
ecologische stapsteen tussen Leie en Kanaal Bossuit-
Kortrijk. De stad Harelbeke ondersteunt deze 
beleidsopties van de hogere besturen.

•	 Een volwaardig toeristisch-recreatieve 
fietsroute	als	versterking	van	de	relatie	
stedelijk gebied-buitengebied

De Gavers zullen in de toekomst de uitvalsbasis 
worden naar andere recreatieve gebieden buiten het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Ook de Leie en 
het kanaal zijn dragers van toeristisch-recreatieve 
functies, zowel in als buiten het verstedelijkte gebied
Het versterken van de relatie stedelijk gebied-
buitengebied zal gebeuren door de uitbouw van een 
volwaardig recreatief fietsroutenetwerk.
Er dient daarenboven op een vlotte en veilige manier 
aansluiting gevonden te worden op het socio-cultureel 
netwerk en de stadskern van Harelbeke.
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•	 Het mondingsgebied van de Plaatsbeek 
en de oude Leiearm als aanzet voor een 
kwaliteitsvolle landschapsopbouw

Buiten de Gavers zijn de natuurlijke-ecologische 
elementen op het grondgebied Harelbeke beperkt 
en kwetsbaar. De laatste decennia is de druk van de 
verstedelijking sterk toegenomen. De bescherming, 
vrijwaring en versterking van het mondingsgebied 
van de Plaatsbeek en het aangrenzende gebied 
rond de oude Leiearm als zuivere natuurwaarde is 
een belangrijke aanzet in de uitbouw van duurzame 
natuurlijke structuur in de rand van het verstedelijkte 
gebied. Op Vlaams niveau werd het gebied 
opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het 
project op Harelbeeks grondgebied dient te kaderen 
binnen de versterking van de Leie als bovenlokale 
natuurlijke structuur d.m.v. een kwaliteitsvolle 
landschapsopbouw.

•	 Streven naar kwaliteitsvolle kernen 

Een optimaal beheer van de open ruimte functies 
kan maar indien er kwaliteitsvolle woonkernen 
tegenover staan.  Alleen zo kan men over-exploitatie 
van de open ruimte vermijden. Ook voor een goed 
functionerende, een leefbare en een levendige stad 
zijn goed draaiende woonkernen fundamenteel.  Door 
het opwaarderen van de woon- en leefomgeving 
wordt elke deelkern naar waarde geschat en kan een 
diversiteit in de deelkernen worden aangeboden.

Vanuit deze overtuiging wordt de  visie voor 
Harelbeke kernachtig samengevat als:

Harelbeke, een stad binnen de 
verstedelijkte Leieband, waar wonen, 
werken en ontspannen dynamisch 
samengaan, binnen een evenwichtig 
gedifferentieerd landschap.
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2.  BASISDOELSTELLINGEN

2.1.  Doelstellingen voor het  
 stedelijk gebied

Harelbeke is deels gelegen binnen de afbakening 
van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. De 
regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun 
verzorgingsniveau, hun stedelijke voorzieningen en 
hun economische structuur een belangrijke plaats in 
de ruimtelijke structuur van Vlaanderen. Het beleid 
in de regionaalstedelijke gebieden is gericht op het 
maximaal benutten van bestaande en toekomstige 
stedelijke potenties. Net zoals de grootstedelijke 
gebieden hebben regionaalstedelijke gebieden – 
weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief 
en kwalitatief opzicht grote potenties om een 
belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende 
woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en 
ruimte voor economische activiteiten op te vangen. 
Dit houdt ook in dat een aanbodbeleid moet worden 
gevoerd om, behalve de stedelijke ontwikkeling te 
stimuleren, ook de lintontwikkeling te stoppen en het 
buitengebied van stedelijke ontwikkeling te vrijwaren 
(RSV p.341).

Volgende ontwikkelingsperspectieven (RSV p.354-
373) voor stedelijke gebieden staan voorop:
- realiseren van een groter aandeel bijkomende 

woongelegenheden;
- streven naar minimale woningdichtheden;
- differentiëren en verbeteren van de 

woningvoorraad;
–  het toepassen van een dichtheidsbeheer in de 

stedelijke gebieden met een evenwicht tussen 
verdichting, ontdichting en het vrijwaren van 
gebieden;

- versterken van de multifunctionaliteit door 
verwevenheid;

- concentreren van kantoren aan knooppunten van 
het openbaar vervoer (station,...);

- inplanten van (stedelijke) voorzieningen 
afgestemd op het belang van het regionaal-
stedelijk gebied;

- bundelen van kleinhandel op binnenstedelijke 
locaties en op kleinhandelszones;

- optimaliseren van de aanwezige recreatieve en 
toeristische voorzieningen;

- verzorgen van collectieve en openbare ruimten;
- behoud en ontwikkeling van stedelijke 

natuurelementen en randstedelijke 
groengebieden;

- bieden van waarborgen voor stedelijke landbouw;
- behouden en uitbouwen van cultureel-

maatschappelijke en historisch waardevolle 
elementen;

- stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en 
locatiebeleid.

Binnen de provinciale planningscontext is het stedelijk 
gebied van Harelbeke opgenomen in de deelruimte 
‘Leieruimte’.  De Leieruimte wordt gezien als een 
complementaire en/of ondersteunende schakel tussen 
de Vlaamse zeehavens en het Rijselse dat in belang 
toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening. 
Hierbij wordt gestreefd naar dynamische 
economische ontwikkelingen en naar een kwalitatieve 
leefomgeving.

Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte 
en het ruimtelijke beleid:
- de Leieas als multifunctionele drager;
- wegeninfrastructuur als economische drager;
- stedelijke gebieden Kortrijk-Waregem-Menen als 

knooppunten van ontwikkeling;
- open-ruimteverbindingen als groene longen in de 

Leieband.
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Kortrijk.  De nodige omkadering, in de vorm van 
een aangenaam openbaar domein en een vlotte 
toegankelijkheid van de stadskern, kan de kleinhandel 
collectief versterken. Specifiek voor Harelbeke is 
een belangrijke ondersteunende actie dan ook een 
(snelle) opwaardering van het centrum.

Kleinhandel wordt steeds meer gekenmerkt 
door diversificatie. Ook in Harelbeke worden de 
traditionele handelzones (binnenstad en langs de 
N50) ondersteund door een aantal geconcentreerde 
kleinhandelszones in het stedelijk weefsel (vooral 
langs de N43). Er wordt geopteerd om deze 
zones te bevestigen. Er dient vooral aandacht 
besteed te worden aan een verdere verdichting en 
herkenbaarheid van deze gebieden, gekoppeld aan 
een optimalisatie van de bereikbaarheid, en dit vanuit 
een bewuste keuze van de complementaire rol die 
deze kleinhandel vervult.

•	 Bedrijvigheid

De ontwikkeling van economische activiteiten dient in 
Harelbeke verder gestimuleerd te worden, waarbij de 
draagkracht van het stedelijk gebied gerespecteerd 
wordt en een regionale afstemming noodzakelijk is. 
Uitgangspunten hierbij zijn een gericht verweven 
en bundelen van functies en activiteiten en een 
goed gebruik en beheer van de bestaande stedelijke 
voorzieningen en infrastructuur.

De locatie van Harelbeke, tussen de Leie en de 
E17, heeft in het verleden geleid tot een sterke 
uitbouw en aanwezigheid van de bedrijvigheid in 
Harelbeke. Naar aanleiding van de taakstelling 
voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk zijn 
bijkomende mogelijkheden gecreëerd voor regionale 

Voor het verstedelijkte Harelbeke wordt dit 
bovenlokaal ruimtelijk beleid verder verfijnd naar een 
gemeentelijk niveau:

•	 Stedelijk wonen 

Het stedelijk wonen is steeds in evolutie. De 
woonbehoeften van vandaag zijn niet meer dezelfde 
als gisteren. Dit maakt voortdurende aanpassingen 
van het woningbestand noodzakelijk. Er dient 
een verdere vernieuwing van het stedelijk gebied 
doorgevoerd te worden o.a. via een dynamisch 
woonbeleid, rekening houdend met deze wijzigende 
woonbehoeften.  

Het stedelijk gebied komt dan ook bij voorkeur 
in aanmerking voor het vergroten van de 
verscheidenheid in (nieuwe) woontypologieën. Bij 
de realisatie van woonprojecten in het stedelijk 
gebied van Harelbeke dient een grote woondiversiteit 
nagestreefd te worden, zowel in woonvorm als in 
prijsklasse. Het uitvoeren van strategische projecten 
is hierbij van groot belang. Het strategisch stedelijk 
project is een beleidsinstrument om de kwaliteit van 
het wonen op het terrein aan te tonen, zonder daarbij 
de sociale dimensie van de huisvestingsmarkt uit het 
oog te verliezen. Privé-initiatieven en het ontwikkelen 
van sociale woonprojecten komen hiervoor in 
aanmerking.

•	 Kleinhandel

Harelbeke dient duidelijke opties te omschrijven 
omtrent de verdere ontwikkeling van de kleinhandel, 
wil de stadskern van Harelbeke zich kunnen 
blijven manifesteren binnen het stedelijk gebied 
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bedrijvigheid. Het bereikbaarheidsprofiel (van de 
locatie) en het mobiliteitsprofiel (van de activiteit) 
moeten hiervoor op elkaar worden afgestemd. 
Concreet betekent dit: het juiste bedrijf op de juiste 
plaats, met een ontsluiting op het juiste niveau. 

Wat betreft regionale bedrijvigheid, zal het 
bestemmen en ontwikkelen van Evolis i.s.m. Kortrijk 
en Zwevegem op middellange termijn een belangrijke 
economische potentie betekenen. Naast de 
aanwezigheid van (milieubelastende) watergebonden, 
productie- en distributiegerichte bedrijfsactiviteiten 
kan dit hoogwaardig bedrijventerrein zorgen voor een 
verdere versterking van de bestaande evenwichtige 
verscheidenheid in bedrijfsactiviteiten en een 
voorbeeldfunctie vervullen voor de ganse regio.

Op de bestaande regionale bedrijventerreinen 
zal de optimalisatie van de bereikbaarheid, een 
duurzame invulling van het nog beperkte aanbod 
aan braakliggende gronden en de reconversie van 
bedrijfsgronden bijkomende potenties bieden.

Vanuit de blijvende endogene groei van bedrijvigheid 
in de regio Kortrijk hecht Harelbeke eveneens groot 
belang aan het ontwikkelen van mogelijkheden voor 
lokale, ambachtelijke bedrijvigheid in de eerste 
komende jaren. Deze bijkomende ruimte zou voor de 
ondernemers van Harelbeke bedoeld zijn. 

Bij herlokalisatie van bedrijven en startende bedrijven 
moeten bedrijfsleiders zoveel mogelijk een (nieuwe) 
vestigingsplaats in Harelbeke zelf kunnen vinden. 
Gezien de bestaande dense bebouwing van het 
stedelijk gebied van Harelbeke en het voorbehoud 
van de resterende open ruimte voor woningbouw 
en de verruiming van het openbaar domein zal het 
aanduiden van een (zoek)zone voor een bijkomend 

lokaal bedrijventerrein, zal vanuit het stedelijk gebied 
worden gezocht naar reconversiesites gelegen binnen 
milieubelastende industrie (volgens het gewestplan). 

Anderzijds dienen de beperkte bestaande 
mogelijkheden voor lokale bedrijvigheid in het 
stedelijk gebied optimaal worden gebruikt.
Zo zullen in het stedelijk woonweefsel bedrijven met 
een eerder lokale uitstraling, beperkte milieuhinder 
en kleinere omvang, mits een gepaste inplanting, 
zich blijvend kunnen vestigen. Harelbeke is immers 
van oudsher een werkstad en wenst deze historische 
toestand niet te ontkennen.

•	 Diensten 

Harelbeke kent geen tertiair bassin. Toch kan ook 
in Harelbeke een gestage tertiairisering worden 
verwacht, met in eerste instantie een toename van 
de financiële sectoren die direct gelinkt zijn aan de 
secundaire sectoren. 

Diensten dienen zich prioritair in de stadskern 
te bundelen. Diensten betekenen een goede 
ondersteuning en verruiming van de stedelijke 
functies. De omgeving van het station en de 
braakliggende gronden van de Westwijk, op 
loopafstand van de kern en het station, zijn beide 
goede locaties voor het vestigen van diensten.

•	 Open(bare) ruimte

De beperkte onbebouwde oppervlakte binnen het 
stedelijk gebied van Harelbeke noopt tot selectiviteit, 
een consequente invulling van de nog onbebouwde 
gronden en doordachte verdichting. Deze verdichting 
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•	 Mobiliteit

Er dient gestreefd te worden naar een bereikbare 
en leefbare mobiliteit door diverse aspecten aan te 
pakken:
- het verhogen van de verkeersleefbaarheid en 

–veiligheid als onderdeel van de uitbouw van een 
volwaardig centrum van Harelbeke;

- het concreet uitwerken van een hiërarchische 
wegenstructuur, waarbij een duidelijk onderscheid 
gemaakt wordt tussen de verschillende 
schaalniveaus en tussen de verschillende 
hoofdfuncties (verbinden, verzamelen of 
ontsluiten, toegang verlenen). Door een dergelijke 
categorisering van de wegen (reeds opgemaakt en 
goedgekeurd in het mobiliteitsplan) uit te voeren 
en te vertalen in de inrichting, wegprofilering en 
de wegcode, kan de algemene bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en –leefbaarheid verbeterd 
worden;

- het voeren van een volwaardig parkeerbeleid, met 
een onderscheid tussen kortparkeren (bezoekers, 
winkelen) en langparkeren (bewoners, werken);

- het streven naar een optimale ontsluiting 
van verkeersgenererende economische 
activiteiten in het stedelijk gebied. De regionale 
bedrijventerreinen van Stasegem genereren 
heel wat vrachtverkeer. Deze vervoersstromen 
moeten via het bestaande wegennet optimaal 
ontsloten worden op een bovenlokaal niveau. Er 
dient ook bijzondere aandacht uit te gaan naar 
de ontsluiting van de bedrijven gelegen in het 
centrum van Harelbeke en naar de toekomstige 
ontsluiting van het nog te ontwikkelen 
industrieterrein Evolis.

kan slechts als ze wordt gecompenseerd door 
kwaliteitsvolle openbare ruimte en groene ruimte met 
belevingswaarde. 

De recente opwaardering van de stationsomgeving en 
de heraanleg van de N43 als stedelijke doortocht zijn 
de belangrijke projecten voor de verbetering van de 
leefomgeving in de stadskern. De herinrichting van de 
Markt zal de kers op de taart worden.

Op korte termijn staat ook de opwaardering van de 
Leieboorden op de planning. Deze werken worden 
gekoppeld aan de verbredingswerken van de Leie, 
waarbij de sluis wordt vernieuwd en de bruggen in het 
centrum moeten worden opgehoogd. De ontwikkeling 
van de waterkant, als stedelijke woonomgeving, is 
een essentieel project voor Harelbeke. Specifieke 
aandacht zal worden besteed aan de beeldkwaliteit 
van het geheel. 

Voor wat betreft het woonweefsel, wordt geopteerd 
om in de verschillende buurten verdichting steeds 
gepaard te laten gaan met het aanbieden van 
voldoende open ruimte in de vorm van speelgroen, 
pleintjes en sportvelden. 

Als laatste betekent de aanwezigheid van de Gavers 
niet alleen een meerwaarde voor Harelbeke, maar 
voor gans de regio. Binnen het regionaalstedelijke 
gebied Kortrijk worden de Gavers aangeduid als 
randstedelijk groengebied. Er dient echter voor 
gezorgd te worden dat de recreatieve activiteiten 
geen overwicht krijgen t.o.v. de natuurlijke-
ecologische waarde van het gebied.
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2.2.  Doelstellingen voor het 
 buitengebied

De ruimtelijke structuur van het buitengebied wordt 
bepaald door de natuurlijke-landschappelijke en 
de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur 
en de infrastructuur. De wisselwerking tussen deze 
structuren resulteert in een specifiek landschap (RSV 
p.378). 

‘Buitengebied’ is een ruimtelijk begrip met een 
beleidsmatige inhoud; het is het gebied waar een 
buitengebiedbeleid gevoerd wordt. Kenmerkend 
voor het buitengebied rondom het verstedelijkte 
gebied Kortrijk is de sterke versnippering van het 
landbouwgebied door de aanwezigheid van woningen, 
bedrijvigheid en andere niet-agrarische activiteiten.

Harelbeke wenst binnen het structuurplan een visie 
te formuleren omtrent deze versnippering, enerzijds 
door een gebiedsgerichte aanpak van de agrarische 
en landschappelijke structuur en anderzijds door het 
formuleren van een aanpak omtrent zonevreemde 
activiteiten in het open-ruimtegebied.

Een belangrijke ruimtelijke optie is dat Harelbeke 
de bestaande structuur van het open-ruimtegebied 
beleidsmatig erkend, maar een verdere versnippering 
wenst tegen te gaan. De huidige open ruimte moet 
hierbij zo veel mogelijk voorbehouden blijven voor de 
agrarische deelsectoren. 

De open ruimte heeft ook een natuurlijke-ecologische 
functie en landschappelijke functie. Afhankelijk van 
de aard en de ligging van de elementen van de open 
ruimte, worden de landbouwactiviteiten beschouwd 
als hoofdgebruiker, handhaver of  medebeheerder van 
de open ruimte.

Hulste en Bavikhove, gelegen in het buitengebied, 
werden door het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
een lokale verzorgende functie toegekend. 

De andere bestaande functies buiten de landelijke 
woonkernen maken vanuit hun historische groei deel 
uit van deze open ruimte. Over de totaliteit van de 
open ruimte zijn wonen en bedrijvigheid die niet 
tot de agrarische deelsectoren behoren in principe 
te beschouwen als ondergeschikte functies. Toch 
dienen aan deze functies ook de nodige kansen en 
juridische zekerheden geboden te worden, waarbij 
een afwegingskader t.o.v. de open ruimte functies 
het onder-, neven- of bovengeschikt belang van deze 
functies mee zal bepalen.

De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het 
buitengebied van Harelbeke wordt bepaald door 
onderstaande doelstellingen:

•	 Agrarisch gebruik van de open ruimte

De open ruimte moet maximaal behouden blijven qua 
oppervlakte en zo veel mogelijk voorbehouden blijven 
voor de agrarische deelsectoren. Er moet echter wel 
worden vermeden dat de open ruimte verder vertuint.

Omwille van de verscheidenheid in het landschap 
wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal 
soorten gebieden:
- de bescherming van het noordelijke 

landbouwgebied Hoog-Walegem en de open 
landbouwgronden Esser tegen ingrijpende 
bebouwing en vertuining;

- het vrijwaren van de lager gelegen gronden in 
de omgeving van Plaatsbeek-Leievallei en de 
Gavermeersen voor zowel agrarische functies als 
voor projecten van ecologische landschapopbouw;

- het beschouwen van de versnipperde open ruimte 
rondom Bavikhove en Hulste als een agrarisch 
landschap met maximale mogelijkheden voor 
grondgebonden en grondloze landbouw.
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voorzien. De behoefteberekening duidt op een nood 
aan lokale bedrijfssites. De agrarische gronden, 
aansluitend bij de woonkern van Bavikhove en 
met ontsluiting op de Bavikhoofsestraat, worden 
geselecteerd voor de ontwikkeling van het nieuwe 
lokale bedrijventerrein voor het buitengebied. 

In Hulste, dat op provinciaal niveau als herlokalisatie-
dorp werd geselecteerd, is lokale bedrijvigheid 
toegelaten in verwevenheid met het wonen en mag 
enkel een lokaal bedrijventerrein worden voorzien 
voor herlokalisatie van bedrijven uit de kern en 
omgeving. Hier worden de bestaande bedrijfsgronden 
langs de Kantstraat (volgens het gewestplan) 
voorzien voor de realisatie van een aantal bijkomende 
lokale bedrijfspercelen.

 
•	 Bestaande bebouwing in de open ruimte

De bestaande verweving van de agrarische 
deelsectoren, het wonen ‘te lande’ en de historisch 
gegroeide bedrijvigheid kunnen blijven bestaan; meer 
nog, het bestaande gebouwenpatrimonium in de open 
ruimte moet, waar mogelijk, ook worden benut. 

Immers, als de bestaande bebouwing voor wonen en 
werken in de open ruimte wegvalt, moet bijkomende 
(open)ruimte worden ingenomen aansluitend bij 
de kernen, om het verlies aan infrastructuur te 
compenseren. 
Daarom moeten de nodige garanties gegeven worden 
zodat de bestaande gebouwen effectief in gebruik 
blijven, door het toelaten van een (beperkt) aantal 
functies.

Met betrekking tot zonevreemde woningen wordt, 
met de bevestiging van deze gebouwen, ervoor 
gezorgd dat verouderde woonbebouwing gesaneerd 
en aangepast kan worden aan de huidige wooneisen, 
zonder de agrarische functies in het gedrang te 
brengen. Afhankelijk van het landschappelijk en 
ecologisch belang zijn deze mogelijkheden ruimer in 

•	 Woonkernen in het buitengebied

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen werden Bavikhove en Hulste beiden 
aangeduid als hoofddorpen. Door deze selectie zijn 
de kernen ondersteunend voor wonen en werken en 
hebben ze een lokale verzorgende rol te vervullen als 
woonkernen in het buitengebied. Deze visie wenst de 
stad Harelbeke te concretiseren door de kernen aan 
te duiden. 

Binnen de kernen staan verdichting en inbreiding 
centraal. Het verder verspreiden en ongecontroleerd 
uitdeinen van de bebouwing staat immers haaks 
op een duurzaam omgaan met de ruimte. Het 
buitengebiedbeleid is gericht op het concentreren 
van harde functies en het maximaal vrijwaren van de 
open ruimte voor de structuurbepalende functies als 
landbouw en natuur.

Binnen Bavikhove en Hulste moeten wonen, werken 
en een beperkt aanbod aan diensten en kleinhandel 
verder worden ontwikkeld op het niveau van 
landelijke woonkernen. Net zoals in het stedelijk 
gebied is naast een voldoende aantal woningen en 
een voldoende woonkwaliteit ook de geschiktheid 
van de woningen een belangrijk aspect van de 
huisvestingsproblematiek.

Daarbij dient aandacht besteed te worden aan de 
kwaliteit van de leefomgeving in de kern en aan de 
afwerking naar het omringende open landschap. 
Door de aanduiding van Bavikhove, Hulste en de 
woonlinten- en korrels aan de rand of buiten de 
kernen moet de versnippering van de open ruimte in 
de hand worden gehouden.

•	 Bedrijvigheid

De selectie van Bavikhove als bedrijfsondersteunend 
hoofddorp creëert de mogelijkheid om een bijkomend 
lokaal bedrijventerrein van maximum 5 ha te 



21stad Harelbeke, herziening GRSLeiedal, 12 juli 2012

en goedgekeurd in het mobiliteitsplan) waarbij 
een duidelijk onderscheid gemaakt wordt 
tussen de verschillende schaalniveaus en tussen 
de verschillende hoofdfuncties (verbinden, 
verzamelen of ontsluiten, toegang verlenen). 
Er wordt nadruk gelegd op het zoveel mogelijk 
behouden van het landelijke karakter van de 
wegen. De meeste wegen worden dan ook 
gecategoriseerd als lokale wegen III.

sommige gebieden van de open ruimte dan in andere 
delen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
woonlinten en -korrels, en verspreide woningen.
Door de bevestiging van lokale zonevreemde 
bedrijven worden toekomst-perspectieven gegeven 
aan de bedrijvigheid in het buitengebied.  

Bij uitdoving van landbouwactiviteiten zullen in de 
toekomst ook hoeves leeg komen te staan. Eenmaal 
ongebruikt en losgekoppeld van de landbouw zijn 
de hoevegebouwen zonevreemd. Ook voor deze 
ruimtelijke problematiek heeft de stad gebiedsgericht 
een ruimtelijke en functionele toekomst uitgewerkt, 
waarbij vertrokken wordt van een maximaal behoud 
en herbruik van de bestaande  waardevolle agrarische 
bebouwing.

•	 Landschap van de open ruimte

De (landschappelijke) structuur van de open ruimte 
moet geherwaardeerd en waar mogelijk worden 
versterkt. Daarom is een gedifferentieerd beleid 
in de open ruimte nodig, ook ten opzichte van de 
agrarische deelsectoren. Belangrijke ruimtelijke 
uitgangspunten zijn het vrijwaren van gebieden 
waar nog een ruime openheid bestaat en het 
beschermen van gebieden waar een beperkte, maar 
landschappelijke waardevolle, openheid (bv. open-
ruimtecorridors) best bewaard zou worden. 

•	 Mobiliteit

Ook in het buitengebied dient een bereikbare en 
leefbare mobiliteit nagestreefd te worden. Volgende 
doelstellingen worden hierbij vooropgesteld:
- Het verhogen van de verkeersleefbaarheid in de 

kernen van de landelijke woonkernen. Voor bij de 
kernen wordt hierbij gedacht aan de heraanleg 
van de centrumstraten.

- Het uitwerken van de categorisering van de 
bestaande wegenstructuur, (reeds opgemaakt 
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3.  ONTWIKKELING VAN DE 
 DEELSTRUCTUREN

3.1. Nederzettingsstructuur

3.1.1. Doelstellingen 

Harelbeke behoort deels tot het Regionaalstedelijk 
Gebied Kortrijk en dat heeft zijn gevolgen voor de 
nederzettingsstructuur. 

Het stedelijk gebied van Harelbeke kreeg voor de 
planperiode 1997-2007 een taakstelling voor wonen 
vanuit het Vlaamse planningsniveau. Er dient dan ook 
gezocht te worden naar de geschikte locaties om het 
woongebied uit te breiden, binnen de grenzen van 
het stedelijk gebied. De stedelijke woonomgevingen 
moeten evolueren naar complementaire gebieden met 
een hoge woonkwaliteit. Hierbij is een verweving met 
andere activiteiten, zoals openbare, dienstverlenende 
en verzorgende voorzieningen op het niveau van de 
stedelijke woonomgeving, noodzakelijk.

De stad Harelbeke opteert ervoor om prioriteit 
te geven aan wooninbreidingsprojecten zoals de 
projecten Schotte en Sublima langs de Zuidstraat, om 
de stedelijke taakstelling te realiseren. In Stasegem 
wordt momenteel het woonproject op de voormalige 
bedrijfssite van Marbra-lys gerealiseerd. Daarnaast 
voorziet het GRUP voor de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk de ontwikkeling van 
drie bijkomende stedelijke woongebieden o.a. Ter 
Perre, Bistierlant en Beneluxbrug (= Langemeers). 
Ook deze projecten zijn reeds in uitvoering.

De opname van de bebouwde kern van Harelbeke in 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk moet bovendien 
leiden tot het voeren van een stedelijk woonbeleid. 
Dit beleid moet zich uiten in een gedifferentieerd 
en uitgebreid woningaanbod, en het voorzien van 
kwalitatieve open(bare) (groene) ruimte. 
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Om aan de gedifferentieerde vraag tegemoet te 
kunnen komen, is het nodig om in het woningaanbod 
verschillende types in de juiste verhouding te 
voorzien: gezinswoningen, bejaardenwoningen en 
woningen voor één- of tweepersoonsgezinnen, en 
dit zowel bestaande uit koop- als huurwoningen, 
variabele groottes van de woningen, en verschillende 
woningtypes (aanééngesloten, halfopen of open 
bebouwing, appartementen). De mix van bestaande 
woonwijken en nieuwe projecten zal leiden tot 
woningdichtheden die variëren van 15 woningen per 
ha tot meer dan 40 woningen per ha. Deze verweving 
van verschillende woningtypes moet resulteren 
in een globale dichtheidsnorm van minimum 25 
woningen per ha, voor een ruimtelijk samenhangend 
geheel in het stedelijk gebied. Verdichting in het 
stedelijke gebied moet daarbij worden gezien als een 
dichtheidsbeheer waar zowel aandacht gaat naar 
verdichting, ontdichting als naar het vrijwaren van 
bepaalde gebieden. 

Om een kwalitatieve stedelijke woonomgeving te 
realiseren, kan het in sommige oudere stadsdelen 
nodig zijn om panden af te breken om in ruil meer 
groene en publieke ruimte voor de buurt te kunnen 
voorzien. Op andere locaties zal men naar veel 
hogere dichtheden moeten streven om de ruimtelijke 
potenties maximaal in te kunnen vullen. Door 
het concentreren van wooneenheden zullen - als 
compensatie van het verlies aan private buitenruimte 
- onbebouwde plekken moeten worden vrijgehouden 
om kwalitatief openbaar domein te kunnen aanbieden 
op wijkniveau. 

Bij de implicatie van het dichtheidsbeheer en 
de opmaak van de woningprogrammatie moet 

de keuze tussen verdichting, ontdichting en het 
vrijwaren van gebieden worden afgewogen t.o.v. 
de kwantitatieve optie inzake het te realiseren 
aanbod aan woningbouw, de evenwichtige 
ontwikkeling van het huisvestingsbeleid in het 
stedelijk gebied en de ruimtelijke potenties van de 
projectsite en haar omgeving. Deze beleidsoptie 
zal zorgen voor een interessante vermenging van 
verschillende bevolkingsklassen. Hiermee wordt een 
belangrijke doelstelling op Vlaams niveau (RSV) 
geïmplementeerd.

Aangezien ook niet elk gezin over dezelfde (financiële) 
mogelijkheden beschikt, blijft Harelbeke werk maken 
van een sociaal woonbeleid met een keuze aan 
woningen van verschillende prijsklassen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met een voldoende aanbod 
aan sociale woningen (woonprojecten) en sociale 
kavels, naast voldoende mogelijkheden voor privé-
initiatieven. In Harelbeke vinden we verspreid over 
de gemeente een ruim aanbod aan sociale woningen 
(= woningen die voldoen aan de sociale wooncode). 
Harelbeke wenst in de toekomst volgens dit 
spreidingsprincipe nieuwe sociale woongelegenheden 
aan te bieden. Concrete maatregelen m.b.t. sociale 
huisvesting worden geregeld via het woonplan. Dit 
dynamische beleidsplan laat toe om een adequaat 
sociaal woonbeleid uit te werken, volgens de 
bepalingen van het grond- en pandendecreet.

Voor wat betreft het buitengebied van 
Harelbeke dient rekening gehouden te worden 
met de selectie van de beleidscategorieën voor de 
nederzettingsstructuur, vooropgesteld in het PRS 
West-Vlaanderen. In Harelbeke zijn Bavikhove en 
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Hulste beide aangeduid als hoofddorpen. Door deze 
selectie zijn de kernen ondersteunend voor wonen en 
werken en hebben ze een lokale verzorgende rol te 
vervullen als woonkernen in het buitengebied.

In de kernen van beide dorpen is er een voldoende 
juridisch aanbod aan woningen en woonkavels om 
aan de behoefte voor wonen te voldoen binnen 
de planperiode tot 2012. Ook in het buitengebied 
moet een voldoende verscheidenheid in de 
huisvestingsmarkt worden nagestreefd. De verweving 
van verschillende woningtypes zou hier moeten leiden 
tot een richtdichtheid van 15 woningen per ha voor 
een ruimtelijk samenhangend geheel. Volgens het 
RSV is deze dichtheidsrichtlijn voor het buitengebied 
realistisch en wenselijk. In de praktijk komt het er 
op neer dat van een open bebouwingspatroon wordt 
gegaan naar een bebouwingspatroon waar halfopen 
en gesloten bebouwing een groter aandeel uitmaken. 
Op die manier wordt beter aangesloten op het 
traditionele bebouwingspatroon dat in deze kernen 
reeds aanwezig was.

In het buitengebied moet duurzaam worden 
omgegaan met de beschikbare ruimte. Men moet 
focussen op verdichting en inbreiding van 
de landelijke woonkernen. Uitgaande van deze 
beleidsbeslissing kiest de stad Harelbeke ervoor om 
een tweetal woonuitbreidingsgebieden, aansluitend 
bij de woonkern van Bavikhove te schrappen en 
andere woonuitbreidingsgebieden in Bavikhove en 
Hulste tijdelijk (tot aanduiding van de behoefte) 
te bevriezen. Deze beleidsoptie houdt ook in 
dat lintbebouwing en verspreide (zonevreemde) 
bebouwing in de hand wordt gehouden. Bestaande 
juridisch correct gelegen bouwgronden buiten de 
kernen worden wel behouden.
De stad Harelbeke zal in haar toekomstig ruimtelijk 
beleid blijvend aandacht besteden aan de 
zonevreemde woningen, die vergund en niet verkrot 
zijn. Deze problematiek werd reeds grotendeels 
aangepakt, met de opmaak van de gemeentelijke 

RUP’s voor het buitengebied van Harelbeke en het 
RUP zonevreemde woningen in het stedelijk gebied. 
Op die manier wil de stad voldoende rechtszekerheid 
en toekomstperspectieven aan eigenaars van 
zonevreemde woningen verlenen. 

De doelstellingen voor de nederzettingsstructuur 
kunnen samengevat worden in de volgende punten:
- realiseren van de taakstellingen om te voldoen 

aan de woningbehoefte;
- voeren van een stedelijk woonbeleid in en rond de 

stedelijke kern;
- behoud van hiërarchie tussen de woonkernen in 

het buitengebied;
- eerst verdichten en inbreiden, dan gefaseerd 

uitbreiden;
- tegengaan van lintbebouwing en verspreid wonen 

in het buitengebied;
- bieden van gebiedsspecifieke ontwikkelings-

perspectieven voor zonevreemde woningen.

Bijkomend dienen de volgende doelstellingen worden 
nagestreefd:
- optimaliseren van het bestaande woning-

patrimonium;
- streven naar een gedifferentieerde samenstelling 

van de woningvoorraad;
- creëren van een kwalitatieve woonomgeving;
- concentreren van openbare, dienstverlenende en 

verzorgende voorzieningen in de kernen.
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3.1.2. Elementen van de gewenste  
 nederzettingsstructuur

Kaart 1 : Gewenste nederzettingsstructuur

De gewenste nederzettingsstructuur wordt 
opgebouwd uit volgende beleidselementen:
- stadskern Harelbeke;
- centrumgebieden: Stasegem, Bavikhove en 

Hulste;
- gemengde woongebieden: Kortrijksesteenweg, 

Gentsesteenweg, Deerlijksesteenweg en 
Overleiestraat;

- verblijfsgebieden: Collegewijk-Zandberg, 
Arendswijk-Eiland, wijken Overleie, wijken 
Stasegem, Keizershoek en de verblijfsgebieden 
van Bavikhove en Hulste;

- verwevingsgebied voor landelijk wonen en 
landbouwactiviteiten Klein-Harelbeke;

- woonlinten en woonconcentraties in het 
buitengebied, die als gemengde woonclusters 
worden opgenomen binnen de gewenste 
ruimtelijke structuur;

- te schrappen woonuitbreidingsgebieden ten 
noordoosten van Bavikhove.

Om de graad van verweving van functies ‘gericht’ 
te sturen, werden de woongebieden (zoals voorzien 
op het gewestplan) van de verschillende kernen 
beleidsmatig gedifferentieerd in ‘stadskern, 
verblijfsgebieden en gebieden met gemengde 
functies’. Dit onderscheid wordt meer gespecificeerd 
in de ontwikkelingsperspectieven voor de deelruimten 
‘stedelijk woongebied’, ‘stedelijke omgeving 
Stasegem’ en ‘landelijk woongebied’.

3.1.3. Uitwerking van gemeentelijk ruimtelijk 
 beleid

SPECIFIEK BELEIDSKADER ZONEVREEMDE 
WONINGEN BUITENGEBIED

Het structuurplan formuleert een algemene aanpak 
ten aanzien van de zonevreemde woningen. De stad 
wil in eerste instantie rechtszekerheid bieden aan 
zonevreemde woningen, op basis van gelijkheid voor 
alle zonevreemde woningen over het grondgebied 
van Harelbeke. De stad steunt hiervoor op het feit dat 
de open ruimte in Harelbeke eerder als randstedelijk 
versnipperd buitengebied dient beschouwd te worden 
dan als volwaardig landelijk buitengebied.
Het beleidskader hieronder geformuleerd beoogt een 
eenvormig afwegingsmodel voor zowel geclusterde 
als verspreide zonevreemde woonbebouwing. De 
concrete uitwerking dient te gebeuren in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen.

•	 Begripsomschrijving

Een woning kan als zonevreemd beschouwd worden 
indien ze:
- én NIET gelegen is in de gebieden die in de 

geldende gewestplannen omschreven zijn als 
woongebied (met landelijk karakter);

- én NIET gelegen is in de gebieden waarbinnen de 
geldende gemeentelijke plannen van aanleg het 
wonen toestaan;

- én NIET gelegen is binnen goedgekeurde, niet-
vervallen verkavelingen.

•	 Basisprincipes

De stad Harelbeke wil een lange termijnoplossing 
uitwerken voor de bestaande en vergunde 
zonevreemde woningen. Daarbij wordt in eerste 
instantie gestreefd naar het maximale behoud van de 
woningen.
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De stad wil in haar huisvestingsbeleid optimaal 
gebruik maken van de bestaande infrastructuur, 
vooraleer bijkomende woongebieden aan te snijden. 
Gezien de verspreide woningen deel uitmaken van 
het woningenbestand wil de stad ook van deze 
woongelegenheden optimaal gebruik maken om te 
voldoen aan de vraag. Duurzaamheid houdt immers 
ook in dat bestaande gebouwen kunnen worden 
behouden.

Door mogelijkheden te geven aan zonevreemde 
woningen om onderhouden en aangepast te worden 
werkt de stad bovendien aan de landschappelijke 
kwaliteit van de open ruimte; immers leegstand 
en verkrotting van zonevreemde woningen door te 
beperkte mogelijkheden worden vermeden.

Hoewel het stadsbestuur van Harelbeke als 
uitgangspunt zo veel mogelijk elke bewoner van 
een zonevreemde woning dezelfde rechten wenst 
toe te kennen, wordt de problematiek toch op een 
gediversifieerde manier aangepakt. Er wordt hiermee 
afgestapt van de louter lineaire en uniforme aanpak 
van alle zonevreemde woningen. Reden hiervoor is 
dat er anders te weinig kan worden ingespeeld op de 
specifieke noden van elke plek. 

Nieuwe zonevreemde woningen worden niet 
toegelaten, met uitzondering van deze die via de 
afwerkingsregel uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening kunnen opgericht worden.

Gezien landbouw in de open ruimte hoofdfunctie is, 
houdt het ruimtelijk beleid omtrent zonevreemde 
woningen in principe geen belemmeringen in voor de 
omgevende landbouwactiviteiten (o.a. afstandsregels/
milieuwetgeving). In een RUP zonevreemde woningen 
wordt daarom geopteerd om de woningen aan 
te duiden als landelijke woonzone of landelijke 
woonpercelen, maar met behoud van de agrarische 
hoofdbestemming van de gebieden waarin ze 
beleidsmatig gelegen zijn. Om echter toekomstige 

conflicten tussen landbouw en de omgevende 
woonfunctie te vermijden, dient bij de opmaak van 
een RUP in elk geval gestreefd te worden naar een 
minimale verenigbaarheid tussen beide functies.
Bij de opmaak van een RUP zullen voorschriften 
worden opgenomen die bepalen of - en onder welke 
voorwaarden - een nevenbestemming mogelijk is. 
Volgende randvoorwaarden dienen gerespecteerd te 
worden:
- de nevenbestemmingen of functiewijzigingen 

mogen de verzorgende functie van het stedelijk 
gebied of de landelijke kernen niet ondermijnen;

- verkeersgenerende functies worden niet 
toegelaten.

Bij de beoordeling van bouwaanvragen voor 
zonevreemde woningen kan ook bijzondere aandacht 
worden geschonken aan de beeldwaarde van de 
gebouwen en aan de landschappelijke integratie 
van de gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar de 
inrichting van de globale site. Er kunnen bijkomende 
beperkingen worden opgelegd inzake typologie, 
volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw in 
zijn omgeving.

•	 Ruimtelijk beleid 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
verschillende categorieën m.b.t. zonevreemd 
wonen op basis van het ruimtelijk voorkomen. In 
het onderstaande beleidskader voor zonevreemde 
woningen worden vier categorieën aangeduid.

Categorie A: woningen met oog op herbestemming 
tot woonzone:
Woningen die gelegen zijn in een dorpskern of nauw 
aansluiten bij een dorpskern, krijgen omwille van 
deze ruimtelijke context de ruimste ontwikkelings-
perspectieven.

De geselecteerde woningen kunnen zich 
ontwikkelen als in een woonzone. Men kan m.a.w. 
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instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken 
uitvoeren, verbouwen, herbouwen en ruim uitbreiden. 
Er kunnen – voor  zover ruimtelijk aanvaardbaar – 
functiewijzigingen worden toegelaten, behoudens 
grootschalige horeca en kleinhandel.

Criteria voor het bepalen van woningen met het oog 
op herbestemming tot woonzone:
- Alleen percelen met zonevreemde woningen die 

gelegen zijn in de dorpskern of nauw aansluiten 
bij een dorpskern, komen in aanmerking voor 
herbestemming tot woonzone.

- De afstand van een zonevreemde woning tot 
de dorpskern om als woonzone bestemd te 
kunnen worden, kan variëren in functie van de 
gewenste ruimtelijke structuur en de visie van 
de deelgebieden. De afstand van circa 20 m 
(tussen het woongebied en de woning en tussen 
de zonevreemde woningen onderling) wordt als 
leidraad gehanteerd.

- Deze herbestemming tot woongebied heeft niet de 
intentie om bijkomende bouwpercelen te creëren. 
De selectie gebeurt uiteraard op perceelsniveau, 
tenzij het perceel in kwestie te groot is. Dan 
wordt de woning, uitgebreid met een respectabele 
perimeter rondom de woning, opgenomen als 
woonzone.

- Ook delen van percelen die liggen in agrarische 
gebied (vaak zijn dit de tuinzones), maar behoren 
tot een perceel dat grotendeels is gelegen in 
woongebied (met landelijk karakter) komen in 
aanmerking voor een grenscorrectie. Hierbij 
wordt het zonevreemde deel van het perceel als 
woonzone bestemd. 

Categorie B: woningen met oog op herbestemming 
tot gemengde woonclusters met beperkte 
mogelijkheden:
Het betreft in deze categorie alle woningen en 
woningconcentraties gelegen in agrarisch gebied 
volgens het gewestplan die aansluiten bij bestaande 

woongebieden met landelijk karakter (vaak kleine 
woonlinten of -korrels), opgenomen binnen het 
gewestplan. Deze geselecteerde woningen kunnen 
ontwikkelen als gemengde woonclusters met 
beperkte mogelijkheden. Binnen deze clusters 
kan men instandhoudings-, onderhouds- en 
afbraakwerken uitvoeren, verbouwen, herbouwen en 
uitbreiden, op basis van de geldende regelgeving en 
wetgeving ter zake. Er kunnen – voor zover ruimtelijk 
aanvaardbaar – gedeeltelijke functiewijzigingen 
worden toegelaten. De bestemmingen blijven wonen 
en landbouw in de ruime zin. 

Criteria voor het bepalen van woningen en 
woonconcentraties met het oog op herbestemming 
tot gemengde wooncluster met beperkte 
mogelijkheden:
- De afstand van een zonevreemde woning tot het 

woongebied met landelijk karakter (zoals bestemd 
in het gewestplan of een RUP) om als gemengde 
wooncluster bestemd te kunnen worden kan 
variëren in functie van de gewenste ruimtelijke 
structuur en de visie van de deelgebieden. De 
afstand van circa 30 m (tussen het woongebied en 
de woning en tussen de zonevreemde woningen 
onderling) wordt als leidraad gehanteerd.

- Deze herbestemming heeft geen aanleiding tot 
het creëren van nieuwe bouwpercelen. De selectie 
gebeurt uiteraard op perceelsniveau. Het aantal 
woongelegenheden moet dus beperkt blijven tot 
het bestaande aantal woningen. 

Voor activiteiten in nevenbestemming bij het wonen 
gelden volgende randvoorwaarden:
- De nevenfuncties dienen een onderdeel te vormen 

van het hoofdvolume en kunnen niet in een 
bijgebouw worden ingericht.  

- De activiteiten mogen geen verkeersgenererend 
karakter hebben die de draagkracht van de 
landelijke wegen overschrijdt. 

- Er dienen voldoende parkeergelegenheden 
voorzien te worden op eigen terrein. De 
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draagkracht van de ontsluiting mag daarbij niet 
overschreden worden.

- Horeca en kleinhandel worden niet toegelaten. 
Uitzondering is de cluster langs de Tweede 
Aardstraat, daar zijn als hoofd- of nevenfunctie 
ook kleinschalige toeristisch-recreatieve, culturele 
en educatieve activiteiten toegelaten. Ook de 
bestemming van de roterijen wordt verruimd.

Bestaand vergund (geachte) bedrijvigheid krijgen 
beperkte (ver)bouwmogelijkheden, mits het 
laagdynamische activiteiten of aan landbouw 
verwante bedrijven betreft. De activiteiten dienen ook 
verenigbaar te zijn met de woonomgeving.

Zoals reeds aangehaald in de bestaande ruimtelijke 
structuur (zie informatief gedeelte) zijn een aantal 
woonlinten en woonconcentraties reeds in het 
gewestplan bevestigd als ‘woongebied met landelijk 
karakter’. Andere vergelijkbare, historisch gegroeide 
woonlinten en -concentraties in de open ruimte 
van Harelbeke zijn daarentegen (grotendeels) niet 
erkend. De stad Harelbeke wenst een juridische 
gelijkvormigheid te brengen in deze situatie.

Volgende bestaande (gedeeltelijke) zonevreemde 
woonlinten en -concentraties wenst de stad Harelbeke 
te bevestigen als gemengde woonclusters: 
- Darmstraat;
- Oude Rijksweg;
- Tweede Aardstraat;
- Iepersestraat;
- Drieshoek-Vierkeerstraat;
- Kuurnsestraat-Haringstraat;
- Meersstraat.

Alle woonlinten en woonconcentraties worden (her-)
bevestigd als gemengde woonclusters. Hierbij worden 
de zonevreemde delen beperkt in bestemming (zie 
categorie B). In kader van landschapopbouw van 
het buitengebied zal deze (her-)bevestiging worden 
gekoppeld aan een algemene vergroening van de 
woonlinten- en concentraties. Deze perceelsgewijze 

groenaanplant zal zorgen voor een camouflage van 
de onsamenhangende bebouwing intern en bouwt 
tegelijk mee aan een kwaliteitsvoller landschap.

Ook de omgeving Klein-Harelbeke-Barzehoek-
Muizelhoek wenst de stad Harelbeke beleidsmatig 
aan te duiden als verwevingsgebied voor landelijk 
wonen en landbouwactiviteiten. Met deze specifieke 
beleidsoptie wil de stad de versnipperde historische 
woonconcentratie als één geheel aanpakken. 
In dit kader wordt het geheel van alle vergund 
(geachte) woningen opgenomen binnen de 
bestemming ‘gemengde wooncluster’. De 
zonevreemde woningen aansluitend bij de bestaande 
erkende woonlinten (woongebied met landelijk 
karakter) krijgen hierdoor rechtszekerheid, maar 
met beperkte mogelijkheden voor wat betreft de 
nevenfuncties (zie categorie B). Buiten de bestaande 
juridische mogelijkheden worden geen bijkomende 
woonpercelen toegestaan.

In deze nieuwe woonclustering wordt de Muizelmolen 
als beschermd monument aangeduid. In de directe 
omgeving van de molen worden horeca, recreatie en 
educatie als hoofdfunctie toegelaten. De schaal dient 
beperkt te blijven. 

Categorie C: verspreide woningen
Verspreide woningen zijn alle zonevreemde 
woningen die verspreid staan in de open ruimte. 
Dit zijn alle zonevreemde woningen die alleen of 
in groepjes van minder(-meer) dan 5 woningen op 
een onderlinge afstand  van minder(-meer) dan 30 
m staan in de open ruimte. Voor deze verspreide 
zonevreemde woningen worden instandhoudings- 
en verbouwingswerken toegelaten. Het uitbreiden 
van de bestaande woning is toegelaten tot een 
maximaal bouwvolume van 1000 m³ bruto. Indien 
het bestaande bouwvolume meer dan 1000 m³ 
bedraagt, blijft het volume van een herbouwde 
woning beperkt tot 1000 m³. In deze woningen 
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wordt in eerste instantie enkel wonen toegelaten. 
Naargelang het deelgebied waarin ze gelegen zijn, 
is een kleinschalige kantoor- en dienstenfunctie, 
verenigbaar met het wonen en met een beperkte 
lokale verkeersaantrekking, toegelaten.

Categorie D: merkwaardige gebouwen in de open-
ruimtegebieden
De stad heeft een aantal merkwaardige gebouwen 
op basis van de architecturale, cultuurhistorische 
of landschappelijke waarde van het gebouw voor 
het gebied geselecteerd. Het betreft op z’n minst 
alle gebouwen, die in het kader van de gewenste 
ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur (zie 
RG - hoofdstuk 3.7) als merkwaardig door het 
stadsbestuur werden aangeduid. 

Om deze historische, landschappelijke en/of 
architecturaal waardevolle gebouwen te bewaren, 
wil de stad bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden 
toekennen aan deze gebouwen, op voorwaarde dat 
het karakter van deze gebouwen bewaard blijft en 
dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
wordt overschreden. Afhankelijk van de aard van 
het gebouw en het gebied waar het gebouw gelegen 
is, kunnen – naast het wonen – ook andere functies 
worden toegelaten in deze gebouwen.
Een indicatieve en niet-limitatieve opsomming van 
mogelijke toelaatbare functies zijn:
- toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten 

volgens het beleidskader plattelandstoerisme 
opgenomen PRS W-Vl;

- ruimte voor sociale, culturele en/of educatieve 
activiteiten;

- ruimtes voor jeugdgroeperingen;
- kunstenaarsateliers;
- paardenmanege, ... .

Er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid tot 
opsplitsing in meerdere woongelegenheden, indien 
het bestaande complex/de constructies van het 

merkwaardig gebouw dit toelaat. Ook zelfstandige 
horeca wenst het stadsbestuur in bepaalde gevallen 
toe te laten, als de schaal beperkt blijft en het 
gebouwencomplex gelegen is langs het toeristisch-
recreatieve netwerk. Aangezien geen enkel 
beleidskader deze twee functiewijzigingen momenteel 
toelaat, worden ze als suggestie naar de hogere 
besturen opgenomen.
In ruimtelijke uitvoeringsplannen worden 
voorschriften uitgewerkt op maat van het gebouw.

•	 Uitwerking

Na goedkeuring van het structuurplan werden door de 
stad Harelbeke drie gemeentelijke RUP’s opgemaakt, 
op basis van de bovenstaande categorisering. 
Het betreft de RUP’s voor de buitengebieddelen 
van Harelbeke waarbij de mogelijkheden voor 
zonevreemde woningen werden uitgewerkt op basis 
van een gedetailleerdere beoordeling. Naargelang 
de specifieke plaatselijke ruimtelijke situatie werd 
de regelgeving omtrent bestaande zonevreemde 
woningen uit de Vlaamse Codex R.O. gekoppeld aan 
een aantal landschappelijke randvoorwaarden. 

Harelbeke wenst, indien de overkoepelende wetgeving 
versoepelt, deze alsnog ook toe te laten binnen 
haar vooropgestelde beleidskader. Immers wat kan 
voor de rest van Vlaanderen, moet ook kunnen voor 
Harelbeke. Dit kadert binnen het gelijkheidsprincipe.
Zo wenst het stadsbestuur de bouw van een 
tuinhuisje, bergplaats, garage en carport tot 
maximum 30 m² toe te laten in de onmiddellijke 
omgeving van de verspreide woningen. Momenteel 
wordt de oppervlakte beperkt tot 10 m².
Ook de toepassing ‘afwerkingsregel’ komt in 
aanmerking bij herziening van de RUP’s, indien 
dit kadert binnen de gebiedsgerichte visie van de 
deelruimte. Deze regel werd in de Vlaamse Codex 
R.O. ingeschreven en laat toe, voor een aantal 
percelen die niet voor woningbouw bestemd zijn, om 
desalniettemin een stedenbouwkundige vergunning 
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voor het bouwen van een eengezinswoning af te 
geven, indien voldaan wordt aan een aantal strikte 
voorwaarden. De mogelijkheden gelden weliswaar 
niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden. 

Het is niet de bedoeling om de RUP’s specifiek voor de 
twee bovengenoemde problematieken in herziening 
te stellen, maar de stad wenst ze wel in overweging 
te nemen, indien een grondiger herziening zich 
voordoet.

SPECIFIEK BELEIDSKADER LEEGSTAANDE HOEVES

In het GRS Harelbeke wordt ook een beleidskader 
voor leegstaande hoeves vooropgesteld. Immers, 
als een hoeve wijzigt in een woning, dan moet die 
woning op dezelfde manier worden afgewogen als 
elke andere zonevreemde woning; dus afhankelijk 
van de categorie en het specifieke deelgebied.

Ook dit beleidskader werd reeds concreet uitgewerkt 
in de buitengebied-RUP’s. Onderstaande algemene 
beleidslijnen werden hierbij gehanteerd:
- Uitgaande van de ligging (bij woongebied of 

aansluitend bij een woonlint of geïsoleerd 
gelegen) wordt in eerste instantie de categorie 
van zonevreemde woning bepaald. 

- Indien de hoeve geïsoleerd gelegen is, wordt de 
hoeve beschouwd als een verspreide zonevreemde 
woning. Omwille van de omvang van het 
gebouwencomplex (bij een gebouwencomplex 
van meer dan 1000 m³ in de vorm van een 
groep losstaande gebouwen) kunnen eventuele 
nevenfuncties worden toegestaan. Hiernaast 
wordt een specifiek beleidskader aangegeven, 
waarbij de mogelijkheden voor functiewijziging 
van de agrarische gebouwen wordt weergegeven. 
De hoofdfunctie blijft wonen. De toegelaten 
nevenfuncties, die reeds in de buitengebied-
RUP’s werden verankerd, mogen geen 
noemenswaardige verhoging van de ruimtelijke 

dynamiek in de open ruimte veroorzaken of de 
ontwikkelingsperspectieven van de agrarische 
ruimtelijke structuur ondermijnen.

- Een aantal hoeves worden in de gewenste 
ruimtelijke structuur aangeduid als merkwaardige 
gebouwen in het open-ruimtegebied. Door 
deze selectie worden aan deze gebouwen meer 
mogelijkheden toegestaan dan aan andere 
leegstaande hoeves binnen hetzelfde deelgebied.
Deze verbreding van functies wordt gekoppeld 
aan een aantal specifieke landschappelijke 
randvoorwaarden die de kwaliteit van de hoeve 
dienen te ondersteunen. Laagdynamische 
dagrecreatie maakt deel uit van de verbreding 
van functies bij merkwaardige gebouwen. Deze 
mogelijkheid werd reeds verankerd in de drie 
gemeentelijke RUP’s voor de buitengebieddelen.

- De herbestemming van een landbouwzetel 
naar een woning met nevenfunctie of een 
andere activiteit, na uitdoving van de 
landbouwactiviteiten, kan enkel worden 
toegestaan aan niet-verkrotte, hoofdzakelijk 
vergunde of vergund geachte gebouwen. 
Gebouwen worden beschouwd als zijnde verkrot 
indien ze niet voldoen aan de elementaire eisen 
van stabiliteit.

Toelichting bij de tabel:
- Onder laagdynamische dagrecreatie wordt toegelaten: 

een manege, een kinderboerderij en aanverwante 
activiteiten met een laagdynamisch karakter.

- Onder een kantoor- of dienstenfunctie binnen het 
gebouwencomplex van een niet-actieve of leegstaande 
hoeve wordt ondermeer toegelaten: een dierenasiel, 
een dierenpension, een dierenartspraktijk, een 
paardenhouderij, een tuinaanlegbedrijf met 0,5 ha 
plantenkweek of opslag van planten, het bureel van 
een verzekeringsmakelaar, een praktijk van een 
landschapsontwerper, een advocatenkantoor, een 
kapsalon, .... .

-	 definiëring	functionele	verbouwing	cfr.	bepaling	PRS	
W-Vl,	richtinggevend	deel,	specifieke	beleidskaders	
m.b.t. toerisme en recreatie
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DEELGEBIED Ontwikkelingsperspectief
Ontwikkelingsperspectieven hoevegebouwen, bij uitdoving landbouwactiviteit  
(niet-actieve hoeve of leegstaande hoeve cfr definitie PRS W-Vl, richtinggevend deel - specifieke beleidskaders m.b.t. 
toerisme en recreatie)

1. Glooiend landbouw-
gebied Hoog-Walegem 
rond Klein-Harelbeke

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• De hoofdfunctie is wonen. Als complementaire functie aan het wonen is een kantoor- of dienstenfunctie toegelaten 
binnen het gebouwencomplex van de hoeve. Ook laagdynamische dagrecreatie is toegelaten. 

• Het agrarisch uitzicht en de typologie van de gebouwen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.
• Vergaande vertuining van de gronden, horende bij een voormalige hoevecomplex, dient tegengegaan te worden.

2. Landelijk gebied  
rond Hulste en 
Bavikhove

agrarisch gebied in de ruime 
zin

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• De hoofdfunctie is wonen. Als complementaire functie aan het wonen is een kantoor- of dienstenfunctie toegelaten 
binnen het gebouwencomplex van de hoeve. Ook laagdynamische dagrecreatie is toegelaten. 

• Een functiewijziging (als hoofd- of nevenfunctie) naar een aan landbouw dienstverlenend bedrijf of een lokaal 
verwerkend en/of toeleverend bedrijf met relatie met de landbouw en met een beperkte ruimtelijke dynamiek 
wordt toegelaten.  
De ontwikkelingsperspectieven van deze nieuwe bedrijvigheid moeten worden afgewogen volgens het beleidskader 
van de zonevreemde bedrijven (zie gewenste economische structuur).

3. Landbouwgronden 
valleigebieden Leie-
Plaatsbeek-Havikbeek

landschappelijk en ecologisch 
waardevol agrarisch gebied 
met corridorfunctie

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• De hoofdfunctie is wonen, functiewijzigingen zijn niet toegelaten.
• Het agrarisch uitzicht en de typologie van de gebouwen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.
• Vergaande vertuining van de gronden, horende bij een voormalige hoevecomplex, dient tegengegaan te worden. 

Er dient daarentegen wel gewerkt te worden aan het herstel van KLE’s.

4. Open-ruimtecorridor 
tussen Harelbeke en 
Waregem

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• De hoofdfunctie is wonen. Als complementaire functie aan het wonen is een kantoor- of dienstenfunctie toegelaten 
binnen het gebouwencomplex van de hoeve. Ook laagdynamische dagrecreatie is toegelaten. 

• Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de landschappelijke inkleding van de gebouwen.

5.A.  Omgeving 
van de Keibeek: 
landbouwgebied Esser

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• Als complementaire functie aan het wonen is een kantoor- of dienstenfunctie toegelaten binnen het 
gebouwencomplex van de hoeve. Ook laagdynamische dagrecreatie is toegelaten. Enkel een functionele 
verbouwing is mogelijk.

• Het agrarisch uitzicht en de typologie van de gebouwen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.
• Vergaande vertuining van de gronden, horende bij een voormalige hoevecomplex, dient tegengegaan te worden. 

Er dient daarentegen wel gewerkt te worden aan het herstel van KLE’s.

5.B.  Omgeving 
van de Keibeek: 
landbouwgronden rond 
Gavers

landschappelijk en ecologisch 
waardevol agrarisch gebied 
met corridorfunctie

• Per landbouwzetel wordt in de bestaande hoevegebouwen hoogstens één woning toegestaan met een maximum-
volume van 1000 m³.

• De hoofdfunctie is wonen, functiewijzigingen zijn niet toegelaten.
• Het agrarisch uitzicht en de typologie van de gebouwen dienen zoveel mogelijk behouden te worden.
• Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de landschappelijke inkleding van de gebouwen.
• Op lange termijn worden de gronden bij voorkeur toegevoegd aan het geheel van de Gavers.
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SPECIFIEK BELEIDSKADER ZORGWONEN

Zoals reeds vermeld is voldoende differentiatie in de 
kwantitatieve taakstelling voor wonen noodzakelijk 
om de reële woonbehoeften van diverse doelgroepen 
op te vangen in een context van de demografische 
trends van migratie, vergrijzing en gezinsverdunning. 
Het woonzorgdecreet en het grond- en pandendecreet 
bieden aanzetten om dit op korte termijn concreet te 
maken.

Specifiek moet ook voldoende aandacht worden 
besteed aan de groep van ouderen die relatief sterk 
zal toenemen in de komende jaren. Deze sterk 
groeiende groep vraagt om nieuwe kleinere woningen. 
Een specifiek en aangepast zorgaanbod kan het 
zelfstandig wonen ondersteunen. Het zorgaanbod 
kan eventueel worden gebundeld met diverse 
aangepaste woonvormen, zoals serviceflats, zorgflats, 
groepswonen, rusthuizen, verzorgingsinstellingen, 
woonzorgcentra e.d. zonder daarom kangoeroewonen 
of zorgwonen overbodig te maken. Een vermenging 
van de combinatie zorgwonen/aangepast wonen 
enerzijds met traditionele woonvormen anderzijds is 
mogelijk. 

Tevens verwachten ouderen een groeiende 
aantrekkelijkheid van hun woonomgeving, vooral in 
functie van het gebruik en beleving door deze groep. 
Bundeling van de desbetreffende zorgen en 
diensten dient te gebeuren in de stedelijke 
gebieden en stedelijke netwerken en de kernen 
van het buitengebied. De ruimtelijke implicaties 
van de woonbehoefte van ouderen, en de daaraan 
gerelateerde toename van het zorgaanbod, vormen 
een nieuw thema in deze herwerking van het GRS. 

•	 Doelstellingen

Bron: zorgstrategisch plan Harelbeke 2006

Het stadsbestuur van Harelbeke wil meebouwen 
aan een warme stad op mensenmaat waar iedereen 
ten volle kan deelnemen aan het maatschappelijk 
gebeuren. Aan de oudere inwoners van de stad wil 
het bestuur, in samenspraak met andere betrokken 
partners en met de ouderen zelf, een ruim pakket 
aan dienstverlening op maat uitbouwen vertrekkend 
vanuit de competenties van de oudere zelf en vanuit 
een inclusieve gedachte.

Hierbij wil de stad zorgen dat de oudere zich 
zo lang mogelijk thuis en in zijn omgeving kan 
handhaven via zorg op maat. Wanneer de thuiszorg 
ontoereikend blijkt, wil het bestuur de nodige stappen 
ondernemen om kwaliteitsvolle initiatieven van 
transmurale en intramurale zorg te garanderen. De 
afstemming tussen al deze zorgvormen is hierbij een 
aandachtspunt. 

Hiervoor dient de ruimte kwaliteitsvol te zijn om te 
wonen, leven, winkelen en vrije door te brengen, 
zowel voor mensen met gewone als bijzondere noden 
en waar men niet moet verhuizen omwille van een 
bijzondere nood.

Hiervoor worden in het zorgstrategisch plan een reeks 
strategische doelstellingen geformuleerd, waarvan 
onderstaande een ruimtelijke relevantie hebben, 
namelijk:
1. Bij de stedenbouwkundige uitbouw van de diverse 

wijken in de stad zal telkens rekening worden 
gehouden met de uitbouw van infrastructuur op 
mensenmaat en op maat van de minder mobiele 
inwoner.

2. In samenwerking met de dienst stedenbouw zal 
door de stedelijke welzijnsdienst een stedelijke 
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premie worden uitgewerkt die de aanpassing van 
de woning aan de zorgbehoevendheid van de 
bewoners betoelaagt.

3. Het stadsbestuur en het OCMW zullen de 
principes van het levenslang wonen promoten 
in Harelbeke. De mogelijkheid voor een 
gemeentelijke verordening zal worden bekeken.

•	 Ruimtelijke elementen van zorgwonen

Bij nieuwe woonontwikkelingen in de nabijheid van 
een lokaal dienstencentrum zal aandacht worden 
besteed aan:
- voorzien van specifieke aangepaste woningen 

voor senioren,
- de aanleg van het openbaar domein, waarbij een 

vlotte toegankelijkheid wordt verzekerd en ruimte 
wordt voorzien voor ontmoeting,

- voorzien van mogelijkheden voor de locatie van 
diensten, winkels, horeca, ...

- verkeersveiligheid (bv. oversteekbaarheid) en 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

•	 Uitwerking in het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid

Specifiek in Bavikhove en Hulste moet het residentieel 
aanbod omhoog, want hier wordt een sterke toename 
aan ouderen verwacht. Op vandaag worden hiervoor 
geen verdere stappen ondernomen. 

Gezien de aanwezigheid van twee openbare woon- 
en zorgcentra in Harelbeke, namelijk Ceder aan de 
Leie en Ceder aan de Gavers, en het grote aantal 
rusthuisbedden ‘in portefeuille’ van een private actor, 
worden geen nieuwe prioritaire locaties voor een 
woonzorgcentrum aangeduid. 

De stad wil woonzorg binnen het ruimtelijk beleid 
vooral stimuleren en mogelijk maken en niet 
beperken. 

Daarom zal bij de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor woongebieden 
gelegen in het stedelijk gebied of de kernen van 
het buitengebied de dienst stedenbouw aandacht 
besteden aan het creëren van mogelijkheden voor 
specifieke infrastructuur in functie van zorgwonen, 
indien de potenties zich hiervoor aanbieden. De 
garanties hiervoor kunnen verordenend worden 
vastgesteld.

Iedere aanvraag/project zal specifiek beoordeeld 
worden op basis van onder meer volgende 
elementen: 
- respect voor de privacy van de omwonenden,
- aandacht voor mobiliteit en parkeren, zowel voor 

bezoekers als personeel,
- aanwezigheid van voldoende openbaar en privaat 

groen in de omgeving,
- voor serviceflats: belang van aanwezigheid van 

voorzieningen,
- afweging t.a.v. andere belangen en/of 

doelgroepen, zeker in het centrum van Harelbeke.

Een eerste actie hiervoor werd ondernomen in het 
RUP Groeningeververij waar een overdrukzone 
de bouw van een woon- en zorgcentrum voor een 
100-tal bedden mogelijk maakt. Deze locatie werd 
ingekleurd op vraag van het privaat initiatief.
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Vanuit de Provincie wordt aangegeven dat het een 
lokale taak is om binnen de inventaris uit te maken 
op welke elementen actief wordt ingezet. Hiervoor 
dient deze selectie afdoende te worden gemotiveerd 
zodat dit een meerwaarde kan bieden binnen het 
ruimtelijk beleid.

De stad wenst voor haar bouwkundig erfgoed een 
beleidskader te formuleren, dat een basis vormt voor 
een al dan niet vergaand behoud van deze gebouwen 
of constructies. De stad wil hiermee o.a. een 
diversificatie in de behandeling van de waardevolle 
gebouwen hanteren bij opmaak van RUP’s. 

Volgende randvoorwaarden bepalen het waardevol 
karakter van een gebouw:
1e stap:
Waarom is het gebouw waardevol: zijn er typische  
architecturale kenmerken aanwezig? Zijn de 
gebouwen authenthiek? Heeft het gebouw een 
cultuurhistorische waarde? Heeft het complex een 
specifieke configuratie? 

2e stap:
Bouwtechnische kwaliteit: is het gebouw of het 
gebouwencomplex vervallen? Zijn er fundamentele 
bouwtechnische problemen met het gebouw? Kan 
het gebouw worden verbouwd/aangepast zodat 
het voldoet aan de huidige technische bouw- en 
woonnormen?

3e stap:
Staat het gebouw landschappelijk op een waardevolle 
plek? Dienen landschappelijke historische elementen 
op de site bewaard te worden?

De evaluatie en de daaraan gekoppelde 
verbouwingsmogelijkheden zullen in een specifiek 
beleidskader verder worden uitgewerkt.

SPECIFIEK BELEIDSKADER BOUWKUNDIG ERFGOED

De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de 
Stad Harelbeke is verschenen in april 2009 en bestaat 
uit twee delen. Deze inventaris werd opgemaakt door 
het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 
(VIOE).

De bundels bevatten een opsomming van het 
bouwkundig erfgoed van de fusiegemeente
Harelbeke, bestaande uit de stad Harelbeke (Deel I) 
en de deelgemeenten Bavikhove en Hulste
(Deel II). De tekst omvat per deelgemeente een 
algemene situering, een historische inleiding, een
beknopte duiding van de ruimtelijke structuur 
en het bouwkundig erfgoed, enkele relevante 
historische kaarten en de eigenlijke inventaris van het 
bouwkundig erfgoed.

Voor het VIOE is het opzet van de inventaris 
viervoudig. Vooreerst vormt hij het uitgangspunt 
voor de op te stellen lijsten van de te beschermen 
monumenten, stads- en dorpsgezichten. Vervolgens 
wil hij een hulpmiddel zijn voor het gemeentelijk 
beleid betreffende het architecturaal patrimonium. De
inventaris is eveneens een gids voor de architectuur 
in de streek. Tenslotte wil hij een uitgangspunt
vormen voor verder wetenschappelijk onderzoek.

In de inventaris bouwkundig erfgoed wordt een 
onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: 
- waardevol: deze gebouwen verdienen een 

bijzondere aandacht. Bij indiening van een 
stedenbouwkundige vergunning m.b.t. tot sloping 
van een dergelijk pand dient advies te worden 
ingewonnen bij het Agentschap Ruimte en 
Erfgoed.

- beschermd: de monumenten zijn wettelijk 
beschermd zodat de eigenaars bij wet verplicht 
zijn deze gebouwen te respecteren en te 
onderhouden en daarvoor van premies kunnen 
genieten.
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Op basis van deze criteria werd reeds een dynamische 
lijst met merkwaardige gebouwen (zie hoofdstuk 
3.7 - toeristisch-recreatieve structuur) geselecteerd. 
Dit zijn gebouwen waaraan de stad bijzondere 
ontwikkelingsperspectieven wenst te koppelen in 
functie van toeristisch-recreatieve of landschappelijke 
valorisatie van de plek. 

De gehanteerde determinatiesleutel werd hierbij 
aangevuld met een individuele beschrijving per site. 

Bij concrete vragen dienen de functionele en 
architecturale ingrepen aan deze merkwaardige 
gebouwen verder afgewogen te worden rekening 
houdend met de volgende criteria:
- ontsluiting,
- landschappelijke impact,
- te verwachten hinder.
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verweving ‘gericht’ te sturen, worden woongebieden, 
zoals ze in plannen van aanleg werden aangeduid, 
verfijnd en gedifferentieerd in zogenaamde 
‘stadskern’, ‘centrumgebieden’, ‘verblijfsgebieden’ en 
‘gemengde woongebieden’. 

In het kader van de gewenste ruimtelijke structuur 
van de deelruimten worden deze verschillende 
woongebieden gedetailleerder beschreven. De 
verweving van kantoren, diensten, handel en 
horeca dient het grootst te zijn in de stadskern 
en de centrumgebieden. De menging van lokale 
bedrijvigheid met andere functies moet vooral in 
gemengde woongebieden worden gestimuleerd, in 
zoverre dat de woonkwaliteit niet wordt aangetast.

Het Vlaams Gewest bakent de regionale 
bedrijventerreinen af in de grootstedelijke gebieden, 
dus ook in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. De 
afbakening van de lokale bedrijventerreinen behoort 
tot het takenpakket van de gemeente.

In het informatief gedeelte wordt in het hoofdstuk 
‘ruimtebehoeften van de maatschappelijke 
sectoren – bedrijvigheid’ de behoefte aan lokale 
bedrijventerreinen afgewogen t.o.v. het bestaande 
aanbod. Uit dit onderzoek blijkt dat Harelbeke 
behoefte heeft aan een lokaal bedrijventerrein vanuit 
zowel het stedelijk gebied (vanuit de extrapolatie van 
de grondverkoop - netto 4,6 ha) als het buitengebied 
(vanuit enquetering - netto 3,9 à 4,3 ha). Beide 
lokale bedrijventerreinen moeten mogelijkheden 
bieden aan starters. In het buitengebied zal de 
zone ook fungeren als duurzaam alternatief voor 
te herlokaliseren bedrijven. In functie hiervan 
werd in het informatief gedeelte een locatie-
onderzoek opgenomen met een aantal mogelijke 
locaties voor een nieuw lokaal bedrijventerrein. 

3.2. Economische structuur

3.2.1. Doelstellingen

De stad Harelbeke wenst een kwalitatief aanbod aan 
bedrijventerreinen te ontwikkelen om de economische 
‘motor’ goed te laten draaien. Om een kwalitatief 
aanbod te creëren kunnen er verschillende pistes 
worden bewandeld:
- Er moeten specifieke regels worden bepaald voor 

een duurzame organisatie van bestaande en 
nieuwe bedrijventerreinen, zoals regels omtrent 
een optimale verdichting en buffering van een 
bedrijventerrein.

- Het aanbod van de bedrijventerreinen dient zoveel 
mogelijk geconcentreerd te worden in of nabij het 
stedelijk gebied. In het stedelijk gebied liggen 
trouwens de meeste wegen van bovenlokaal 
niveau (primaire en secundaire wegen), wat 
goede ontsluitingsmogelijkheden aanbiedt.

- Er dient gestreefd te worden naar 
een gedifferentieerde invulling van de 
bedrijventerreinen.

De huidige bedrijventerreinen in Harelbeke kunnen 
worden beschouwd als klassieke gemengde 
bedrijventerreinen, met weinig beperkingen voor 
bouw- en materiaalkeuze. Ook de aandacht voor de 
onbebouwde delen van het bedrijventerrein (zowel 
het openbaar domein als de onbebouwde delen van 
bedrijfspercelen) is meestal beperkt tot de functionele 
inrichting van het terrein. De stad Harelbeke wenst 
in de toekomst een duurzame en hoogwaardige 
economische ontwikkeling na te streven. Deze aanpak 
werd reeds toegepast bij de inrichting van het nieuwe 
regionale bedrijventerrein ‘Evolis’.

Om de bestaande bebouwde ruimte optimaal te 
benutten, dient eveneens gestreefd te worden 
naar (het behoud van) de verweving van lokale 
economische activiteiten in het stedelijk gebied en de 
woonkernen in het buitengebied. Om de graad van 
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Zoals vooropgesteld in het PRS W-Vl kan voor 
het buitengebied worden gezocht naar een zone 
in of aansluitend op Bavikhove. Bavikhove werd 
immers aangeduid als bedrijfsondersteunend 
hoofddorp, wat een lokaal bedrijventerrein van 
+/-5 ha toelaat. Na een locatie-onderzoek worden 
de agrarische gronden langs de Bavikhoofsestraat, 
nabij de N36, door het College weerhouden als 
de locatie voor de ontwikkeling van een nieuwe 
lokaal bedrijventerrein. Deze locatie voldoet aan 
de vooropgestelde ruimtelijke randvoorwaarden en 
wordt niet belemmerd door beleidsopties genomen 
op provinciaal of Vlaams niveau. De exacte bruto-
oppervlakte van het bedrijventerrein zal bepaald 
worden in functie van een goede landschappelijke 
afwerking t.o.v. de open ruimte en de aanpalende 
woningen (m.a.w. de omgevingscontext). De netto-
oppervlakte van 5 ha moet hierbij onveranderd 
blijven.
 
In het stedelijk gebied kan een aanbodbeleid 
worden gevoerd, en is een behoefteberekening 
strikt genomen niet noodzakelijk. In het informatief 
deel werd toch illustratief een huidige behoefte 
aangetoond van 4,6 ha aangetoond. Voor de invulling 
van ruimte voor lokale bedrijvigheid vanuit het 
stedelijk gebied, zijn op korte termijn weinig gronden 
beschikbaar. De stad is dan ook volgebouwd. Daarom 
wordt op twee sporen gewerkt: de verruiming van 
de bestemming van de bestaande industrie-eilandjes 
tot ambachtelijke zones en de reconversie van het 
bestaande regionale bedrijventerrein Harelbeke-
Stasegem, waarbij (delen van) grote bedrijfspercelen 
kunnen worden opgedeeld naar kleinere lokale 
bedrijfspercelen.   

Tenslotte wenst de stad Harelbeke via het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan in haar 

toekomstig ruimtelijk beleid voldoende oplossingen 
uit te werken voor de zonevreemde bedrijven. Door 
het aanbieden van ontwikkelingsperspectieven kan 
enerzijds aan de zonevreemde bedrijven voldoende 
rechtzekerheid worden verleend en kan anderzijds 
de tewerkstellingsgraad van Harelbeke worden 
behouden.

Naast deze ruimtelijke initiatieven dient Harelbeke, 
naar analogie het Vlaams en provinciaal niveau, in 
de toekomst de nodige instrumenten te ontwikkelen, 
zoals een dynamisch grond- en pandenbeleid ten 
aanzien van economische activiteiten, en moet 
afstemming plaatsvinden van de principes en 
instrumenten van het ruimtelijk beleid met de 
principes en instrumenten uit het milieubeleid. Deze 
instrumenten moeten ervoor zorgen dat herlokalisatie 
en hergebruik van bedrijfsgebouwen en terreinen 
kan worden vereenvoudigd en een evaluatie van 
de Vlaremwetgeving in functie van een sterkere 
verweving kan gebeuren.

De doelstellingen voor de gewenste economische 
structuur kunnen als volgt worden samengevat:
- behouden en optimaliseren van de bestaande 

regionale bedrijventerreinen;
- streven naar een hoge ruimtelijke kwaliteit 

voor de inrichting van het nieuwe regionale 
bedrijventerrein ‘Deltapark’;

- streven naar een ‘gerichte’ verweving van lokale 
economische activiteiten in het stedelijk weefsel;

- voeren van een aanbodbeleid voor lokale 
startende bedrijven;

- bieden van ontwikkelingsperspectieven voor 
zonevreemde bedrijven;

- uitwerken van instrumenten voor de optimalisatie 
van een geïntegreerd beleid m.b.t. economische 
activiteiten.
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3.2.2. Elementen van de gewenste economische 
 structuur

Kaart 2 : Gewenste economische structuur

De gewenste economische structuur wordt 
opgebouwd uit volgende beleidselementen:

- Regionale bedrijventerreinen 
 Bedrijventerrein ‘Harelbeke-Stasegem’ 
 Bedrijventerrein ‘Harelbeke-Kanaalzone’, langs het 

kanaal Bossuit-Kortrijk
 Bedrijventerrein ‘de blokken’, langs het kanaal 

Bossuit-Kortrijk
 Bedrijventerrein ‘Vaarnewijk’, langs de N36, op 

Overleie, uitgebreid met de bedrijvigheid gelegen 
langs de Broelstraat

 Het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Evolis

- Lokale bedrijventerreinen 
 Bedrijventerrein ‘De Geit’, tussen de 

Deerlijksesteenweg en de N36
 Bedrijventerrein ‘Vierschaar’, langs de N36, op 

Overleie
 Bedrijvenstrook langs de Politieke 

Gevangenenstraat (Stasegem) 

 In het stedelijk gebied van Harelbeke worden 
bijkomende mogelijkheden gezocht via de 
verruiming van de bestemming van de industrie-
eilandjes en via aanduiding van een lokale 
bedrijvenzone op het regionale bedrijventerrein 
Harelbeke-Stasegem. In een gemeentelijk RUP 
dienen de ontwikkelingsperspectieven voor deze 
gebieden bepaald te worden.

 In de economische studie werden op basis van 
een behoefte aan 5 ha lokale bedrijvigheid drie 
zoekzones in het buitengebied afgewogen. Hierbij 
werden zowel de ruimtelijke randvoorwaarden 
als de beleidsmatige keuzes van de hogere 
overheden in overweging genomen. Uit deze 
afweging blijkt dat de slaagkansen van zowel de 

zoekzone t.h.v. de Darmstraat (tussen de N36 en 
de N36d) als de omgeving van de Vaarnewijkbeek 
(tussen de N36d en de kern van Kuurne) quasi 
nihil zijn. Beide zones zijn immers gelegen in 
herbevestigd agrarisch gebied. Bovendien worden 
de locaties door de hogere planniveaus als 
waardevolle open ruimte-gebieden beschouwd. 
De landbouwgronden langs de Bavikhoofsestraat 
zijn ruimtelijk het meest geschikt. Er zijn ook 
geen strijdigheden met hogere beleidskaders. 
De zoekzone Bavikhoofsestraat wordt door het 
College daarom naar voor geschoven als de 
locatie voor de ontwikkeling van het nieuwe lokale 
bedrijventerrein in het buitengebied. 

 Wat betreft de zoekzone worden enkele algemene 
inrichtingsprincipes geformuleerd waarmee dient 
rekening te worden gehouden bij realisatie van 
het terrein:
• de manier van inplanten en hoogte van de 

gebouwen moeten zo worden gekozen zodat 
de lichtinval/privacy van de omringende 
woningen niet negatief wordt beïnvloed;

• inrichting en aanleg maken het terrein 
inpasbaar in de omgeving;  

• interventies moeten doorgaand (zwaar) 
verkeer door Bavikhove verhinderen. 

- Stadskern Harelbeke: kerngebied voor 
diensten en kleinhandel, met de Kortrijksestraat-
Markstraat-Gentsestraat (gedeelte van N43) 
als centrumstraat, waar extra aandacht dient 
besteed te worden aan de verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid.

- Centrumgebieden Stasegem, Bavikhove en 
Hulste
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- Gemengde woongebieden 
Kortrijksesteenweg, Gentsesteenweg, 
Deerlijksesteenweg en Overleiestraat: 
In deze gebieden zijn wonen en economische 
activiteiten als kleinhandel, diensten en 
ambachtelijke bedrijvigheid complementair aan 
elkaar. 

- Gemengde activiteitenlinten langs N43 en 
Deerlijksesteenweg: In deze linten komen 
bedrijvigheid, diensten en/of grootschalige 
handelsactiviteiten gemengd voor. Het wonen 
wordt als nevenfunctie toegestaan.

- Bedrijfsverzamelgebouw: 
De stad wenst de mogelijkheid te 
onderzoeken of voor de oprichting van een 
bedrijfsverzamelgebouw voor startende 
ondernemingen.

- Kleinhandelszone langs Gentsesteenweg voor 
grootschalige handelsactiviteiten complementair 
aan de kleinhandelsactiviteiten in de stadskern.

- Gemengd lint N50 (bedrijvigheid, 
kleinhandel, wonen) met gemengde 
activiteitenkorrels t.h.v. Brugsestraat en 
Barzestraat.

- Bedrijven in het woonweefsel van het stedelijk 
gebied en de landelijke woonkernen, de 
zogenaamde ‘industrie-eilandjes’. 

- Juridisch correct gelegen bedrijven en de 
zonevreemde bedrijven in het buitengebied 
(van regionaal niveau en van lokaal  niveau)

- Zones voor bedrijvigheid van openbaar nut: 

betreft de zone van Aquafin in Stasegem en de 
zones van IMOG en het waterzuiveringstation 
langs de Leie.

De ontwikkelingsperspectieven voor de bedrijvigheid 
en/of kleinhandel, gelegen in het stedelijk gebied 
van Harelbeke of in bebouwde structuur van de 
landelijke woonkernen worden gespecificeerd in het 
kader van ‘de gewenste ruimtelijke structuur van de 
deelruimten’. 

Bij uitwerking van de gewenste ruimtelijke 
economische structuur dient eveneens rekening 
gehouden te worden met de categorisering 
van de woonkernen en de daaraan gekoppelde 
ontwikkelingsperspectieven:
- Harelbeke en Stasegem onderdeel van het 

regionaalstedelijk gebied Kortrijk,
- Bavikhove als bedrijfsondersteunend hoofddorp 

en Hulste als herlokalisatie-hoofddorp.
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3.2.3. Uitwerking van gemeentelijk ruimtelijk 
 beleid

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR  
WATERGEBONDEN BEDRIJVEN GELEGEN LANGS DE 
LEIE EN HET KANAAL 

Voor watergebonden bedrijven langs de waterwegen 
in Harelbeke geldt volgende voorwaarde:
- bij inplanting van nieuwe bedrijfsactiviteiten 

worden prioritair watergebonden activiteiten 
toegelaten, waarbij de bestaande 
kadevoorzieningen optimaal dienen benut 
te worden. Om deze reden wordt langs de 
Kanaalstraat (recreatief) fietsverkeer ontmoedigd. 
Het jaagpad dient hier in eerste instantie 
voor de uitvoering van activiteiten in kader 
van watertransport en van onderhouds- en 
verbeteringswerken aan het kanaal.

Voor de bedrijvigheid langs het Kanaal wordt een 
tweede specifiek ontwikkelingsperspectief opgelegd:
- bij inplanting van nieuwe bedrijfsactiviteiten 

mogen deze activiteiten geen vervuilende werking 
hebben op het water van het Kanaal. Het Kanaal 
maakt immers deel uit van het drinkwaterproces 
t.h.v. Stasegem. Ook de milieubelasting voor de 
woonomgeving van Stasegem dient maximaal 
beperkt te worden.

Het betreft in hoofdzaak de twee industrieterreinen 
Kanaalzone en ‘de Blokken’, gelegen langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, die reeds voorzien zijn van laadkades 
en het historisch gegroeide bedrijventerrein, gelegen 
tussen de Leie en de Broelstraat.

SPECIFIEKE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
‘INDUSTRIE-EILANDJES’ BINNEN HET BEBOUWDE 
WEEFSEL

Het betreft erkende bedrijventerreinen (volgens 
de plannen van aanleg = industriegebied of 
ambachtelijke zone) voor (meestal) historisch 
gegroeide bedrijven gelegen in de bebouwde 
structuur van Harelbeke. Volgens het principe 
van verweving moeten deze bedrijven kunnen 
in een woonomgeving. Verdere ontwikkeling en 
uitbreiding wordt dan ook toegestaan, voor zover de 
bedrijfsactiviteit (geen milieuhinderlijke activiteiten) 
en de ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf 
verenigbaar zijn met de woonomgeving.

Een aantal bedrijven hebben echter geen 
uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse. Voor 
deze bedrijvensites wenst de stad een geheel 
of gedeeltelijke functiewijziging van de huidige 
bestemming mogelijk te maken via onderstaand 
cascade-principe:
-  Bij herlokalisatie of bij uitdoving van de 

huidige activiteiten komt de bestaande 
bedrijfssite prioritair in aanmerking voor nieuwe 
bedrijfsactiviteiten. Zeker wanneer een vlotte 
ontsluiting mogelijk is of kan gegarandeerd 
worden. Er wordt bv. gedacht aan een aantal 
industrie-eilandjes gelegen langs de N43 en 
Deerlijksestraat en -steenweg, dichtbij de R8. Er 
kunnen zich nieuwe bedrijfsactiviteiten vestigen 
mits de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden. Voor milieubelastende bedrijvigheid 
(volgens het gewestplan) betekent dit concreet 
dat de omschakeling naar lichtere ambachtelijke 
bedrijvigheid mogelijk wordt. Een opsplitsing van 
het initiële bedrijfsperceel naar kleinere loten is 
hieraan gekoppeld.

- Indien nieuwe bedrijfsactiviteiten vanuit 
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milieutechnische en ruimtelijke overwegingen 
niet meer aanvaardbaar zijn, moeten op deze 
industrieterreinen andere centrumfuncties 
kunnen, zoals wonen, handel, diensten, 
gemeenschapsvoorzieningen. Naargelang de 
ligging van deze (bedrijven)-terreinen in de 
gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten 
kunnen meer of minder centrumfuncties worden 
toegelaten. 

- Elke geheel of gedeeltelijke functiewijziging (van 
bedrijvigheid naar een andere functie) van een 
‘industrie-eiland’ dient vooraf gegaan te worden 
door een ruimtelijke afweging uitgaande van een 
objectief afwegingskader (mogelijke parameters: 
ontsluiting, woondichtheid van de omgeving, 
mogelijkheid tot herconditionering van de 
bestaande bedrijfsgebouwen, ...).

De functieverbreding van een bedrijventerrein kan 
tot uitvoering worden gebracht via een ruimtelijk 
uitvoeringsplan, dat zowel ontwikkelingsperspectieven 
formuleert voor de bedrijfssite zelf als uitspraken 
doet over de mogelijkheden van de omgevende 
bebouwing.

De aard en ligging van de industrie-eilandjes worden 
verder toegelicht in de specifieke deelgebieden.
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bedrijven, omdat daarmee te weinig kan worden 
ingespeeld op de specifieke noden van elke plek. 

- Volledig nieuw te bouwen zonevreemde 
bedrijven worden niet meer toegelaten. Binnen 
een bestaand zonevreemd bedrijfsgebouw, 
waarbinnen de huidige bedrijfsactiviteiten worden 
stopgezet of binnen de bestaande bebouwing 
van uitdovende of leegstaande hoeves, kan wel – 
onder bepaalde voorwaarden (oa. gebiedsgericht) 
– de vestiging van een nieuwe economische 
activiteit worden toegelaten.

- In de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
worden voorschriften voorzien voor de aanleg en 
inrichting van de globale bedrijfssite. Er zullen 
ook voorschriften worden ontwikkeld inzake 
opritten, toegangswegen, stapelen in open lucht, 
afzonderlijke bijgebouwen,... . Bij de beoordeling 
van bouwaanvragen kan ook bijzondere aandacht 
worden geschonken aan de beeldwaarde van de 
gebouwen en aan de landschappelijke integratie 
van de gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar 
de inrichting van de globale site. Er kunnen 
bijkomende beperkingen worden opgelegd inzake 
typologie, volumeverhoudingen en de schaal van 
het gebouw in zijn omgeving.

- Aangezien ook in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen richtinggevende 
en bindende bepalingen voor zonevreemde 
bedrijven werden opgenomen, moeten de 
ontwikkelingsperspectieven uit dit beleidskader 
in de eerste plaats worden afgewogen met 
deze hogere structuurplannen (PRS W-Vl - zie 
specifieke beleidskaders met betrekking tot 
bedrijvigheid). 

SPECIFIEK BELEIDSKADER ZONEVREEMDE 
BEDRIJVEN

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid 
ten aanzien van de zonevreemde bedrijven. Het 
beleidskader situeert zich niet op perceelsniveau. 
De concrete aanpak dient in de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen vorm te krijgen. De uitwerking in 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet beantwoorden 
aan de hieronder geformuleerde aanpak.

•	 Begripsomschrijving

Voor ‘zonevreemde bedrijven’ wordt de volgende 
omschrijving gehanteerd: een bedrijf, zijnde een 
gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd 
worden beschouwd, wanneer zowel de juridische 
toets, met name het niet overeenstemmen met 
bestaande voorschriften, als de planologische toets, 
met name de onverenigbaarheid met verschillende 
activiteiten en functies, duidelijk daartoe besluiten.

•	 Basisprincipes

- De stad wil een lange-termijnoplossing uitwerken 
voor de bestaande, vergunde zonevreemde 
bedrijven. Daarbij wordt gestreefd naar het 
behoud van de bestaande gebouwen en 
infrastructuur en het bieden van rechtszekerheid. 

- De stad wenst in haar toekomstig ruimtelijk 
beleid voldoende oplossingen uit te werken voor 
volgende types zonevreemde bedrijven: lokale 
ambachtelijke en industriële bedrijven, en lokale 
aan de landbouw toeleverende, verwerkende en 
dienstverlenende bedrijven (RSV p.395) en horeca 
zowel in de open ruimte als grenzend aan of in de 
landelijke dorpskernen. 

- De problematiek wordt op een gediversifieerde 
en gebiedsgerichte wijze aangepakt. Om de 
rechtszekerheid te realiseren, wordt afgestapt 
van de louter lineaire en uniforme aanpak van alle 
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•	 Ruimtelijk beleid 

Voor het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven 
per bedrijf dienen een aantal stappen te worden 
doorlopen. In de eerste plaats blijft de juridische 
en planologische context een noodzakelijk 
afwegingskader vormen. Volgende criteria worden 
hierbij nader onderzocht:
- het vergunde bedrijf is niet-verkrot;
- het bedrijf beschikt over de nodige 

milieuvergunningen;
- het bedrijf voldoet aan de bepalingen uit het 

richtinggevend en bindend gedeelte van de 
ruimtelijke structuurplannen op een hoger niveau 
(Vlaams, provinciaal). 

Daarnaast dient er een afweging te gebeuren naar 
de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. De 
belangrijkste evaluatiecriteria zijn de volgende: 
- de situering in het landschap en het voorkomen 

van het bedrijf;
- het ruimtebeslag en de schaal van het bedrijf 

t.o.v. de omgeving;
- de verenigbaarheid met de (woon)omgeving;
- de situering t.o.v. beschermde monumenten, 

landschappen, en dorpsgezichten of bakens in het 
landschap;

- de historiek van ruimtegebruik van het bedrijf en 
de motivatie tot uitbreiding;

- de landschappelijke integratie van het bedrijf.

Na een grondige afweging van al deze juridische-
planologische en ruimtelijke evaluatiecriteria, 
kan men voor elk bedrijf afzonderlijk specifieke 
ontwikkelingsperspectieven vastleggen in een RUP. 
Elk zonevreemd bedrijf wordt hiervoor ingedeeld bij 
een categorie. Afhankelijk van de categorie worden 
meer of minder uitbreidingen toegestaan aan het 
bedrijf. 

We onderscheiden volgende categorieën:
Categorie 1:  Bedrijven met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en 
beperkte zonevreemde uitbreidingen zijn mogelijk. De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden. 
Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden 
naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen 
opgelegd in functie van de:
- open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten 

of lokale aan de landbouw toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende bedrijven 
worden toegestaan.

- woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn 
verenigbaar met de woonomgeving.

- ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten 
waarvan de verkeersgeneratie de draagkracht van 
de omgeving zou overschrijden.

Categorie 2:  Bedrijven met ruimere 
uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en 
ruimere zonevreemde uitbreidingen zijn mogelijk. De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden 
voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in 
functie van de omgeving. 
Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden 
naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen 
opgelegd in functie van de:
- open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten 

of lokale aan de landbouw toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende bedrijven 
worden toegestaan.

- woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn 
verenigbaar met de woonomgeving.

- ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten 
waarvan de verkeersgeneratie de draagkracht van 
de omgeving zou overschrijden.
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Categorie 3: Bedrijven met ruimere 
uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en 
ruimere zonevreemde uitbreidingen zijn mogelijk. De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden 
voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in 
functie van de omgeving. Bij stopzetting van de 
huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige 
activiteiten geen bijkomende beperkingen opgelegd.

Categorie 4:  Bedrijven die zich verder kunnen 
ontwikkelen, zonder maximaal limiet voor de 
bijkomende grondoppervlakte. De randvoorwaarden 
voor uitbreiding moeten vastgelegd worden per 
bedrijf in functie van de omgeving. De bedrijvigheid 
mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet 
overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding 
worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving. 
Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden 
naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen 
opgelegd in functie van de:
- open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten 

of lokale aan de landbouw toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende bedrijven 
worden toegestaan.

- woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn 
verenigbaar met de woonomgeving.

- ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten 
waarvan de verkeersgeneratie de draagkracht van 
de omgeving zou overschrijden.

Categorie 5:  Bedrijven die zich verder kunnen 
ontwikkelen, zonder maximaal limiet voor de 
bijkomende grondoppervlakte. De bedrijvigheid 
mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving 
niet overschrijden, de randvoorwaarden voor 
uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie 
van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige 
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten 
geen bijkomende beperkingen opgelegd. 
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De belangrijkste ruimtelijke toetsingscriteria voor het 
bepalen van de categorisering zijn volgende: 
- gelegen in een aaneengesloten open 

landbouwgebied: categorie 1 of 2;
- gelegen aan de rand van een dorpskern of deel 

uitmakend van lintbebouwing: categorie 1 tot 3;
- gelegen binnen een dorpskern: categorie 2 tot 4;
- gelegen langs een secundaire weg of een lokale 

verbindingsweg: categorie 2 tot 5.

Door een combinatie van één of meerdere van 
deze ruimtelijke toetsingscriteria kan men tot een 
globale gebiedsgerichte categorisering komen. Dit 
betekent dat de combinatie van meerdere ruimtelijke 
toetsingscriteria toch nog een bepaalde marge kan 
toelaten binnen een welbepaald gebied (bv. variërend 
van categorie 1 tot 4). Deze marge wordt vervolgens 
in de laatste stap via bedrijfsspecifieke criteria verder 
afgewogen en verfijnd om te komen tot één categorie 
per bedrijf. 
- de sociaal- en bedrijfseconomische dynamiek van 

het bedrijf,
- de aard van de bedrijfsactiviteiten en de grootte 

van de milieuhinder,
- de aansluiting op openbare nutsvoorzieningen,
- de bereikbaarheid op (boven)lokaal niveau van 

het bedrijf,
- de verkeershinder van het bedrijf voor de 

omgeving,
- de erftoegang tot het bedrijf (de aanpassing 

van de plaatselijke toegangsweg in relatie tot de 
verkeersdynamiek),

- het clustergebonden karakter en de afzetmarkt 
van de producten.

Om te besluiten dat een bedrijf ter plaatse veel of 
weinig mag uitbreiden, moet het bedrijf voor de 
meeste criteria gunstig scoren. Indien het bedrijf nu 
en in de toekomst een negatieve impact heeft en/
of zal blijven hebben op de omgeving, dan moet 
nagedacht wordt over een herlokalisatie.
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•	 Gebiedsgerichte benadering 

In dit GRS wordt reeds een eerste gebiedsgerichte 
benadering doorgevoerd aan de hand van de 
deelgebieden, aangeduid in de gewenste agrarische 
structuur (zie richtinggevend gedeelte - kaart 
5). Deze afweging dient als eerste ruimtelijke 
toetsingskader voor elke zonevreemd bedrijf en legt 
de basis voor de individuele categorisering ervan. 

DEELGEBIED Ontwikkelingsperspectief CATEGORISERING

1. Glooiend landbouwgebied  
Hoog-Walegem rond Klein-
Harelbeke

agrarisch gebied met landschappelijke 
meerwaarde

Categorie 1
(enkel geïsoleerd gelegen bedrijven)
Gemengde wooncluster Klein-Harelbeke: 
Categorie 2

2. Landbouwgebied rond Hulste en 
Bavikhove

agrarisch gebied in de ruime zin Categorie 1 tot 4
Categorie 5 langs N50

3. Landbouwgronden valleigebieden 
Leie-Plaatsbeek-Havikbeek

landschappelijk en ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met corridorfunctie

Categorie 1
(enkel geïsoleerd gelegen bedrijven)

4. Open ruimte-corridor tussen 
Harelbeke en Waregem

agrarisch gebied met landschappelijke 
meerwaarde

Categorie 1 
Categorie 5 enkel langs N43

5.A. Omgeving van de Keibeek: 
landbouwgebied Esser

agrarisch gebied met landschappelijke 
meerwaarde

geen zonevreemde bedrijven

5.B. Omgeving van de Keibeek:  
Landbouwgronden rond Gavers

landschappelijk en ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met corridorfunctie

Categorie 1
(enkel geïsoleerd gelegen bedrijven)

Bemerking 1:
Bestaande horeca-activiteiten in de open 
ruimte mogen niet uitgroeien tot hoog-dynamische 
(toeristisch-recreatieve) infrastructuur. Dit is alle 
(toeristisch-recreatieve) infrastructuur die omwille 
van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke 
omgeving sterke veranderingen en dynamiek 
teweegbrengt in de wijze van functioneren van 
de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische 
structuur en daardoor in belangrijke mate het 
bestaande ruimtegebruik wijzigt (zie RSV pag. 415). 
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Om dit te vermijden worden, binnen de 
gebiedsgerichte benadering voor zonevreemde 
bedrijven, nog een aantal bijkomende 
randvoorwaarden opgelegd voor de toekomstige 
ontwikkelingen van bestaande horeca-activiteiten:
- de infrastructuur dient gelegen te zijn nabij 

het (boven)lokaal toeristisch-recreatief 
fietsroutenetwerk ofwel langs secundaire wegen 
of lokale wegen I;

- de activiteit veroorzaakt geen (bijkomende) 
hinder ten aanzien van het omliggende landschap, 
door bv. belemmering van waardevolle zichten;

- de schaal van de gebouwen komt overeen met de 
schaal van de omgeving;

- aangezien heel wat lokale wegen in het 
buitengebied in eerste instantie bedoeld zijn voor 
het gebruik voor de hoofdfunctie landbouw, dient 
de mate waarin de activiteit verkeersstromen 
veroorzaakt, beperkt te zijn. 

Indien niet voldaan wordt aan de bovenstaande 
criteria, wordt enkel een consolidatie van de bestaande 
activiteit toegelaten.

Bemerking 2:
Regionaal toeleverende en verwerkende 
bedrijven met een ruimtelijk-functionele relatie 
met de landbouw (RSV - pag.395) en agro-
industriële bedrijven gericht op de verwerking 
van landbouwproducten afkomstig van de 
beroepslandbouwactiviteiten in de regio (PRS W-Vl 
- zie begrippenlijst) (vb. diepvriesgroentenbedrijf, 
groenten-verwerkend bedrijf, meststoffenbedrijf, 
slachthuis, vleeswarenfabriek, mest-
verwerkingsbedrijf) zijn bedrijven van bovenlokaal 
niveau. 

Gezien Harelbeke onderdeel uitmaakt van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk worden de 
ontwikkelingsperspectieven voor deze bedrijven 
gelegen buiten bedrijventerreinen door het Vlaams 
Gewest bepaald. 

SPECIFIEK BELEIDSKADER VOOR KLEINHANDEL IN 
DE OPEN RUIMTE 

•	 Ruimtelijk beleid 

Voor het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven 
voor kleinhandel gelegen buiten het stedelijk gebied 
van Harelbeke of de landelijke woonkernen wenst de 
stad Harelbeke onderscheid te maken tussen (zie ook 
onderstaande tabel):

Enerzijds:
- zonevreemde kleinhandel, zijnde een gebouw, 

activiteit of functie waarbij zowel de juridische 
toets, met name het niet overeenstemmen met 
bestaande voorschriften, als de planologische 
toets, met name de onverenigbaarheid met 
verschillende activiteiten en functies, duidelijk 
daartoe besluiten;

- kleinhandel gelegen in woongebied met landelijk 
karakter volgens het gewestplan.

en anderzijds:
- kleinhandel (lokale verkoop van eigen 

landbouwproducten) als ondergeschikte functie en 
als blijvend onderdeel van een landbouwbedrijf; 

- aan de landbouw gerelateerde kleinhandel 
(RSV pag.396 – tuincentrum, bv. fruit- en 
groentenverkoop gekoppeld aan een fruitkwekerij, 
een tuinaanlegger); 

- alle andere bestaande kleinhandel (als 
hoofdfunctie).

De stad Harelbeke volgt grotendeels de 
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals vooropgesteld in 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, namelijk 
de beperking tot consolideren of uitdoven van de 
kleinhandelsactiviteit in de open ruimte. Enkel in 
geval dat de kleinhandelsactiviteit gekoppeld is 
aan de landbouw worden in de het landbouwgebied 
rond Hulste en Bavikhove meer mogelijkheden voor 
bestaande activiteiten voorzien.
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Deze keuze wordt in grote mate bepaald door de 
bestaande versnippering van het gebied en de 
aanwezigheid van een breed pakket aan activiteiten 
rondom Bavikhove en Hulste, gekoppeld aan 
een vlotte toegankelijkheid. Dit laat toe, om in 
tegenstelling tot de andere gebieden, hier meer 
ontwikkelingsperspectieven toe te staan, zonder 
hierbij de landschappelijke kwaliteiten van een aantal 
beekvalleien te negeren. Wel wordt gesteld dat een 
uitbreiding slechts kan worden toegelaten voor zover 
ze betrekking hebben op streekgebonden producten. 
Kleinhandel gekoppeld aan primaire bewerking van 
landbouwproducten kan eveneens worden toegelaten. 
Verdergaande verwerking van producten is sowieso 
uitgesloten, met uitzondering van mestbehandeling 
en mestvergisting.

Het al dan niet verruimen van de kleinhandelsactiviteiten 
wordt beoordeeld op basis van:
-  de relatie met de in de omgeving aanwezige 

functies;
-  de invloed op de mobiliteit en de verkeers-

leefbaarheid;
-  de inpassing in de omgeving.

Consolideren* betekent dat een kleinhandelsactiviteit 
bestendigd wordt. De totale vloeroppervlakte 
(deels voor verkoop, deels voor berging) van de 
kleinhandelsactiviteit kan evenwel niet toenemen, 
tenzij om dwingende maatregelen (bv. in functie 
van de veiligheid) (PRS W-Vl - zie voetnoot onder 
ruimtelijk beleid kleinhandel, overige kleinhandel 
buiten de kernen en overige woonconcentraties).

Bemerking:
Kleinhandel als ondergeschikte functie en als blijvend 
onderdeel van een zonevreemd bedrijf (zie specifiek 
beleidskader zonevreemde bedrijven) beperkt zich tot 
de consolidatie van de bestaande toestand.
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DEELGEBIED Ontwikkelingsperspectief Kleinhandel als ondergeschikte 
functie van een landbouwbedrijf

Aan de landbouw gerelateerde 
kleinhandel

Alle andere kleinhandel  
(als hoofdfunctie)

1. Glooiend landbouw-
gebied Hoog-Walegem 
rond Klein-Harelbeke

agrarisch gebied met 
landschappelijke 
meerwaarde

Als onderdeel van een actieve hoeve:
een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten wordt toegelaten, 
binnen het bestaande bouwvolume van 
het landbouwbedrijf.

Beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande activiteiten, mits de 
uitbreiding de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijdt.

In het open landschap: niet 
aanwezig, nieuwe kleinhandels-
activiteiten, ontkoppeld van 
agrarische activiteiten, worden niet 
toegelaten.

Gemengde wooncluster Klein-
Harelbeke:
• Zonevreemd: uitdovend
• Zone-eigen: consolidatie * 

2. Landbouwgebied rond 
Hulste en Bavikhove

agrarisch gebied in de 
ruime zin

Als onderdeel van een actieve hoeve:
een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten wordt toegelaten, 
binnen het bestaande bouwvolume van 
het landbouwbedrijf.

Ruimere 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande activiteiten, mits de 
uitbreiding de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijdt.

• Zonevreemd: uitdovend
• Zone-eigen: consolidatie *

3. Landbouwgronden 
valleigebieden Leie-
Plaatsbeek-Havikbeek

landschappelijk en 
ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met 
corridorfunctie

Als onderdeel van een actieve hoeve: 
wordt niet toegestaan.

Niet aanwezig, nieuwe aan de 
landbouw gerelateerde kleinhandel 
worden niet toegelaten.

Niet aanwezig, nieuwe kleinhandels-
activiteiten, ontkoppeld van 
agrarische activiteiten, worden niet 
toegelaten.

4. Open ruimte-corridor 
tussen Harelbeke en 
Waregem

agrarisch gebied met 
landschappelijke 
meerwaarde

Als onderdeel van een actieve hoeve:
een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten wordt toegelaten, 
binnen het bestaande bouwvolume van 
het landbouwbedrijf.

Beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande activiteiten, mits de 
uitbreiding de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijdt.

• Zonevreemd: uitdovend
• Zone-eigen: consolidatie *

5.A. Omgeving 
van de Keibeek: 
landbouwgebied Esser

agrarisch gebied met 
landschappelijke 
meerwaarde

Als onderdeel van een actieve hoeve:
een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten wordt toegelaten, 
binnen het bestaande bouwvolume van 
het landbouwbedrijf.

Niet aanwezig, nieuwe aan de 
landbouw gerelateerde kleinhandel 
worden niet toegelaten.

Niet aanwezig, nieuwe kleinhandels-
activiteiten, ontkoppeld van 
agrarische activiteiten, worden niet 
toegelaten.

5.B. Omgeving 
van de Keibeek: 
Landbouwgronden rond 
Gavers

landschappelijk en 
ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met 
corridorfunctie

Als onderdeel van een actieve hoeve:
een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten wordt toegelaten, 
binnen het bestaande bouwvolume van 
het landbouwbedrijf.

Beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande activiteiten, mits de 
uitbreiding de draagkracht van de 
omgeving niet overschrijdt.

Niet aanwezig, nieuwe kleinhandels-
activiteiten, ontkoppeld van 
agrarische activiteiten, worden niet 
toegelaten.

•	 Gebiedsgerichte benadering 

De benadering gebeurt aan de hand van de deelgebieden, aangeduid in de gewenste agrarische structuur (zie richtinggevend gedeelte - kaart 5)
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3.3. Lijninfrastructuur

3.3.1. Doelstellingen 

Algemeen kan men stellen dat het verhogen van 
de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
een basisvereiste vormt voor een duurzaam 
mobiliteitsbeleid. De huidige mobiliteitsproblemen 
zijn van velerlei aard: overdreven snelheid, roekeloos 
rijgedrag, overlast door zwaar vrachtverkeer, groot 
ruimtebeslag, slechte weginrichting, gebrekkig 
onderhoud, objectieve verkeersonveiligheid 
(ongevallen), subjectief verkeersonveiligheidsgevoel, 
milieuvervuiling (geluid, lucht, grond, water, geur, 
zicht), onbereikbaarheid, verkeerscongestie... . Het 
ene knelpunt aanpakken, kan een ander verzwaren.
Het verhogen van de verkeersleefbaarheid moet 
aldus een harmonisch evenwicht vinden tussen 
het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de 
verkeersveiligheid én het optimaliseren van de 
bereikbaarheid (= de verkeers- en vervoersfunctie 
zelf). 

Om het verkeer door Harelbeke te structureren en 
het oneigenlijke gebruik van wegen tegen te gaan, 
wordt een duidelijke hiërarchie in functie van het 
gebruik van de wegen nagestreefd. Het aanduiden 
van een hiërarchie van wegen is tweeledig: enerzijds 
moeten hoofdwegen hun bovenlokale verbindende 
en verzamelende functie optimaal kunnen vervullen, 
anderzijds wordt de mogelijkheid geboden om in de 
centrumgebieden een doortochten- en snelheidsbeleid 
door te voeren.  

Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen 
verschillende schaalniveaus (internationaal & Vlaams, 
provinciaal & bovenlokaal, en lokaal) én tussen 
verschillende hoofdfuncties (verbinden, verzamelen 
of ontsluiten, toegang verlenen). Deze criteria 
hebben de basis gevormd voor het uitwerken van een 
categorisering van lokale wegen in het (herwerkte) 
mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan wordt in juli 2011 

conform verklaard, en daarna goedgekeurd door de 
gemeenteraad. Gezien de voorliggende categorisering 
nu reeds breed gedragen is, wordt de selectie 
overgenomen in het herwerkte GRS. De selectie van 
lokale wegen dient de komende jaren daadwerkelijk 
vertaald te worden in de inrichting, wegprofilering en 
de wegcode van het wegennet. 

Specifiek wat betreft het vrachtverkeer van en 
naar verkeersgenerende economische activiteiten 
dient werk te worden gemaakt van een betere 
bewegwijzering en signalisatie naar en van de 
grote industrieterreinen in Harelbeke. De stad heeft 
hiervoor een netwerk zwaar verkeer uitgewerkt in het 
mobiliteitsplan.

In het verleden werden al een aantal maatregelen 
uitgevoerd om met de parkeerdruk in het centrum 
van Harelbeke om te gaan. Zo werd een blauwe zone 
ingevoerd die vooral een efficiënt gebruik van de 
parkeerplaatsen tot doel had. Op vandaag is duidelijk 
dat deze blauwe zone volstaat om de parkeerdruk in 
de hand te houden en een efficiënt gebruik van de 
parkeerplaatsen te garanderen (zie parkeeronderzoek 
oktober 2010). 

De stad Harelbeke is van mening dat het noodzakelijk 
is omdat op korte afstand van het centrum en van 
de handelszaken voldoende parkeerplaatsen aan 
te bieden omdat Harelbeke als doorstromingsstad 
functioneert (cfr. de functie van de N43 als provinciale 
en regionale verkeersas). Op deze manier wordt het 
cliënteel van de handelszaken langs de N43 en in het 
centrum optimaal bedient. Daarom kiest Harelbeke 
ervoor om het stand-still principe toe te passen. Dit 
wil zeggen dat het totale aantal parkeerplaatsen 
niet mag toenemen, zolang er zich geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen voordoen. 
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Maar dit houdt ook in dat indien parkeerplaatsen 
verdwijnen door infrastructurele maatregelen, 
die elders moeten gecompenseerd worden. Het 
parkeeraanbod kan dus van de ene naar een andere 
locatie verschoven worden. Zo kunnen bij de 
herinrichting van straten een aantal parkeerplaatsen 
geschrapt worden ten gunste van bredere voetpaden, 
ruimte voor fietsenstallingen, groenaanplantingen,... 
zolang die parkeerplaatsen maar op een andere 
plaats toegevoegd worden.

Dit principe werd al toegepast bij de herinrichting 
van het Stationsplein en van de N43. Daar moesten 
een aantal parkeerplaatsen wijken om het comfort 
van voetgangers, fietsers en het OV te verhogen. 
De geschrapte parkeerplaatsen bij het Stationsplein 
werden gecompenseerd door de pendelparking, 
die via de Zuidstraat ontsloten wordt. Ook bij de 
herinrichting van het Marktplein zal onderzocht 
worden of het mogelijk is om de auto’s van het plein 
te weren en deze parkeerplaatsen te compenseren. 
De zone waarin het stand-still-principe toegepast 
wordt, omvat 872 parkeerplaatsen. De Westwijk 
wordt niet in dit gebied opgenomen, om de realisatie 
van het woonproject aldaar niet te bemoeilijken; 
het is evenwel de bedoeling om in de Westwijk 
enkel parkeerplaatsen te voorzien in functie van het 
woonproject. 

Om de groei van het aantal parkeerders te beperken 
zal meer nadruk gelegd worden op een beter 
openbaar vervoer en een leefbaarder omgeving voor 
voetganger en fietser.

Het openbaar vervoer, en meer specifiek het 
busvervoer, moet voldoen aan de eisen rond 
basismobiliteit. Dit kan door de bereikbaarheid 
van functies met de bus te verbeteren, en door de 

dienstregeling, de betrouwbaarheid en doorstroming 
van het openbaar vervoer (relatie bus-trein) 
te optimaliseren. Naast dergelijke functionele 
maatregelen kan ook een flankerend beleid 
(informatiecampagnes, stimulerende tarieven, ...) 
worden gevoerd om het gebruik ervan te stimuleren.

Het gebruik van de fiets moet worden 
gestimuleerd. Ook elke voetganger moet veilig 
in de centrumgebieden kunnen bewegen. Deze 
doelstellingen kunnen worden bereikt door de 
bestaande fiets- en voetpaden (in de dorpskernen, 
landelijke wegen, voet- en kerkwegels, ...) uit te 
bouwen tot een volwaardig, veilig en volledig fiets- 
en voetgangersnetwerk (voor zowel functioneel als 
recreatief gebruik). 

Eveneens dient aandacht uit te gaan naar het beheer 
en onderhoud van landelijke wegen. Sluipverkeer 
moet zoveel mogelijk worden geweerd. De landelijke 
wegen in Harelbeke moeten ten dienste staan van de 
open-ruimtefuncties, zoals landbouw en recreatie.

Bovenstaande beleidsopties kunnen worden herleid 
tot de volgende doelstellingen:
- verhogen van de verkeersleefbaarheid en – 

veiligheid;
- uitbouwen van een hiërarchische wegenstructuur;
- bereikbaarheid tussen de kernen optimaliseren;
- streven naar een optimale ontsluiting van 

verkeersgenererende economische activiteiten;
- behouden en optimaliseren van 

parkeervoorzieningen;
- verzekeren van een basismobiliteit;
- stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer;
- aandacht schenken aan de landelijke wegen.



stad Harelbeke, herziening GRS Leiedal, 12 juli 201252

3.3.2. Elementen van de gewenste verkeers- en 
  vervoersstructuur 

Kaart 3 :  Gewenste lijninfrastructuur 

Hierbij maken we onderscheid tussen wegen, het 
openbaar vervoer, fiets- en voetgangerswegen én 
hoogspanningsleidingen (bron: mobiliteitsplan).

•	 Wegen

Hoofdwegen en primaire wegen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt een 
categorisering van wegen voor en selecteert de 
wegen op internationaal en Vlaams niveau: d.i. de 
hoofdwegen en primaire wegen. 

De E17-A14 (2x3) wordt aangeduid als 
hoofdweg. De functie van deze weg is verbinden op 
internationaal niveau en op Vlaams niveau. 

De R8 (2x2) en de N36 (2x2)  (van E17 tot N43) 
zijn geselecteerd als primaire wegen II. Deze wegen 
hebben een verzamelfunctie op Vlaams niveau. De 
inrichting dient een autoweg 2x2 of 2x1 te zijn met 
een gescheiden verkeersafwikkeling. 

Secundaire wegen 

De Provincie is belast met de categorisering van 
de secundaire wegen. Het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen selecteerde deze 
wegen aan de hand van drie subcategorieën. 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen selecteerde een aantal wegen als 

secundaire wegen op het grondgebied van Harelbeke.
- N50 (2x1) (van N399 Ingelmunster tot de R8 

Kortrijk) als secundaire weg I;

- N36 (2x1) op Harelbeeks grondgebied (van 
Krekelmotestraat Izegem tot de N43 Harelbeke) 
als secundaire weg I.  

 Suggestie: Omwille van het huidige bottleneck-
effect van de N36 tussen N50 en N43 bij druk 
verkeer wenst de stad Harelbeke de N36 te 
verbreden van een 2x1-weg naar een 2x2-
weg. Gezien de N36 behoort tot het Vlaamse 
takenpakket (aanleg en onderhoud) wordt deze 
beleidsvraag als suggestie voorgelegd aan de 
hogere besturen. Deze verbreding is mogelijk 
binnen de huidige categorisering.

- N391 (2x1) als secundaire weg I.  De 
doortrekking van deze weg omheen Zwevegem 
is voorzien. De doortrekking heeft evenwel 
geen meldenswaardige effecten op de 
verkeersafwikkeling in Harelbeke.

- N43 (2x1 - van de R8 Kortrijk tot de N459 Olsene) 
als secundaire weg II, maar met maatregelen 
voor de hoogwaardige doorstroming van het 
openbaar vervoer en fietsers (slechts binnen de 
R8 te Kortrijk is de N43 een secundaire weg III).

Lokale wegen

Conform het subsidiariteitsbeginsel, is het de 
gemeentelijke bevoegdheid om de lokale wegen te 
categoriseren en te selecteren. De lokale wegen 
worden onderverdeeld volgens de drie functies: 
verbinden, ontsluiten en toegang geven. Vervolgens 
kan een verfijning gebeuren naargelang het gebied 
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waarop zij betrekking hebben. Door aan elke 
straat een duidelijk statuut te geven kan beter 
vorm worden gegeven aan de leesbaarheid van de 
verkeersstructuur. In het mobiliteitsplan selecteerde 
de stad Harelbeke reeds de lokale wegen, volgens 
volgende drie subcategorieën. Het ruimtelijk 
structuurplan van Harelbeke neemt deze selectie van 
de lokale wegen over (zie 5.3.3. – uitwerking van het 
gemeentelijk ruimtelijk beleid m.b.t. de categorisering 
van de wegen).

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie Inrichting (indicatief)

Secundaire weg 
categorie 1

Verbinden op bovenlokaal 
en lokaal niveau

Verzamelen,  
toegang geven

Weg (2x2 of 2x1) met gescheiden verkeers-
afwikkeling, doortochten in de bebouwde kom

Secundaire weg 
categorie 2

Verzamelen op bovenlokaal 
en lokaal niveau

Verbinden,  
toegang geven

Weg (2x1) niet noodzakelijk met gescheiden 
verkeersafwikkeling, doortochten in de bebouwde 
kom

Secundaire weg 
categorie 3

Verzamelen op openbaar 
vervoer en fietsverkeer 
op bovenlokaal en lokaal 
niveau

Verbinden en 
verzamelen voor 
autoverkeer,  
toegang geven

Weg (2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling 
waar noodzakelijk voor een gegarandeerde  
doorstroming van openbaar vervoer en fiets,  
doortochten door de bebouwde kom

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie Inrichting (indicatief)

Lokale weg 
categorie 1

Verbinden op lokaal 
niveau

Verzamelen op 
bovenlokaal niveau

Tussen meerdere dorpskernen of (deel)
gemeenten

Lokale weg 
categorie 2

Ontsluiten en verzamelen 
op (inter)lokaal niveau

Toegang geven tot 
percelen

Twee dorpskernen 
Woonwijk, buurt, bedrijventerrein

Lokale weg 
categorie 3

Toegang geven tot 
percelen

Ontsluiten op 
buurtniveau

Woonstraat, winkelstraat, ventweg, landelijke 
weg

Op de lokale wegen gaan de verkeersveiligheid en 
de verkeersleefbaarheid boven de afwikkelings-
snelheid. Deze keuze heeft als gevolg dat alle 
verkeersdeelnemers op een veilige manier van 
dezelfde ruimte kunnen gebruik maken en dat door 
langzamer verkeer de geluidshinder wordt beperkt 
(zie RSV - pag.494).
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•	 Waterwegen

De rivieren en kanalen hebben een functie voor 
wateraan- en afvoer, goederentransport, voor 
waterbeheersing, voor proceswatervoorziening, voor 
economische activiteiten, voor drinkwatervoorziening, 
voor natuurontwikkeling (ecologische functie) en voor 
watergebonden recreatie (zie RSV - pag.509).

Op basis van het belang in internationaal verband 
en van de hoofdfunctie wordt het Vlaamse 
waterwegennet ingedeeld in een secundair en een 
hoofdwaterwegennet. Het hoofdwaterwegennet 
verzorgt de verbindingen van (inter)nationaal en 
Vlaams niveau. Het secundair waterwegennet heeft 
een complementaire functie en zorgt voor de toevoer 
naar het hoofdwaterwegennet (zie RSV - pag.509). 
Deze waterwegen zijn structurerend voor het 
omgevende gebied, en behoren tot het selectiepakket 
op bovengemeentelijk niveau.

Op Vlaams niveau werd de Leie geselecteerd als 
hoofdwaterweg. Na het beëindigen van de werken 
aan de doortocht van Kortrijk (opwaardering van 
1.350 ton tot 4.000 ton) zal de betekenis van de 
binnenvaart voor bulk over deze waterweg sterk 
toenemen. De Leie heeft vooral een doorvoerfunctie. 

In de regio van Kortrijk werden op provinciaal niveau 
geen secundaire waterwegen geselecteerd. Het 
Kanaal Bossuit-Kortrijk is weliswaar bevaarbaar, maar 
vervult momenteel slechts occasioneel een functie als 
drager voor goederenvervoer. De functie in het kader 
van de waterhuishouding blijft echter belangrijk, en 
ook voor recreatie en natuurontwikkeling is deze 
waterweg belangrijk. Om zowel de toenemende 
recreatieve functie als een beperkte functie als drager 
van goederenvervoer te handhaven voor de toekomst, 
is het belangrijk de huidige doorvaartmogelijkheden 
te handhaven (PRS W-Vl, richtinggevend deel, beleid 
Interfluviumruimte).  

In Harelbeke, t.h.v. Stasegem, dient bijzonder 
aandacht geschonken te worden aan het kwaliteitsvol 
samengaan van de recreatieve waarde van het Kanaal 
met de economische waarde voor de watergebonden 
bedrijven, gelokaliseerd op de bedrijventerreinen 
‘Kanaalzone’ en ‘de Blokken’ (zie deelruimte – 
stedelijk werkgebied).
Het belang van de functies recreatie en natuur van 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk wordt verder beschreven 
in de natuurlijke structuur en de toeristisch-
recreatieve structuur.

•	 Openbaar vervoer

Treinvervoer

Het RSV selecteerde beide spoorlijnen die 
Harelbeke doorkruisen als hoofdspoorwegen voor 
personenvervoer:
- de lijn Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel, waarop het 

station Harelbeke op aansluit;
- de lijn Kortrijk-Brussel, zonder stopplaats in 

Harelbeke.

Het station van Harelbeke werd niet geselecteerd als 
regionaal knooppunt van openbaar vervoer. Met de 
heraanleg van de stationsomgeving wordt deze plek 
in de gewenste ruimtelijke structuur aangeduid als 
overstappunt voor auto-fiets-bus-trein. 

Busvervoer  (bron: de Lijn)
Kaart 4  : Openbaar busvervoer

Het busvervoer dient in verschillende facetten 
worden uitgebouwd om te voldoen aan de eisen rond 
basismobiliteit. 
In het mobiliteitsplan werd het busvervoer 
geherstructureerd op basis van volgende 
uitgangsprincipes:
- Kortrijk is de belangrijkste aantrekkingspool voor 

busreizigers in de regio. Er wordt daarom getracht 
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zoveel mogelijk iedere deelkern van Harelbeke 
met Kortrijk te verbinden zonder overstap.

- De deelkernen worden best ook verbonden met 
het centrum van Harelbeke.

- Vanuit de omliggende kernen wordt aansluiting 
voorzien op het station van Harelbeke. De 
dichtbevolkte regio aan de noordoostzijde 
van Kortrijk kan zo genieten van een betere 
spooraansluiting.

- De Markt en het station fungeren als knooppunten 
voor het openbaar vervoer.

- Er wordt een hoogwaardige stamlijn ontwikkeld 
langs de N43, met hoge frequentie en 
doorstromingsfaciliteiten. De bundeling van lijnen 
leidt tot hogere frequentie op deze hoofdas.

Harelbeke wordt bediend met 8 buslijnen: 
- lijn 71 Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Waregem
- lijn 72 Kortrijk-Harelbeke-Deerlijk-Anzegem
- lijn 74 van Hulste en Bavikhove via het centrum 

van Harelbeke naar Kortrijk
- lijn 75 Kortrijk-Deinze
- lijn 76 aansluiting zuid-Harelbeke op het station
- lijn 52 Kortrijk-Ingelmunster-Tielt
- lijn 53 Kortrijk-Hulste-Ooigem-Tielt
- lijn 92 Kortrijk-Zwevegem-Otegem-Avelgem

In Harelbeke zijn twee belangrijke knooppunten: het 
station en de Markt. Aan het station passeren alle 
buslijnen, met uitzondering van lijn 75. Aan de Markt 
passeren alle lijnen, met uitzondering van lijn 71. Op 
de Markt wordt een centraal knooppunt uitgebouwd.

Naast dergelijke ‘harde’ maatregelen kan ook 
een flankerend beleid (informatiecampagnes, 
stimulerende tarieven...) worden gevoerd, om het 
gebruik ervan te stimuleren.

•	 Fietswegen

Om het gebruik van langzaam verkeer te versterken 
dient er ook een volwaardig fietsroutenetwerk 
uitgebouwd te worden. Dit fietsroutenetwerk moet 
functioneel zijn voor de woon-school en woon-werk 
verplaatsingen, maar kan ook worden ingeschakeld in 
een toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk. 

Door middel van een vastgelegd netwerk wordt 
het ook mogelijk om prioriteiten te leggen voor 
de investeringen in fietsinfrastructuur. Fiets- en 
voetgangersroutes worden aangeduid en geselecteerd 
op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ze zijn niet 
structuurbepalend op Vlaams niveau (zie RSV - 
pag.494).

Het functioneel fietsroutenetwerk

Het functioneel fietsroutenetwerk wordt gevormd 
door fietsroutes voor dagelijks gebruik. Langs 
dit netwerk kunnen de belangrijkste werk- en 
schoolbestemmingen binnen en buiten de gemeente 
worden bereikt. Het accent ligt op veiligheid, comfort, 
continuïteit en directheid. Door middel van een 
vastgelegd netwerk wordt het mogelijk om prioriteiten 
te leggen voor de investeringen in fietsinfrastructuur.
Het functioneel fietsroutenetwerk wordt opgebouwd 
uit bovenlokale fietsroutenetwerken aangevuld op het 
lokale niveau met lokale functionele fietsroutes.

De bovenlokale fietsroutes uit het provinciaal 
fietsroutenetwerk: (voor woon/werk- en woon/
schoolverkeer). Op provinciaal niveau werden 
volgende functionele fietsroutes aangeduid op 
Harelbeeks grondgebied (bron: beleidsplan 
mobiliteitsplan pag.29):
- Het jaagpad langs de Leie en de oude spoorweg-

berm Kortrijk-Avelgem als non-stop routes. 
Een non-stop route is een hoogwaardige snelle 
fietsroute. Ze zijn zoveel mogelijk conflictvrij en 
hebben een hoge kwaliteitsstandaard.
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- Als bovenlokale routes:
• gewestwegen N36 en N50 met gescheiden 

fietspaden;
• route Leiestraat-Markstraat-Stationstraat-

Gaverstraat-Heerbaan, die de verbinding met 
Deerlijk maakt;

Het provinciale functionele fietsroutenetwerk 
moet aansluiting vinden op het gemeentelijk 
fietsroutenetwerk dat de lokale fietsverbindingen 
uittekent.

De lokale functionele fietsroutes: Het is de bedoeling 
dat langs deze wegen fietsvoorzieningen worden 
aangebracht. Dit kan onder verschillende vormen 
worden uitgewerkt: vrijliggende fietspaden, 
aanliggende fietspaden, fietssuggestiestroken, ... .

De alternatieve fietsroutes: Een aantal verkeersluwe, 
landelijke wegen kunnen vaak een veilig en/of 
directer alternatief bieden t.o.v. de druk bereden 
secundaire wegen en lokale verbindingswegen. Door 
het bestendigen van het verkeersluwe karakter 
dienen geen bijzondere fietsvoorzieningen langs deze 
wegen te worden aangebracht. Er kan wel eventueel  
een doelenbewegwijzering voor fietsers worden 
aangebracht.

Het toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk

Een tweede onderdeel van het fietsroutenetwerk 
vormen de toeristisch-recreatieve routes. Hierbij ligt 
het accent op het toeristisch-recreatieve gebeuren en 
op de continuïteit van natuur- en landschapsbeleving. 
Dit netwerk wordt uitgewerkt bij de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur. Kerk- en voetwegels 
kunnen worden ingeschakeld in een toeristisch-
recreatief fietsroutenetwerk om het netwerk lokaal te 
verfijnen en te optimaliseren.

•	 Voetgangerswegen

Binnen de verblijfsgebieden is de plaats van de 
voetganger van groot belang. De inrichting als 
zone 30-gebied en goed uitgebouwde voetpaden 
en oversteekvoorzieningen moeten garanderen dat 
de voetganger op een comfortabele en veilige wijze 
alle verplaatsingen op een vrij directe wijze kan 
maken (zonder onnodige omwegen). Voetpaden 
moeten steeds voldoende uitgerust en onderhouden 
worden. Om over voetgangerstracés te beschikken in 
kader van een recreatief netwerk dienen een aantal 
voet- en kerkwegels opgewaardeerd te worden. 
Sommige verouderde voet- en kerkwegels kunnen 
ook geschrapt of verlegd worden; terwijl bijkomend 
enkele nieuwe tracés kunnen worden verwezenlijkt  
(bvb. bij de aanleg van nieuwe woonwijken).

•	 Hoogspanningsleidingen

Het aanduiden van het elektriciteitsnet tussen 380 kV 
en 70 kV en het vastleggen van ontwikkelings-
perspectieven voor de hoogspanningslijnen in 
Harelbeke gebeurt op bovengemeentelijk niveau. 
Voor de ontwikkeling van elektriciteitsleidingen 
worden volgende ontwikkelingsperspectieven 
vooropgesteld (PRS W-Vl, richtinggevend deel, 
ruimtelijk beleid voor elektriciteitsleidingen op het 
provinciale niveau):
- maximale bundeling, zowel op planologisch als op 

uitvoerend vlak, met andere lijninfrastructuren;
- afbouwen van het bovengronds elektriciteitsnet 

in West-Vlaanderen. Het is daarom aanbevolen 
alle bestaande bovengrondse leidingen zoveel 
mogelijk ondergronds te brengen. Nieuwe 
leidingen en bestaande bovengrondse leidingen 
die worden vervangen om operationele redenen, 
kunnen in de toekomst enkel nog ondergronds 
worden aangelegd.
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3.3.3. Uitwerking van het gemeentelijk 
 ruimtelijk beleid

SELECTIE EN CATEGORISERING VAN DE LOKALE 
WEGEN 

Lokale weg categorie 1: lokale verbindingsweg
- Heerbaan: verbinding van Stasegem en stedelijke 

oostelijke wijken naar de N36
- Beneluxlaan-Steenbrugstraat-Veldrijk-Gen.

Deprezstraat-Stasegemsesteenweg: als 
onderlinge verbinding tussen Zwevegem-
Stasegem-Harelbeke-stadskern.

- Hoogstraat-Vlietestraat-Kuurnsestraat: als 
verbinding tussen Hulste en Bavikhove-Ooigem, 
en van Hulste naar de N36.

- Politieke Gevangenenstraat-Venetiëlaan-
Spinnerijstraat: als verbinding van Stasegem naar 
Kortrijk en de R8.

- Brugsestraat, tussen de N50 en bebouwde kom.

Lokale weg categorie 2: lokale ontsluitingsweg
- Blauwhuisstraat-Kwademeerslaan-Muizelstraat 

verzamelt het verkeer van de woonkern van 
Hulste

- deel Brugsestraat-Hulstedorp-Vlietestraat (binnen 
bebouwde kom)-Kasteelstraat: ontsluiting van 
Hulste

- Vlietestraat (binnen bebouwde kom)-Bavikhove 
dorp-Bavikhoofsestraat: ontsluiting van Bavikhove 
naar de N36

- Vierkeerstraat-Oudstrijderslaan, omwille van 
eenrichtingsverkeer in de Vlietestraat

- Bavikhoofsestraat-Molenstraat als ontsluiting van 
en naar N36

- N36d Rijksweg-Overleiestraat-Leiestraat 
verzamelt het verkeer van de omliggende 
bebouwing en de aansluitende wijken

- Vlasstraat (met brug over Leie) verzamelt het 
verkeer van Kuurne naar de N43.

- Deerlijksestraat-Deerlijksesteenweg verzamelt het 
verkeer van de woonomgeving gelegen tussen de 

spoorweg en de N36.
- Kuurnsestraat tussen de N36 en N36d omwille van 

de selectie in Kuurne
- Tuinstraat-Zuidstraat-Stationstraat verzamelt het 

verkeer in de stationsomgeving, zonder hierbij 
de straten tussen het station en de markt te 
belasten.

- A.Pevernagestraat, Peter Benoitlaan, Wagenweg, 
Stasegemstraat: ontsluiting van de kern richting 
Stasegem en richting N43.

- Zandbergstraat-Jan Breydelstraat-
Groeningestraat: verzamelt het verkeer van 
de woonomgeving gelegen tussen de N43 en 
spoorweg.

- Venetiëlaan-Berkenlaan en de Acacialaan 
verzamelen het verkeer van de Collegewijk.

- Stasegemdorp-Spinnerijstraat, deel Gen.
Deprezlaan, Steenbrugstraat te Stasegem.

- Kanaalstraat verzamelt het verkeer van het 
industriegebied Kanaalzone.

- Blokkestraat, ontsluiting industrieterrein de 
Blokken naar de N391.

Lokale weg categorie 3: 
Lokale wegen III zijn de rest van de wegen: namelijk 
de woonstraten, de landbouwwegen, de wegen in de 
industrieterreinen,... . De hoofdfunctie van de weg 
is verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende 
percelen (erffunctie). De doorstroming is volledig 
ondergeschikt. Woonstraten zullen worden ingericht in 
functie van de leefbaarheid, industriewegen in functie 
van de ontsluiting van de bedrijven, ...
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AFSCHAFFING WIJKVERZAMELWEG IN BAVIKHOVE
Sedert de conformverklaring van het mobiliteitsplan 
in 2003, werd de N36 gerealiseerd en in gebruik 
genomen. Na het vervolledigen van de N36 blijkt 
de verkeersdruk van het doorgaande verkeer door 
Bavikhove-centrum naar Ooigem/Wielsbeke niet 
meer intensief aanwezig. Bovendien ontstond er 
protest van de handelaars uit de dorpskern tegen 
de geplande wijkverzamelweg. Het stadsbestuur 
besliste daarom in het kader van de opmaak van het 
initiële gemeentelijk ruimtelijk structuurplan om de 
verzamelweg Oudstrijderslaan niet meer te voltooien. 
Als gevolg van deze beslissing zal het BPA Bavikhove 
dorp West worden aangepast door middel van een 
nieuw RUP.

INRICHTING VERBLIJFSGEBIEDEN TOT ZONE 30 
De zones 30 worden op selectieve plaatsen ingepland. 
In de schoolomgevingen werden al zones 30 
afgebakend. In de woonwijken en verkavelingen 
kunnen ook gefaseerd zones 30 (als onderdelen 
van de verblijfsgebieden) ingevoerd worden. De 
bestaande zones 30 kunnen in de toekomst dus nog 
uitgebreid worden.

De gefaseerde invoering van zones 30 in woonwijken 
kan als volgt gebeuren:
- toekomstige uitbreidings- en inbreidingsprojecten 

sowieso inrichten als zone 30,
- bestaande woonwijken die zonder maatregelen in 

aanmerking komen als zone 30 worden zone 30 
(na aanpassing van de aanvullende reglementen),

- bestaande woonwijken die enkel met het nemen 
van maatregelen in aanmerking komen voor 
zone 30, worden stap voor stap ingericht als 
zone 30. Ook in de kerngebieden van Harelbeke, 
Bavikhove, Hulste en Stasegem, werden bepaalde 
delen als zone 30 heringericht.

UITWERKING GEMEENTELIJK FIETSNETWERK
Het gemeentelijk functionele fietsnetwerk vult het 
provinciaal fietsroutenetwerk verder aan voor het 
lokale fietsverkeer in Harelbeke. 

Volgende lokale verbindingen dienen prioritair te 
worden aangepakt:
- N43 (in aanleg)
- N36d (verbinding Harelbeke-Kuurne)
- Brugsestraat
- Kuurnsestraat-Vlietestraat-Hoogstraat
- Stasegemsesteenweg
- Spinnerijstraat
- Beneluxlaan

Volgende knelpunten moeten worden aangepakt :
- de verbinding van de fietsroute op de 

Luipaardstraat met de Luipaardbrug: gevaarlijk
- het oversteekpunt voor fietsers aan de 

Kanaalstraat
- de kruising van de R8 met N43
- de kruising van de R8 met de Spinnerijstraat
- de kruising van de N391 met de Luipaardstraat
-  de oversteekplaats aan de N36 aan de 

Beverensestraat
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3.4. Agrarische structuur

3.4.1. Doelstellingen

Het buitengebied van Harelbeke is onlosmakelijk 
verbonden met de agrarische structuur. De aanwezige 
land- en tuinbouwbedrijven zijn essentieel voor het 
functioneren van deze agrarische structuur en maken 
daar deel van uit.

Gezien het vrij grote aandeel van gemengde 
landbouwbedrijven, de aanwezigheid van (aan) 
tuinbouw- (gekoppelde) bedrijvigheid en de groei 
van serrebedrijven op Harelbeeks grondgebied 
wordt geopteerd voor het behoud van een verweven 
landbouwgebied waar de activiteiten uit de agrarische 
deelsectoren integraal de hoofdfunctie uitmaken.

Vanuit landbouwoogpunt is een ver doorgedreven 
differentiatie van de gebieden van de agrarische 
structuur i.f.v. teelten niet wenselijk en economisch 
niet opportuun. Door middel van moderne land- en 
tuinbouwtechnieken kunnen gewassen momenteel 
op bodems met de meest uiteenlopende kwaliteiten 
worden geproduceerd zodat de behoefte om bepaalde 
bodems voor bepaalde teelten te reserveren sterk is 
afgenomen.

Om echter een open-ruimtebeleid te voeren dat een 
evenwicht vindt tussen het behoud van kwalitatieve 
landschappelijke kenmerken en verschillen van het 
buitengebied en het stimuleren van een economisch 
leefbare primaire sector, is het toch wenselijk een 
gebiedsgericht beleid te voeren. Dit beleid gaat uit 
van de differentiatie van de open ruimte uitgaande 
van de landschappelijke karakteristieken en de 
aanwezige historische bebouwing.

Om het buitengebied te vrijwaren voor de 
structuurbepalende functies moet de versnippering 
van het buitengebied en de verbrokkeling van haar 
structuur door bebouwing en infrastructuren worden 

tegengegaan. Voor de agrarische sector, welke de 
belangrijkste beheerder van de open ruimte is, 
betekent dit volgende ruimtelijke opties:
- Tegengaan van visuele vervuiling door een 

betere landschappelijke inkleding van de minder 
kwaliteitsvolle agrarische gebouwen, maar 
eveneens door het opleggen van een aantal 
architecturale (opleggen van voorschriften 
inzake materiaal- en kleurkeuze, vormgeving bij 
nieuwbouw) en landschappelijke voorwaarden  
(bv. opmaak van een landschappelijk 
integratieplan) bij goedkeuring van een 
vergunningsaanvraag voor een nieuw agrarisch 
gebouw. Cultuurhistorische hoeves daarentegen 
bepalen ondermeer het beeld van de open 
ruimte in Harelbeke en kunnen via een gericht 
aanplanten van kleine landschapselementen 
als waardevolle relicten in de omgeving worden 
versterkt.

- Streven naar een clustering van agrarische 
gebouwen door nieuwbouw en uitbreidingen van 
agrarische bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk 
compact aan te sluiten bij de bestaande (al 
dan niet agrarische) clusters van gebouwen. 
Dit principe van clustering moet toestaan 
dat ook intensieve, grondloze land- en 
tuinbouwbedrijven volwaardige ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven verkrijgen en hun 
economische activiteiten voldoende leefbaar 
kunnen houden, rekening houdend met de 
bestaande en nieuwe eisen, en evoluties in de 
agrarische sector.

- Om onbebouwde agrarische gebieden met 
een corridorfunctie te vrijwaren van verdere 
bebouwing, kan de stad bouwvrije zones 
aanduiden. In deze zones wordt geen enkele 
vorm van bijkomende bebouwing toegestaan, om 
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op deze manier de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de grondgebonden agrarische functies 
te garanderen en/of om een beleid rond 
integraal waterbeheer te voeren. De zones 
zijn zo te selecteren en af te bakenen zodat er 
geen bestaande landbouwbedrijven of andere 
bebouwing in worden opgenomen (PRS W-Vl - zie 
begrippenlijst). 

- Om te vermijden dat bepaalde landschappelijk 
waardevolle open-ruimtegebieden worden 
aangetast door glastuinbouw kan de stad ook 
beslissen om serrevrije zones aan te duiden en af 
te bakenen. 

Het buitengebied wordt steeds vaker geconfronteerd 
met landbouwbedrijfszetels zonder opvolging. Na 
uitdoving komt deze agrarische bebouwing leeg 
te staan. In functie van het duurzaam benutten 
van de toenemende leegstaande bebouwing in de 
open ruimte, moet op zoek worden gegaan naar 
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor verlaten of 
uitdovende landbouwbedrijven. Belangrijk is dat deze 
gehele of gedeeltelijke functiewijzigingen passen in 
de gewenste ruimtelijke structuur. Nieuwe functies 
mogen geen hogere dynamiek in de open ruimte doen 
ontstaan en mogen in het bijzonder de agrarische 
structuur en sector niet ondermijnen. 

Het beleidskader omtrent deze problematiek behoort 
tot het takenpakket van de Provincie. Aangezien 
het beleidskader nog niet werd uitgewerkt door 
de Provincie, ontwikkelde Harelbeke hieromtrent 
een eigen visie. In dit kader wordt verwezen 
naar het specifieke ruimtelijk beleidskader voor 
functiewijzigingen van leegstaande of uitdovende 
hoeves. 

De agrarische structuur is vaak ook drager van andere 
functies in de open ruimte. De landbouw moet bij 
deze verweving verder worden ondersteund. Zo kan 
de grondgebonden landbouw een plaats verkrijgen als 
natuur- en landschapsbeheerder of meehelpen aan 
groen-, berm- en beekbeheer; of kan de landbouw 
als een belangrijke schakel deel uitmaken van een 
geheel van gerelateerde economische activiteiten; of 
moet het recreatief medegebruik mogelijk zijn in het 
agrarische gebied, ... 

Ook bij het bekomen van een integraal waterbeheer 
zal de agrarische structuur in de toekomst een rol 
spelen. Integraal waterbeheer is het beheer dat 
er voor zorgt dat het watersysteem voldoet aan 
alle functies (toevoer, afvoer, vervoer, ecologisch 
functioneren, drinkwater, ...). Het watersysteem 
wordt beschouwd als een samenhangend 
en functioneel geheel van oppervlaktewater, 
grondwater, onder-waterbodems, oevers en 
technische infrastructuur met inbegrip van de daarin 
voorkomende ecotopen en alle bijhorende fysische, 
chemische en biologische kenmerken en processen. 
(PRS W-Vl - zie begrippenlijst)

De ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische 
structuur kunnen worden samengevat in de volgende 
doelstellingen:
- garanderen van de ruimtelijke zekerheid voor de 

land- en tuinbouw;
- tegengaan van de verdere versnippering van de 

open ruimte door het opstellen van een aantal 
ruimtelijke opties voor de agrarische structuur;

- duurzaam benutten van de leegstaande agrarische 
bebouwing in de open ruimte;

- het verder ondersteunen van landbouw als drager 
van open-ruimtefuncties.
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3.4.2. Elementen van de gewenste agrarische  
 structuur

Kaart 5 : Gewenste agrarische structuur 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt 
aangegeven dat een differentiatie naar agrarische 
bouwmogelijkheden aangewezen is. Deze 
differentiatie wordt niet afgebakend op Vlaams 
niveau. Het is de bedoeling om de beleidselementen 
van de gewenste agrarische structuur uit te werken 
op gemeentelijk niveau.

Om de ontwikkelingsperspectieven m.b.t. de 
agrarische structuur te realiseren, worden de 
verschillende deelgebieden van de bestaande 
agrarische structuur behouden. Op die manier is het 
mogelijk gebiedsgericht de (bouw)mogelijkheden 
voor de bestaande en nieuwe landbouwzetels te 
formuleren.

Volgende deelgebieden worden aangeduid:
- Hoog-Walegem en Klein-Harelbeke;
- het landelijk gebied rondom Hulste en Bavikhove;
- de landbouwgronden in de valleigebieden van 

Havikbeek-Plaatsbeek en Leie;
- de landbouwstrook tussen Harelbeke en 

Waregem;
- het landbouwgebied in de omgeving van de 

Keibeek. 

De ontwikkelingsperspectieven van deze deelgebieden 
worden onderverdeeld in drie beleidscategorieën.

1. Landschappelijk en ecologisch waardevol agrarisch 
gebied met corridorfunctie

- Vrij schaars bebouwd gebied met een hoge 
landschappelijke en/of natuurwaarde. Omwille 
van de ligging in de corridor Bavikhove-
Esser vervullen deze landbouwgebieden een 
corridorfunctie.

- Hoofdgebruiker: grondgebonden landbouw, 
waarbij de landbouw duidelijk bijdraagt tot 
het behoud (en de ontwikkeling) van de 
landschappelijke waarden.

- In dit gebied kan het aangewezen zijn dat 
agrarische bedrijven, waarvan een groot deel 
van de productiegronden in dergelijk gebied 
gelegen zijn, een aanvullend inkomen of een 
hoofdactiviteit betrekken uit toeristische en/of 
recreatieve nevenactiviteiten. 

- Landbouwbedrijven, waar de natuurfunctie niet 
kan worden geïntegreerd, kunnen besluiten om 
voor de natuur belangrijke percelen in beheer 
te geven aan de natuursector. In dit geval 
wordt geopteerd voor een bepaald systeem van 
vergoeding.

- Specifiek voor de landbouwpercelen gelegen 
in het mondingsgebied van de Plaatsbeek 
gelden bijkomende beleidsoptie: het is een 
natuurverwevingsgebied waarbij de functies 
natuurbehoud en landbouw nevengeschikt zijn. 
Bijkomende bepalingen zijn van toepassing: de 
natuurwaarden van het gebied dienen in stand te 
worden gehouden en het oprichten van gebouwen 
en gelijkaardige constructies is niet toegelaten.

de landbouwgronden in de valleigebieden 
van Havikbeek-Plaatsbeek en Leie
de omgeving van de Keibeek: de 
landbouwgronden rondom de Gavers
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2. Agrarisch gebied met landschappelijke 
meerwaarde

- Goed gestructureerd gebied met een 
belangrijke landbouwfunctie. De gemiddelde 
lage bebouwingsgraad mag in de toekomst niet 
toenemen.

- Hoofdgebruiker: land- en tuinbouw, zowel 
intensieve als extensieve productievormen zijn 
mogelijk. Bij het overgrote deel van de gemengde 
landbouwbedrijven is grondgebonden landbouw 
de basisbedrijfsactiviteit, maar ook groenteteelt 
in open lucht kan de hoofdproductie van een 
landbouwzetel bepalen.

- Inplanting van niet gewenste glastuinbouw die 
het homogene agrarische open landschap visueel 
schaden, moeten worden geweerd.

Hoog-Walegem/Klein-Harelbeke
omgeving van de Keibeek
het landbouwgebied Esser
de landbouwstrook tussen Harelbeke en 
Waregem

3. Agrarisch gebied in de ruime zin

- Multifunctioneel agrarisch productiegebied waar 
zowel grondgebonden als grondloze activiteiten 
voorkomen, naast niet agrarische functies, zoals 
wonen, werken en infrastructuur.

- Naast het behoud van de landbouwactiviteiten zal 
veel aandacht gaan naar het in evenwicht houden 
of brengen van de agrarische en niet-agrarische 
activiteiten. 

het landelijk gebied rondom Hulste en 
Bavikhove

3.4.3. Uitwerking van het gemeentelijk 
ruimtelijk beleid

BELEID VOOR BOUWMOGELIJKHEDEN VAN 
AGRARISCHE GEBOUWEN

Algemeen gelden twee basisprincipes:
- Zoveel mogelijk bundelen van nieuwbouw of 

uitbreidingen van agrarisch bedrijfsgebouwen bij 
de bestaande agrarische bebouwing.

- Het vergroten van de landschappelijke integratie 
van agrarische bedrijfsgebouwen.

Om deze integratie te vergroten kunnen voorschriften 
worden opgelegd inzake materiaal- en kleurkeuze, 
vormgeving en beplanting bij nieuwbouw aan of 
uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven.

Er zou tevens een verplichting kunnen worden 
opgelegd om een landschappelijk integratieplan op te 
stellen. Deze plannen worden in samenspraak met de 
land- en tuinbouwer gemaakt. Door beplanting wordt 
ervoor gezorgd dat de hoeve en de bedrijfsgebouwen 
worden geïntegreerd in het omringende landschap.

•	 Afbakenen van bouw- of serrevrije zones

Door het hanteren van deze bebouwingsprincipes 
kunnen ‘lokale bouwvrije zones’ of ‘lokale zones 
serrevrije zones’ worden aangeduid. 

- Bouwvrije zones zijn gebieden van de agrarische 
structuur waar geen enkele vorm van bijkomende 
bebouwing wordt toegestaan. Het zijn gebieden 
met een belangrijke corridorfunctie. Ze 
garanderen vergezichten op het open landschap 
van Harelbeke. Door aanduiding als bouwvrije 
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zone wordt het aaneengroeien van de bebouwing 
in de omgeving vermeden of wordt verhinderd 
dat een landbouwconstructie in de zichtas wordt 
gebouwd. Het betreft ook ecologische waardevolle 
gronden die een structurerende rol vervullen in de 
natuurlijke structuur. Waterzieke gronden worden 
eveneens opgenomen in de lijst. Hier wordt 
bebouwing sowieso uitgesloten. Op alle bouwvrije 
percelen blijven grondgebonden agrarische 
functies wel mogelijk.  

 Bouwvrije zones zullen in ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zodanig worden geselecteerd 
en afgebakend zodat er geen bestaande 
landbouwbedrijfszetels worden opgenomen. Rond 
de bestaande landbouwbedrijfszetels aan de rand 
van bouwvrije zones zal er tevens voldoende 
ruimte worden gelaten om eventuele uitbreidingen 
mogelijk te maken.

- Serrevrije zones zijn gebieden waar geen 
bijkomende serrebouw (glastuinbouw) wordt 
toegestaan. Het gaat om serres waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning nodig is. 
Tijdelijke constructies i.f.v. plantkweek, waarvoor 
in principe geen vergunning nodig is, zijn dus wel 
toegelaten. 

 Het betreft in hoofdzaak de licht hellende percelen 
op Hoog-Walegem. Omwille van het reliëf en 
het open landschap wordt serrebouw hier niet 
aangemoedigd.

Aangezien ook het Vlaamse Gewest en de provincie 
‘bouwvrije zones’ kunnen afbakenen, dient de 
gemeente hiermee rekening te houden, als zij zelf 
‘lokale bouwvrije zones’ wenst af te bakenen in 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

•	 Specifieke	(bouw)mogelijkheden	per	
deelgebied:

In de onderstaande tabel (pag.45-46) wordt 
onderscheid gemaakt tussen:
- Grondgebonden agrarisch bedrijf: een 

grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch 
bedrijf dat zijn landbouwproductie (plantaardig/
dierlijk) geheel of gedeeltelijk voortbrengt via 
eigen uitbating van landbouwgronden. Bedrijven 
die een grondloze en grondgebonden bedrijfstak 
combineren, behoren eveneens tot de categorie 
van de grondgebonden bedrijven.

- Grondloos agrarisch bedrijf: een grondloos 
agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat 
zijn landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) 
uitsluitend in bedrijfsgebouwen voortbrengt. 
Deze bedrijven hebben slechts behoefte aan 
een bouwplaats voor de oprichting van hun 
bedrijf. Grondloze bedrijven met een beperkte 
grondgebonden activiteit zijn eveneens grondloze 
bedrijven.
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Specifieke (bouw)mogelijkheden voor de bestaande landbouwbedrijven en de mogelijkheden voor nieuwe landbouwbedrijven
De gebiedsgerichte benadering gebeurt aan de hand van de deelgebieden  (zie richtinggevend gedeelte - kaart 5)

DEELGEBIED Ontwikkelingsperspectief Bouwmogelijkheden bestaande inplantingen Bouwmogelijkheden nieuwe inplantingen

1. Glooiend landschap 
Hoog-Walegem rond Klein-
Harelbeke

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

- Verdere ontwikkeling van bestaande grondgebonden 
landbouwzetels wordt toegestaan.

- Uitbreidingen van grondgebonden landbouwzetels 
met glastuinbouw en/of grondloze activiteiten zijn 
slechts toegelaten, op voorwaarde dat deze activiteiten 
aansluiten bij de bestaande gebouwen en ze noodzakelijk 
zijn voor de economische leefbaarheid van het 
bedrijf.  De grondgebonden landbouw blijft de basis-
bedrijfsactiviteit.

- Bestaande grondloze land- en tuinbouwbedrijven kunnen 
tot 10% uitbreiden, tenzij een grotere uitbreiding 
noodzakelijk is volgens richtlijnen in een formele 
wetgeving.

- Een volledige omschakeling van grondgebonden naar 
grondloze bedrijven wordt niet toegestaan.

- Nieuwe inplantingen zijn niet toegelaten, 
behalve in uitzonderlijke gevallen (bij 
gedwongen verplaatsingen) kunnen nieuwe 
grondgebonden inplantingen worden 
toegestaan. 

- Aanduiden van bouwvrije zone, zoals 
de omgeving van de Muizelmolen en 
historische aaneengesloten akkerlanden op 
de hellingen. Het bouwvrij gebied kan een 
functie blijven hebben binnen de agrarische 
context. Indien hiervoor kleinschalige of 
tijdelijke constructies of infrastructuur 
noodzakelijk zijn, kunnen deze worden 
toegelaten.

2. Landelijk gebied rond 
Hulste en Bavikhove 

agrarisch gebied in de ruime zin - Verdere ontwikkeling van bestaande (grondgebonden en 
grondloze) land- en tuinbouwzetels wordt toegestaan.

- Een volledige omschakeling van grondgebonden naar 
grondloze bedrijven is mogelijk, wanneer de activiteit 
verenigbaar is met de landbouwstructuur en de andere 
functies binnen het gebied.

- Nieuwe inplantingen zijn mogelijk, 
wanneer de activiteit verenigbaar is met de 
landbouwstructuur en de andere functies 
binnen het gebied. 

- Aanduiden van bouwvrije zone langs de 
beekvalleien o.a. Vaarnewijkbeek

3. Landbouwgronden 
valleigebieden Leie-
Plaatsbeek-Havikbeek

landschappelijk en ecologisch 
waardevol agrarisch gebied met 
corridorfunctie 

- Alle activiteiten in kader van de landbouw zijn toegelaten, 
mits aan vergroening van het landschap wordt gewerkt.

- Het bouwvrij gebied kan een functie blijven hebben 
binnen de agrarische context. Indien hiervoor 
kleinschalige of tijdelijke constructies of infrastructuur 
noodzakelijk zijn, kunnen deze worden toegelaten.

- Nieuwe inplantingen zijn niet toegelaten.
- Aanduiden van grote delen als bouwvrije 

zones. Aangezien de monding van de 
Plaatsbeek aangeduid wordt als VEN-
gebied, wordt deze optie als suggestie 
geformuleerd naar de hogere besturen.

4. Open-ruimtecorridor 
tussen Harelbeke en 
Waregem

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

- Uitbreidingen van bestaande (grondgebonden en 
grondloze) land- en tuinbouwzetels worden toegestaan.

- Uitbreidingen van grondgebonden landbouwzetels 
met glastuinbouw en/of grondloze activiteiten zijn 
slechts toegelaten, op voorwaarde dat deze activiteiten 
aansluiten bij de bestaande gebouwen en ze noodzakelijk 
zijn voor de economische leefbaarheid van het 
bedrijf.  De grondgebonden landbouw blijft de basis-
bedrijfsactiviteit.

- Een volledige omschakeling van grondgebonden naar 
grondloze landbouwbedrijven wordt niet toegestaan.

- Nieuwe inplantingen zijn niet toegelaten, 
behalve in uitzonderlijke gevallen (bij 
gedwongen verplaatsingen) kunnen nieuwe 
grondgebonden inplantingen worden 
toegestaan.
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5.A. Omgeving van de 
Keibeek: Landbouwgebied 
Esser

agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

- Uitbreidingen van bestaande (grondgebonden en 
grondloze) land- en tuinbouwzetels worden toegestaan.

- Uitbreiding van grondgebonden landbouwzetels met 
intensieve niet-grondgebonden veeteelt is slechts 
toegelaten, op voorwaarde dat deze activiteiten 
aansluiten bij de bestaande gebouwen en ze 
noodzakelijk zijn voor de economische leefbaarheid 
van het bedrijf.  De grondgebonden landbouw blijft de 
basisbedrijfsactiviteit.

- Een volledige omschakeling van grondgebonden naar 
grondloze bedrijven wordt niet toegestaan.

- Nieuwe inplantingen zijn niet toegelaten.

5.B. Omgeving van de 
Keibeek: 
Landbouwgronden rond 
Gavers’

landschappelijk en ecologisch 
waardevol agrarisch gebied met 
corridorfunctie

- Enkel beperkte uitbreidingen van bestaande grond-
gebonden en grondloze landbouwzetels worden 
toegestaan.

- Enkel een omschakeling naar andere grondgebonden 
sectoren kan.

- Nieuwe inplantingen zijn niet toegelaten.
- Dit deelgebied wordt aangeduid als 

serrevrije zone.

BELEID VOOR COMPLEMENTAIRE FUNCTIES BIJ EEN 
ACTIEVE HOEVE

In een actieve hoeve (= een bewoonde hofstede 
met een leefbare beroepslandbouw-activiteit) is 
een gedeeltelijke wijziging van het gebruik van een 
agrarisch gebouw toegelaten voor volgende functies:
1. Een beperkte lokale verkoop van eigen 

landbouwproducten zoals voorzien in het specifiek 
beleidskader kleinhandel in de open ruimte (zie 
‘gewenste economische structuur’). 

2. Een kleinschalige toeristisch-recreatieve 
plattelandsactiviteit, zoals vooropgesteld in het 
ruimtelijk kader voor plattelandstoerisme (PRS 
W-Vl, richtinggevend deel, specifieke beleidskader 
mbt toerisme en recreatie). Enkel functionele 
verbouwingen worden toegelaten.

3. Een aan de landbouw toeleverende of 
verwerkende bedrijvigheid, complementair 
aan de bestaande hoeve-activiteiten. Hierbij 
wordt gedacht aan loonwerkersondernemingen, 
opslagbedrijven voor verse landbouwproducten en 
koelplaatsen, silo’s en drooginstallaties voor land- 
en tuinbouwproducten, enz. Deze functiewijziging 
- met een beperkte ruimtelijke dynamiek - 
wordt niet toegelaten in een landschappelijk en 
ecologisch waardevol agrarisch gebied met een 
corridorfunctie. 
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BELEID VOOR FUNCTIEWIJZIGINGEN VAN 
AGRARISCHE GEBOUWEN

Voor de volledige functiewijziging van leegstaande of 
uitdovende hoeves gelden volgende basisprincipes:
- Prioritair moet worden onderzocht of de 

verlaten of uitdovende landbouwzetels niet ten 
dienste kunnen staan van andere, nog actieve 
landbouwbedrijven.

- In tweede orde kan men een functiewijziging 
toestaan, waarbij echter geen noemenswaardige 
verhoging van de ruimtelijke dynamiek in de 
open ruimte mag plaatsvinden en de agrarische 
structuur niet mag worden ondermijnd. 

- Er worden geen nieuwe zonevreemde bedrijven 
in de open ruimte toegelaten, die niet aan de 
landbouw verwant of gerelateerd zijn. 

- Er dient steeds een landschappelijke afweging 
gemaakt te worden.

- Bij functiewijzigingen moet er ook voldoende 
aandacht uitgaan naar de cultuurhistorische 
waarde en architecturale karakter van de hofstede 
of hoeve.

- Afhankelijk van de ligging in de gewenste 
agrarische ruimtelijke structuur kan Harelbeke 
nog extra beperkende voorwaarden opleggen aan 
de functiewijzigingen.

Indien de bestaande gebouwen geschikt zijn, wenst 
de stad de volgende drie functiewijzigingen toe te 
staan voor de agrarische bedrijfsgebouwen, die uit de 
bedrijfsvoering worden gestoten:
1. Functiewijziging als bestendiging van het 

wonen, los van de agrarische functie. 
De ontwikkelingsperspectieven van de 
landbouwerswoningen, die bij het stopzetten 
van de agrarische activiteiten zonevreemd 
worden, worden in ‘het specifieke beleidskader 
voor leegstaande hoeves’ (zie ‘gewenste 
nederzettingsstructuur’) uiteengezet.

2. Functiewijziging naar lokale, aan de landbouw 
toeleverende en verwerkende bedrijven met een 
ruimtelijk-functionele relatie met de landbouw en 
met een beperkte ruimtelijke dynamiek. 

 
 Dit zijn bedrijven die de toelevering van 

landbouwgrondstoffen noodzakelijk voor of de 
verwerking van landbouwproducten afkomstig van 
de beroepslandbouwactiviteiten in de omgeving 
verzorgen. Ze zijn klein van omvang en sluiten 
wat schaal betreft aan bij de omgeving. 

 
 De beperkte ruimtelijke dynamiek houdt in:

- dat er geen activiteiten worden toegelaten 
waarbij de verkeersstromen van goederen- 
en personenvervoer de draagkracht van de 
omgeving zouden overschrijden;

- én dat de ontwikkelingsperspectieven voor de 
toegelaten activiteiten op een gebiedsgerichte 
manier moeten worden afgewogen zoals 
in ‘het specifieke beleidskader van de 
zonevreemde bedrijven’ (zie ‘gewenste  
economische structuur’).

 Deze functiewijziging wordt enkel toegelaten in 
het open-ruimtegebied rond Hulste en Bavikhove.

3. Functiewijziging naar laagdynamische 
recreatieve functies die gekoppeld zijn aan het 
landbouwgebied. Hierbij wordt verwezen naar 
de ontwikkelingsperspectieven voor leegstaande 
en uitdovende hoeves opgenomen in gewenste 
nederzettingsstructuur.
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3.5. Natuurlijke structuur

3.5.1. Doelstellingen

De gewenste natuurlijke structuur dient te vertrekken 
van de bestaande kwaliteiten, die verder kunnen 
worden uitgebouwd. De bestaande natuurelementen 
moeten worden opgewaardeerd en kwalitatief 
beheerd met voldoende aandacht voor de streekeigen 
biologische diversiteit. Op sommige plaatsen kunnen 
ze plaatselijk worden uitgebreid en met elkaar in 
relatie worden gebracht. Het versterken van de 
natuur- en groenelementen vormt een noodzakelijke 
voorwaarde om tot een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling te komen: het fysische en natuurlijke 
systeem geldt immers als drager voor andere 
ruimtelijke deelstructuren en activiteiten.

Ook de samenhang tussen de verschillende 
natuurgebieden moet worden bevorderd. Op die 
manier wordt de verschraling, eilandvorming 
en versnippering van de natuurlijke structuur 
tegengegaan. Door netwerking kunnen de fauna en 
flora zich ook beter verspreiden en in stand houden. 
De natuur kan immers slechts op een duurzame wijze 
functioneren indien de verschillende elementen een 
goed gestructureerd geheel vormen. Connectiviteit, 
netwerkvorming, biodiversiteit, kwaliteit en kwantiteit 
vormen aldus belangrijke streefdoelen. 

Een belangrijke schakel in dit ecologisch netwerk zijn 
de kleine landschapselementen. Ze komen verspreid 
voor in het landschap en ze zijn van een niet te 
onderschatten biologische waarde. Als doelstelling 
geldt dan ook dat de kleine landschapselementen 
zoveel mogelijk dienen beschermd te worden, zelfs 
versterkt. 

Een ander belangrijk thema is ’integraal waterbeheer’, 
dat in twee deelaspecten kan worden opgedeeld: 
de kwaliteit van het water en de hoeveelheid van 
het water. Bij beide aspecten moet men streven 

naar een duurzame en geïntegreerde aanpak. 
De waterkwaliteit van de waterlopen kan worden 
verbeterd door o.a. het realiseren van (individuele 
of collectieve) waterzuiveringsinstallaties bij grote 
gebruikers en door de herinrichting van de waterlopen 
(het zelfzuiverend effect vergroten). Een geïntegreerd 
beheer naar waterhoeveelheid is noodzakelijk 
om zowel tekorten als overvloed aan water te 
vermijden (tegen uitdroging, overstromingen, erosie, 
reliëfnivellering...). Het streven naar een integraal 
waterbeheer in de beekvalleien moet ook de globale 
natuurontwikkeling stimuleren.

Tenslotte is het belangrijk om in kwetsbare gebieden, 
waar recreatie wordt toegelaten, te streven naar een 
evenwichtig samengaan van natuur en recreatie. 
Bepaalde groenelementen kunnen een hoge graad 
van recreatie verdragen, andere gebieden lijden er 
onder. Het is de bedoeling om de graad van recreatie 
te bepalen voor de elementen van de natuurlijke 
structuur.  

De doelstellingen voor de gewenste ruimtelijke 
natuurlijke structuur worden als volgt samengevat:
- versterken en/of uitbreiden van de natuur- en 

groenelementen;
- behouden, herstellen en ontwikkelen van de 

connectiviteit van de natuurlijke structuur;
- versterken van de kleine landschapselementen;
- integraal waterbeheer in functie van duurzame 

ruimtelijke en ecologische ontwikkeling;
- streven naar een evenwichtig samengaan van 

natuur en recreatie.
waarbij het fysisch systeem en de elementen van 
de natuurlijke structuur richtinggevend zijn bij de 
invulling van de taakstellingen inzake wonen, werken, 
recreatie en lijninfrastructuren.
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3.5.2. Elementen van de gewenste natuurlijke  
 structuur

Kaart 6 : Gewenste natuurlijke structuur

•	 De Leie als multifunctionele hoofdwaterweg 
met potenties voor natuurontwikkeling op 
het grondgebied van Harelbeke

Op Vlaams niveau (RSV) wordt de Leie, samen met 
de Mandelvallei, aangeduid als natuuraandachtszone. 
De provincie voert er in eerste instantie een beleid 
rond kleine landschapselementen. In het stedelijk 
gebied van Harelbeke functioneert de Leie als groene 
ader door de stad.

•	 Het kanaal Bossuit-Kortrijk als natte 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang

Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd in het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan van West-Vlaanderen 
geselecteerd als ‘natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang’. De inrichting en de afbakening 
gebeuren bijgevolg door de provincie West-
Vlaanderen. De natuurlijke functie van het kanaal 
Bossuit-Kortrijk bestaat uit een belangrijke groen-
ecologische corridorfunctie tussen de Schelde en de 
Leie. Dit houdt in dat het water en de oevers van 
het kanaal moeten bijdragen aan de verspreiding en 
ontwikkeling van fauna en flora. 
Dit toekomstperspectief voor het Kanaal wordt door 
de stad Harelbeke ondersteund. Meer specifiek vraagt 
de stad om de groen-ecologische kwaliteiten van het 
aangrenzende Kanaalbos (Stasegem) te behouden en 
eventueel te versterken, ook na de doortrekking van 
de N391 over het Kanaal t.h.v. het Kanaalbos. 

•	 De Gavermeersen als ecologische stapsteen 
tussen Leie en Kanaal

‘De Gavers’ is een openluchtrecreatief groen 
domein in provinciaal beheer. De inrichting en de 
afbakening gebeuren bijgevolg door de provincie 
West-Vlaanderen. De Gavermeersen vormen een 
belangrijke stapsteen in de corridor tussen de Leie 
en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Bovendien is het een 
doelstelling de natuurlijke link met Esser enerzijds en 
Spijkerland anderzijds te verstevigen.

De stad Harelbeke ondersteunt de beleidsoptie van 
de provincie om het gebied te behouden als een 
multifunctioneel gebied met nadruk op het groene 
karakter. De Gavers dienen een sociale, recreatieve 
en natuurlijk-ecologische rol te vervullen, waarbij 
een gezond evenwicht moet behouden blijven 
tussen de natuurlijke waarde van het gebied en het 
recreatief medegebruik. Met behulp van een gerichte 
natuurontwikkeling dienen de groen-ecologische 
en landschappelijke kwaliteiten van het aanwezige 
boscomplex op Harelbeeks grondgebied beschermd 
en zo mogelijk versterkt te worden. 

•	 De oude spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem 
als droge ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang

De verlaten spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem 
werden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
van West-Vlaanderen geselecteerd als ‘droge 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang’. De 
inrichting en de afbakening gebeuren bijgevolg door 
de provincie West-Vlaanderen. 
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•	 Gaverbeek en Pluimbeek als 
natuurverbindingsgebieden

In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
zijn de Gaverbeek en Pluimbeek beleidsmatig 
geselecteerd als natuurverbindingsgebieden. 
Natuurverbindingsgebieden zijn de ruimten waar de 
rol en de inrichting grotendeels worden bepaald door 
de natuurverbindingsfunctie. Het gaat om ruimten 
die groter zijn dan enkel de elementen die voor die 
natuurverbinding (zullen) zorgen:

Een natuurverbindingsgebied is een aaneengesloten 
gebied:
- waar de natuurfunctie ondergeschikt is aan 

de andere functies, waar functies (doorgaans 
landbouw, bosbouw) als hoofdgebruiker 
voorkomen en de natuur als nevengebruiker;

- waar de biologische waarde bepaald wordt door 
de aanwezigheid van kleine landschapselementen;

- waar de biologische waarde kan toenemen door 
de ontwikkeling van kleine landschapselementen;

- dat een verbinding realiseert tussen grote 
eenheden natuur en grote eenheden natuur in 
ontwikkeling en verwevingsgebieden.

De Gaverbeek en Pluimbeek maken deel uit van de 
Gavermeersen en van de open-ruimtecorridor (in 
ontwikkeling) tussen de Leie en het Kanaal Bossuit-
Kortrijk. De inrichting en de afbakening gebeuren 
door de provincie West-Vlaanderen.

•	 Beken als dragers van een lokaal ecologisch 
netwerk

Door het buitengebied van Harelbeke lopen 
verschillende beken. De beken dienen ontwikkeld te 
worden als groene corridors om het lokaal ecologisch 
netwerk tussen de bestaande bovenlokale natuurlijke 
structuren te vervolledigen. Aldus dient het hele 
bekenstelsel te functioneren als raamwerk van een 
samenhangend ecologisch geheel. De beekvalleien 
zijn uiterst geschikt om een natuurlijke functie op 
te nemen door hun landschappelijke en biologisch 
waardevol karakter te herstellen, te behouden en zo 
mogelijk uit te breiden, maar ze vervullen eveneens 
een belangrijke functie in het duurzaam integraal 
waterbeheer (naar waterkwaliteit én –kwantiteit). 
Langsheen de beken dient er voldoende aandacht 
besteed te worden aan het versterken van de kleine 
landschapselementen. 

Het lokaal ecologisch netwerk in Harelbeke bestaat uit 
volgende beken (van noord naar zuid):
- Lampernissebeek;
- Eikbosbeek;
- Hazebeek;
- Havikbeek; 
- Plaatsbeek;
- Vaarnewijkbeek;
- Beverenbeek;
- Keibeek.

Deze selectie van de beken categorie 2 is de minimale 
selectie, die al dan niet nog kan worden aangevuld 
met beken categorie 3 (niet-limitatieve lijst).
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•	 Ecologisch relevante gebieden als potentiële 
pilootprojecten voor natuurontwikkeling 
binnen het lokaal ecologisch netwerk

Ter versterking van het lokaal ecologisch netwerk 
worden alle bestaande ecologisch relevante gebieden 
beleidsmatig opgenomen als potentiële gebieden waar 
de stad een pilootproject rondom natuurontwikkeling 
(op korte of middellange termijn) kan/zal opzetten. 

Het betreft volgende gebieden:
- omgeving Hazebeek-Havikbeek-Plaatsbeek;
- omgeving Vaarnewijkbeek;
- omgeving oude Leiearm t.h.v. Bavikhove 

(mondingsplaats Plaatsbeek in Leie); 
- omgeving Molenput, in zoverre de verbredings-

werken aan de Leie hierdoor niet worden 
gehypothekeerd;

- omgeving oude Leie Kuurne;
- omgeving Spijkerland (ontginningsgebied 

Stadsbader).

Het is in eerste instantie belangrijk om de bestaande 
natuurwaarden en ecologische kwaliteiten in alle 
gebieden zoveel te behouden. 

Ook het ontginningsgebied van Stadsbader 
(Spijkerland) wordt in de selectie opgenomen. 
Door zijn ligging in de open-ruimtecorridor tussen 
Harelbeke en Waregem, is de inrichting van 
Spijkerland tot een ecologisch relevant gebied 
te verantwoorden. Voor het gebied werd de 
nabestemming uitgewerkt in een rapport (oktober 
2009) i.o.v. de Vlaamse landmaatschappij. Nadat 
alle ontginningsactiviteiten zijn stopgezet, zal een 
gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut (volgens gewestplan) worden ingericht. De 
ontwikkelingsvisie streeft naar een laagdynamisch 
recreatief natuurproject. Er zullen natte en droge 
biotopen worden uitgewerkt om een hoge diversiteit 

te bekomen. Door het gebied worden paden voorzien 
die het mogelijk maken om het gebied te verkennen. 
Het geheel wordt in het toeristisch-recreatief netwerk 
ingeschakeld. In deze optiek vervult het gebied de 
functie van stapsteen tussen de Leie en de Gavers.

Het mondingsgebied van de Plaatsbeek werd 
opgenomen in het gewestelijk RUP ‘Leievallei en open 
ruimte omgeving Kortrijk’ - deelplan 5: Plaatsbeek-
Ooigembos (goedgekeurd d.d.7/11/2008). Hierin 
werden de beekvallei vanaf de dorpskern tot de Leie 
en de Oude Leiearm bestemd als natuurgebied. Dit 
gebied is een onderdeel van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. In voorkomend geval is een vastgesteld 
natuurrichtplan bepalend voor de inrichting en het 
beheer van het gebied. Een dergelijk natuurrichtplan 
wordt als een afwegingselement gehanteerd bij de 
beoordeling van de vergunningsaanvragen voor 
bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen, 
inrichtingen en wijzigingen.

Zowel het mondingsgebied van de Plaatsbeek, 
dat aangeduid werd als VEN-gebied, als het 
ontginningsgebied Spijkerland, behoren tot de 
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Elke lokale 
ruimtelijke uitspraak voor deze twee gebieden dient 
overeen te stemmen met de beleidsopties op het 
Vlaamse niveau.

•	 Wegbermen 

Ondanks hun kleinschalige aard kunnen wegbermen 
bijdragen tot het lokaal ecologisch netwerk. Waar 
mogelijk moeten de wegbermen opnieuw in ere 
hersteld worden. Langsheen de wegbermen kan er 
ook een beheer worden gevoerd om nieuwe kleine 
landschapselementen toe te voegen. 
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3.5.3. Uitwerking van het gemeentelijk 
 ruimtelijk beleid

Het uitwerken van een gemeentelijk beleid m.b.t. 
de natuurlijke structuur dient te gebeuren vanuit 
verschillende invalshoeken, die elkaar al dan niet 
overlappen:
- korte en lange termijn acties;
- gebieds- en soortgerichte acties;
- algemeen en specifieke acties.

Zo is een algemene actie op lange termijn de 
basismilieu- en basisnatuurkwaliteit op het gehele 
grondgebied van de stad te verhogen. Ook het 
verhogen van het maatschappelijk draagvlak is zo’n 
actie.

Specifieke gebiedsgerichte acties (al dan niet in 
samenwerking van de Provincie of het Vlaamse 
gewest) zijn:
- afbakenen en behouden van reeds goed 

gestructureerde gehelen en kwaliteitsvolle 
gebieden (korte termijn);

- versterken en verder uitbouwen van potentiële 
natuurgebieden (middellange termijn);

- maximaal vrijwaren van grote rurale gebieden 
(lange termijn). 

STUDIE m.b.t. WAARDE BEEKVALLEIEN VAN HET 
LOKAAL ECOLOGISCH NETWERK 

Belangrijk bij het behoud van het lokaal ecologisch 
netwerk is het voeren van een initieel onderzoek 
omtrent de werkelijke waarde van de beken 
(categorie 2 en 3) op het terrein. Ze bieden immers 
potenties om de connectiviteit tussen de verschillende 
lokale en bovenlokale natuurelementen te herstellen. 

Een aantal beekvalleien zijn op het gewestplan 
aangeduid als natuur- en parkgebieden, terwijl de 
werkelijke ecologische waarde danig overschat is. Ook 
een omgekeerde situatie is mogelijk. Een onderzoek 

is wenselijk zodat een meer realistischer aanduiding 
van natuur- en parkgebieden m.b.t. de beekvalleien 
kan gebeuren. Het resultaat kan leiden tot het 
voeren van een strenger beleid naar natuurbehoud in 
sommige beekvalleien. Indien anderzijds zou blijken 
dat de ecologische waarde van een aantal beken 
geringer is dan de bestemming op het gewestplan, 
dan is het aangewezen om stimulerende maatregelen 
te nemen om de ecologische waarde van deze beken 
op te krikken.

Vanuit dit onderzoek kan tevens een gemeentelijk 
beleid worden opgestart omtrent oeverbeheer van de 
beken. Vervolgens moet uit de ruimtelijke afweging, 
gekoppeld aan de watertoets, blijken of en waar 
nog mogelijkheden kunnen worden gegeven aan 
zonevreemde bebouwing langs de verschillende 
beken.

De noodzakelijke acties voor realisatie van de 
connectiviteit van de natuurlijke structuur worden bij 
voorkeur meegenomen in de gemeentelijke RUP’s ter 
zake. Een aantal beken werden reeds geëvalueerd 
bij de opmaak van de RUP’s buitengebied. Hierbij 
werd bijkomend natuurgebied (naast de reeds 
bestaande natuur- en parkgebieden) afgebakend ter 
bescherming van de beekvalleien. Volgende gegevens 
werden gebruikt bij de evaluatie: het GNOP, het 
gewestplan, de atlas der waterlopen, de bodemkaart, 
loket ‘watertoets’ Gis Vlaanderen, concrete 
terreinkennis vanuit de verschillende stadsdiensten en 
een toets bij de bevolking. 

ACTIEF BELEID ROND KLEINE LANDSCHAPS-
ELEMENTEN 

Gezien het belang van kle’s binnen het lokaal 
ecologisch netwerk dient een actief beleid gevoerd 
te worden waarbij zowel aanleg en onderhoud ten 
volle worden gestimuleerd. Naast aandacht voor de 
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gekende punt- en lijnvormige (bomen, bomenrijen, 
hagen en heggen, taluds,..) kle’s dienen ook de 
vlakvormige kle’s die aandacht te krijgen. Dit kunnen 
kleine plassen en veepoelen zijn maar ook kleine 
bosjes en struwelen. 

PARTICIPATIE VAN DE BEVOLKING IN HET 
NATUURBELEID

Om de duurzaamheid van de maatregelen inzake 
natuurbehoud en –ontwikkeling te verzekeren, 
is het noodzakelijk dat de betrokkenheid van de 
eigen bevolking bij het plaatselijk natuurgebeuren 
vergroot wordt. De stad kan hierbij sensibiliserend 
en stimulerend optreden. Dit kan ondermeer 
via het verenigingsleven en de plaatselijke 
onderwijsinstellingen. 
Het is eveneens belangrijk dat de maatregelen m.b.t. 
natuur (o.a. acties opgenomen in het GNOP) worden 
uitgevoerd. In de ecologisch relevante gebieden en 
de open- ruimtecorridors kan worden gewerkt met 
afspraken op vrijwillige basis tussen de overheid en 
de plaatselijke actor, eventueel met een logistieke of 
financiële ondersteuning vanuit de overheid.

KOPPELEN VAN SPECIFIEKE NATUURMAATREGELEN 
AAN ANDERE DOELSTELLINGEN
Er kunnen eveneens maatregelen uit andere 
beleidsdomeinen gekoppeld worden aan het streven 
naar een ecologische meerwaarde, zoals:
- tegengaan van reliëfnivellering en erosiepreventie 

op de heuvelrug;
- verbeteren van de waterkwaliteit van de 

waterlopen o.a. door het realiseren van 
(kleinschalige, alternatieve) waterzuivering voor 
de verspreide bebouwing en herinrichting van 

de waterlopen om het zelfzuiverend effect te 
vergroten;

- koppelen van specifieke eisen inzake diversiteit 
en streekeigenheid van de groene inkleding rond 
gebouwen;

- natuurgericht bermbeheer langs de 
lijninfrastructuren;

- koppelen van een (ondergeschikte) natuurwaarde 
bij de realisatie van woonprojecten, in zowel 
het stedelijk gebied als het buitengebied. Meer 
specifiek bij woonprojecten m.b.t. zonevreemde 
woningen dient extra aandacht besteed te worden 
aan de aanplanting en de inrichting van de 
landelijke tuinen rondom de woningen.
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3.6.  Landschappelijke structuur

3.6.1. Doelstellingen

Vanuit de kennis van de karakteristieke elementen 
en componenten en vanuit de ruimtelijke samenhang 
binnen de landschappelijke structuur worden er 
randvoorwaarden opgelegd aan de ruimtelijke 
ontwikkeling en bij de ruimtelijke afweging van 
functies en activiteiten. Landschap moet worden 
aanzien als het integratiekader tussen het fysisch 
systeem en de mens, tussen de natuur en de 
landbouw, tussen de open en de bebouwde ruimte.

Harelbeke kan worden ingedeeld in een aantal 
landschapseenheden met elk een eigen karakter. Die 
diversiteit en identiteit van de landschappen vormen 
de uitgangspunten voor de gewenste landschappelijke 
structuur. Dit leidt ook tot een gediversifieerde 
aanpak van de verschillende deelgebieden, waarbij 
zowel het behouden van specifieke elementen als 
het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen voorop 
staan. 

De kleine landschapselementen zijn een belangrijke 
component van het landschap. Op heel wat 
plaatsen zou de aanwezigheid van meer kleine 
landschapselementen de kwaliteit en de visuele 
belevingswaarde van het landschap aanzienlijk 
doen toenemen. Het landschap krijgt door de 
aanwezigheid van meer kleine landschapselementen 
een natuurlijker en aantrekkelijker gezicht. 

Hoe beperkt het aantal, in Harelbeke zijn 
verschillende cultuurhistorische en architecturaal 
waardevolle gebouwen of constructies aanwezig, 
die puntrelicten vormen. Deze elementen moeten 
in stand worden gehouden om de identiteit van het 
Harelbeeks landschap te behouden.

In het open landschap zijn er tal van constructies 
en gebouwen, die vragen om een vorm van 

landschappelijke integratie. Die integratie hoeft 
geen volledige inkleding of afscherming te zijn. 
Het weloverwogen aanbrengen van een aantal 
streekeigen groenelementen en/of een goede 
materiaalkeuze kunnen ook bijdragen tot een betere 
integratie van gebouwen in het landschap zonder 
dat deze volledig aan het zicht moeten worden 
onttrokken. Vooral de bedrijfsgebouwen, die aan de 
rand van de dorpskernen of volledig in de open ruimte 
gelegen zijn, moeten landschappelijk beter worden 
geïntegreerd. 

Het is eveneens belangrijk dat de bebouwde 
omgeving niet verder uitdeint. Het streven naar goed 
afbakende landelijke woonkernen is daarom gewenst 
en houdt in dat de mogelijkheden voor wonen en 
bedrijvigheid zich in de nabije toekomst zoveel 
mogelijk binnen deze lijnen dienen te concentreren.

Deze doelstellingen kunnen we als volgt 
samenvatten:
- behouden en versterken van de landschappelijke 

diversiteit en identiteit;
- beheer en ontwikkeling van kleine 

landschapselementen;
- stimuleren van landschappelijke integratie 

van verspreide en versnipperde bebouwing en 
infrastructuren;

- behouden van cultuurhistorische puntrelicten als 
waardevolle landschappelijke componenten;

- tegengaan van verdere versnippering;
- afbakenen van de bebouwde gebieden, ter 

bescherming van het landschap.
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3.6.2.  Elementen van de gewenste 
 landschappelijke structuur

Kaart 7 : Gewenste landschappelijke structuur

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
landschapseenheden en structurerende 
landschapselementen en –componenten.

De landschapseenheden zijn gebiedsdekkend, 
en worden bepaald o.a. de percelering, het 
nederzettingspatroon en het wegenpatroon en 
de samenhang tussen landschapskenmerken. 
Structurerende landschapselementen of 
-componenten zijn visueel waarneembare objecten 
in het landschap. Open-ruimteverbindingen (of 
open-ruimtecorridors), die per definitie geen object 
zijn, worden onderworpen aan eenzelfde beleid als 
landschapselementen en –componenten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
bovenlokale eenheden en elementen, aangeduid 
op provinciaal niveau en lokale landschappelijke 
elementen. 

•	 Landschapseenheden

Op provinciaal niveau werden volgende 
landschapseenheden geselecteerd:

- Gave landschappen
Het beleid voor gave landschappen is gericht 
op het behouden en het versterken van de 
traditionele kenmerken en de karakteristieke 
relicten. 
Het betreft volgende landschappen:
• de Gavers;
• delen van de Leievallei.

- Stadslandschappen
In stadslandschappen gaat de aandacht naar een 
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. 
Structurerende elementen en componenten 
die deze gebieden doorkruisen kunnen een 

aanknopingspunt zijn voor vernieuwing en 
kwaliteitsverbetering.
• verstedelijkte gebieden van het stedelijk 

netwerk ‘regio Kortrijk’. 

Aangezien het PRS West-Vlaanderen in hoofdzaak 
onbebouwde landschapseenheden in de open ruimte 
aanduidt, wenst de stad Harelbeke deze selectie uit 
te breiden met de bebouwde landschappen in het 
buitengebied. Deze bebouwde landschappen worden 
als lokale landschapseenheden geselecteerd.

• de deelkern Bavikhove;
• de deelkern Hulste.

•	 Structurerende elementen en componenten

Op provinciaal niveau werden volgende 
structurerende elementen en componenten 
geselecteerd:
- Structurerende lineaire elementen

• de Leie
• het kanaal Bossuit-Kortrijk

- Open-ruimteverbindingen
• tussen Bavikhove-Ooigem naar de Gavers
• tussen Deerlijk en Zwevegem

Deze selectie van bovenlokale structurerende 
elementen en componenten worden uitgebreid 
met een selectie op lokaal niveau. De lokale 
ecologische infrastructuur moet aansluiten op de 
natuurverbindingsgebieden en op de ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang.

- Structurerende lokale reliëfcomponenten
• de uitloper van de heuvelrug van Lendelede 

(glooiend landschap Hoog-Walegem)
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- Lokale structurerende lineaire elementen
Het beleid voor structurerende elementen is 
gericht op het behouden en versterken van de 
visuele kwaliteit en herkenbaarheid van het 
element in het landschap. Om deze elementen 
maximaal te vrijwaren van bebouwing en andere 
storende elementen wordt geopteerd voor 
het afbakenen van bouw- of serrevrije zones 
en het vergroenen van het bekenlandschap. 
De afbakening van deze zones gebeurt in 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
• de beekvalleien van Hazebeek-Havikbeek-

Plaatsbeek
• de beekvallei van Vaarnewijkbeek

- Lokale open-ruimtecorridors 
De open-ruimtegebieden tussen de verschillende 
dorpskernen en het stedelijk gebied worden 
open-ruimtecorridors genoemd. Deze open-
ruimtecorridors moeten ervoor zorgen dat de 
verschillende dorpskernen en het stedelijk gebied 
niet met elkaar versmelten en dat de verdere 
verlinting en versnippering van de open ruimte 
in de hand wordt gehouden. Door het stimuleren 
van grondgebonden landbouwactiviteiten kunnen 
deze open-ruimtecorridors worden afgebakend 
als ‘bouwvrije zones’ in latere ruimtelijke 
uitvoeringsplannen (zie ook bij ‘de gewenste 
agrarische structuur’). 
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
van Harelbeke worden volgende lokale open-
ruimtecorridors geselecteerd:
• tussen Bavikhove en Hulste;
• tussen N36d en N36 (grens stedelijk gebied);
• tussen Hulste en Klein-Harelbeke;
• tussen Hulste en Kuurne.

- Lokale puntrelicten
In Harelbeke werden een aantal monumenten en 
kleine cultuurhistorische landschapselementen 
aangeduid als puntrelicten. Ze geven identiteit 
aan het landschap en verdienen daarom 
bijzondere aandacht. De stad wenst deze 
relicten te selecteren als lokale puntrelicten. 
Bijkomend wordt deze lijst van puntrelicten 
aangevuld met de hoeve Hoog Hemelrijk. De 
ontwikkelingsperspectieven omtrent deze lokale 
puntrelicten is beschreven in het gemeentelijk 
beleid omtrent lokale (structurerende) toeristisch-
recreatieve knooppunten. Dit zijn ondermeer:
• de Muizelmolen
• de kerken van Hulste en Bavikhove
• Goed te Schiervelde (ontsluiting via 

Kasteeelstraat)
• Goed Ter Coutere (ontsluiting via 

Vierkeerstraat)
• de vlasroterijen
• Hoeve Frans D’Hallewyn (ontsluiting via 

Vrijlegemstraat)
• Hoeve Hoog Hemelrijk (ontsluiting via 

Europastraat)

- Bakens
Bakens zijn blikvangers en fungeren dikwijls als 
oriënteringspunten in het landschap, ongeacht 
of ze zich in een stedelijk gebied of in het 
buitengebied bevinden. Ze vormen geen storende 
elementen in het landschap. In Harelbeke worden 
volgende bakens aangeduid:
• de dorpskerken van Stasegem, Hulste en 

Bavikhove;
• de parochiekerken van de wijken Zandberg en 

Eiland;
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• de kerk van de stadskern van Harelbeke;
• de Muizelmolen;
• de molen in het provinciedomein ‘de Gavers’;
• de schouwen van de elektriciteitcentrale langs 

de Leie;
• de Banmolens en omgeving;
• het Forestierstadium;
• de Beneluxbrug over het Kanaal t.h.v. 

Keizershoek;
• het oude stationsgebouw in het centrum van 

Harelbeke.

Deze selectie van bakens biedt aan de stad 
Harelbeke de mogelijkheid in de omgeving van 
de bakens specifieke bouwvoorschriften (via 
de opmaak van een RUP: bv. aanduiden van 
bouw- of serrevrije zone, ) op te leggen zodat 
deze herkenningspunten worden beschermd 
tegen storende ingrepen. Anderzijds dient een 
maximaal behoud van deze bakens nagestreefd 
te worden. Een aantal bakens worden eveneens 
in andere selecties opgenomen, zodat bijkomend 
dient rekening gehouden te worden met de 
ontwikkelingsperspectieven ter zake.

3.6.3. Uitwerking van het gemeentelijk  
 ruimtelijk beleid

Na de selectie van de lokale landschapseenheden en 
lokale structurerende elementen en componenten, 
zijn er diverse instrumenten om een gemeentelijk 
landschapsbeleid te voeren:
- Planologische bescherming van aaneengesloten 

kouters op Hoog-Walegem en het bekenlandschap 
via de opmaak van RUP’s (bv. afbakenen van 
bouwvrije zones – zie agrarische structuur).

- Aandacht voor het landschap bij 
stedenbouwkundige vergunningen en milieu-
vergunningen.

- Stimuleren van landschapszorg bij de 
landbouwers (via landschapbedrijfsplannen)

- Subsidiëren van private landschapszorg.
- Uitvoeren van beperkte landschappelijke ingrepen 

binnen de geselecteerde landschappelijke 
eenheden en elementen.

- Het opzetten van gebiedsgerichte 
landschapsprojecten, al dan niet in samenwerking 
met andere partners.

- Invoeren van de verplichting tot uitvoering van 
een watertoets bij het aansnijden van terreinen 
groter dan 1 ha voor eender welke activiteit en 
van een watertoets op alle percelen gelegen in 
beekvalleien of op laaggelegen en/of vermoedelijk 
waterzieke gronden. Het is duidelijk dat op die 
manier onnodige schadelijke effecten worden 
vermeden voor de (eventuele) bewoners van 
dergelijke terreinen, maar ook garanties kunnen 
worden ingebouwd voor een duurzaam gebruik 
van het landschap, in functie van andere sectoren 
zoals landbouw, natuur, ... . Deze maatregel dient 
te kaderen binnen een integraal waterbeheersplan 
voor gans het grondgebied van Harelbeke,  
opgesteld in functie van alle betrokken sectoren.
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3.7. Toeristisch-recreatieve 
 structuur

3.7.1.  Doelstellingen

Om de ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur 
in Harelbeke te versterken, is het belangrijk om 
een netwerk te creëren met knooppunten, waarin 
de bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen 
worden opgenomen – én waarin eventueel nieuwe 
voorzieningen kunnen worden toegevoegd. 

De knooppunten van het netwerk bestaan in de 
eerste plaats uit de bestaande voorzieningen die 
gebonden zijn aan de verschillende kernen. Het 
aanbod aan culturele, toeristische voorzieningen, 
sport- en ontspanningsstructuur moet zodanig 
worden uitgebouwd zodat het verenigings- en 
gemeenschapsleven in elke kern voldoende aanwezig 
is. In tweede orde mogen ook cultuurhistorische 
en architecturaal waardevolle gebouwen in de open 
ruimte lokale toeristisch-recreatieve knooppunten 
vormen. 

Fietsroutes, wandelpaden, oude kerkwegels en 
beekvalleien zijn de ideale structuren om deze 
verschillende toeristische en recreatieve knooppunten 
met elkaar te verbinden. Aandacht naar onderhoud 
en beheer van deze verbindingen is hierbij essentieel, 
opdat ze aantrekkelijk zouden blijven voor de 
toerist of recreant. Bovendien kan er werk worden 
gemaakt van het voorzien van meer basis- en 
nutsvoorzieningen (routemarkering, verlichting, 
afvalvoorzieningen, schuilplaatsen, zitbanken...) langs 
deze recreatieve routes.

Vooral in het open-ruimtegebied dient er extra 
aandacht uit te gaan naar recreatief medegebruik. 
Harelbeke telt enkele waardevolle open-
ruimtegebieden die zeer geschikt zijn om op te 
nemen in het toeristisch-recreatief netwerk. Op die 
manier geldt ‘verwevenheid van functies’ ook voor 

toerisme en recreatie. Een té grote druk op de andere 
functies, zoals landbouw en natuur, moet echter 
worden vermeden.

Aangezien Harelbeke behoort tot het regionaal-
stedelijk gebied van Kortrijk, zullen verschillende 
toeristisch-recreatieve initiatieven op de 
drie beleidsniveaus worden aangeduid. Deze 
samenwerking met andere, omliggende gemeenten 
en met hogere instanties moet een duidelijke 
meerwaarde opleveren voor de toeristisch-recreatieve 
structuur in Harelbeke. 

De doelstellingen kunnen als volgt worden 
samengevat:
- creëren van een lokaal toeristisch-recreatief 

netwerk;
- optimaliseren van toeristisch-recreatieve 

verbindingen;
- inschakelen in een groter, bovenlokaal netwerk;
- streven naar verweving van toerisme en recreatie 

met andere open ruimtefuncties;
- een te grote toeristische en recreatiedruk 

vermijden in de Gavers.
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3.7.2. Elementen van de gewenste toeristisch- 
 recreatieve structuur

Kaart 8 : Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

In de gewenste toeristisch-recreatieve structuur 
wordt een onderscheid gemaakt tussen toeristisch-
recreatieve attracties van bovenlokaal en lokaal 
niveau. Een netwerk van toeristische-recreatieve 
routes dienen te zorgen voor een vlotte, aangename 
en veilige verbinding tussen al deze attracties.

•	 Bovenlokaal niveau

- Toeristisch-recreatieve knooppunten
In het RSV wordt elk stedelijk gebied, dus ook het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk, aangeduid als 
toeristisch-recreatief knooppunt.
Binnen het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
selecteerde het PRS West-Vlaanderen het domein 
‘De Gavers’ als openluchtrecreatief groen domein 
van provinciaal niveau. Een openluchtrecreatief 
groen domein biedt de bezoeker nauw 
contact met de natuur. In deze domeinen is in 
principe enkel zachte recreatie toegelaten. De 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en 
de aansluiting op de kernen zijn essentieel. De 
inrichting en afbakening van de Gavers betreft 
een provinciale bevoegdheid. Behoeften van 
Harelbeke m.b.t. de Gavers dienen steeds in 
overleg met de Provincie te gebeuren.

- Toeristisch-recreatieve lijnelementen
In het PRS West-Vlaanderen werden de Leie, 
het kanaal Bossuit-Kortrijk en de verlaten 
spoorwegbedding Kortrijk-Avelgem als toeristisch-
recreatieve lijnelementen geselecteerd. De 
Leie en het Kanaal kunnen geoptimaliseerd en 
uitgebouwd worden voor pleziervaart, watersport, 
hengelsport, fietsen en wandelen,... . De 
spoorwegbedding kan worden aangelegd voor 
fietsen, wandelen, paardrijden, ... . De inrichting 

en afbakening gebeuren door de provincie. 
De uitbouw van lokale toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden langs deze lijnelementen 
dient te gebeuren in overleg met de hogere 
planningsniveaus.

•	 Lokaal niveau

- Lokaal ‘structurerende’ toeristisch-recreatieve 
knooppunten
Op gemeentelijk niveau moeten de knooppunten 
de netwerkvorming versterken. Volgende 
lokale structurerende toeristisch-recreatieve 
knooppunten worden geselecteerd:
• het sportcomplex langs de Stasegemse-

steenweg (sporthal de Dageraad, 
Forestierstadium, hondenafrichting, en andere 
aanvullende recreatieve mogelijkheden), 
naast het domein ‘de Gavers’;

• de bundeling van het cultureel centrum ‘het 
Spoor’ en de stedelijke bibliotheek.

Beide knooppunten zijn gelegen in het stedelijk 
gebied van Harelbeke. 

In het buitengebied wordt de Muizelmolen 
en de onmiddellijke omgeving ook als lokaal 
structurerend toeristisch-recreatief knooppunt 
geselecteerd. Op (middel)lange termijn zal 
ook het ontginningsgebied Spijkerland een 
nieuwe stopplaats/rustplek worden binnen het 
recreatieve fietsnetwerk van Harelbeke. Fietsen 
kan niet binnen het project. In het terrein staat 
natuurbeleving voorop. Via een wandelpad 
doorheen de natte zone kan de wandelaar 
genieten van de specifieke fauna en flora. Aan de 
rand van het gebied zal een picknickplaats worden 
voorzien. 
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manier kan de cultuur-historische waarde van de 
gebouwen worden bestendigd. 
De functieverbreding van merkwaardige 
gebouwen wordt bij voorkeur meegenomen in 
de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
Vooraleer een gebouw als merkwaardig kan 
worden beschouwd, is een motivatie noodzakelijk. 

In kader van de RUP’s zonevreemde woningen 
werden reeds een aantal merkwaardige 
gebouwen in het open landschap geselecteerd, 
met name 4 vlasroterijen, 2 asten en een 30-tal 
hoevegebouwen. Alle gebouwen kregen bijzondere 
ontwikkelingsperspectieven, die beantwoorden 
aan ‘het specifieke beleidskader voor kleinschalige 
toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten’ uit 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen.  

Een gemeentelijk onderzoek of studies uitgaande 
van de hogere besturen kan leiden tot een 
verdere uitbreiding van de lijst. Er wordt gedacht 
aan gebouwen gelegen binnen het stedelijk 
gebied en in de dorpskernen en woonclusters 
in het buitengebied van Harelbeke. Indien een 
merkwaardig gebouw vanuit rechtswege wordt 
beschermd, dan wordt ze uit de lijst geschrapt. 
Dan wordt het gebouw beschouwd als een 
cultuurhistorisch, waardevol gebouw en geldt een 
specifieke regelgeving.

- Hoevetoerisme 
Hoewel de stad Harelbeke geen bijzonder beleid 
wenst te voeren om hoevetoerisme te stimuleren, 
moeten er toch mogelijkheden worden geboden 
voor het opstarten van dergelijke projecten, die 
zich richten op een laagdynamische, toeristische 
verblijfsaccommodatie en gekoppeld worden 

- Lokale toeristisch-recreatieve infrastructuur
Alle andere bestaande toeristisch-recreatieve 
voorzieningen op gemeentelijk niveau worden 
geselecteerd als lokale toeristisch-recreatieve 
infrastructuur. Het betreft ondermeer lokale 
culturele centra en ontmoetingscentra (o.a. 
jeugdcentra, gebouwen van jeugdbewegingen, 
musea, ...), lokale indoor-sportvoorzieningen (o.a. 
de manege in Stasegem, de kajakclub langs het 
Kanaal) en de lokale speel- en sportterreinen en 
parkvoorzieningen. Deze bestaande infrastructuur 
mag verder ontwikkelen en als mogelijk uitbreiden 
op maat van het profiel van de welbepaalde 
kern. In het stedelijk gebied zijn dus meer 
mogelijkheden dan in het buitengebied.

- Cultuurhistorische, toeristisch waardevolle 
gebouwen
In Harelbeke worden alle beschermde gebouwen 
of constructies geselecteerd als cultuurhistorische, 
toeristisch waardevolle gebouwen. Voor Harelbeke 
betreft het onder meer volgende sites:
• de Muizelmolen;
• de molen in het provinciedomein ‘de Gavers’;
• de Banmolens en omgeving;
• het oude stationsgebouw in het centrum van 

Harelbeke.

- Merkwaardige gebouwen
De lijst ‘merkwaardige gebouwen’ is een 
dynamische opsomming van gebouwen die niet 
zijn beschermd, maar een cultuurhistorische en 
sociaal-economische waarde hebben. 

De stad wil aan deze specifieke gebouwen 
bijzondere ontwikkelingsperspectieven koppelen 
in functie van een toeristisch-recreatieve of 
landschappelijke valorisatie van de plek. Op die 
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uitgestippeld. Dit initiatief dient het recreatief 
fietsverkeer tussen de verschillende bovenlokale 
toeristisch-recreatieve knooppunten in de 
Kortrijkse regio te bevorderen. Het streefbeeld, 
om een fietsbrug te voorzien tussen Bavikhove 
(aansluiting op de Kervijnstraat) en de overkant 
van de Leie, wordt door het stadsbestuur 
ondersteund. Deze brug is een belangrijke 
schakel in het verbinden van het buitengebied 
van Harelbeke met de grootstedelijke recreatieve 
structuren, in het bijzonder de Gavers en verder 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk.

aan een agrarische bedrijfsvoering. Elke 
aanvraag moet individueel worden behandeld 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
gewenste ruimtelijke structuur, de ligging 
t.o.v. het toeristisch-recreatief netwerk, de 
verkeersontsluiting, de bestaande voorzieningen 
en gebouweninfrastructuur, de landschappelijke 
integratie... Er mag geen overdruk ontstaan in 
het open landbouwgebied én cultuurhistorische 
of architecturaal waardevolle hoeves dienen hun 
specifieke karakter en kwaliteiten te behouden. 
Elke aanvraag moet ook beantwoorden aan 
‘het specifieke beleidskader voor kleinschalige 
toeristisch-recreatieve plattelandsactiviteiten’ uit 
het PRS West-Vlaanderen. 

- Recreatieve verbindingen tussen de knooppunten 
van het netwerk 
Verbindingen tussen de knooppunten bestaan 
uit verschillende fiets- en wandelroutes, 
zoals landbouwwegen, voet- en kerkwegels 
en wijkstraten. Dit netwerk staat los van 
het functioneel fietsroutenetwerk. Toch zijn 
overschakelingen tussen het ene netwerk op het 
andere op verschillende plaatsen wenselijk. 
De stad gaat in eerste instantie uit van het 
behoud van de bestaande recreatieve wandel- en 
fietsroutes die in Harelbeke werden uitgestippeld. 
Deze routes dienen in de toekomst verder 
aangevuld en uitgebouwd te worden tot een 
volwaardig recreatief fietsroutenetwerk dat de 
recreatieve knooppunten van het stedelijk gebied 
verbindt met deze gelegen in het buitengebied.

Het lokaal netwerk dient aan te sluiten op 
recreatieve fiets- en wandelroutes van hoger 
niveau. Meer concreet wordt – in het kader van 
het Leieactieplan – ook op het grondgebied van 
Harelbeke een bovenlokaal recreatief fietsnetwerk 
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3.7.3. Uitwerking van het gemeentelijk 
 ruimtelijk beleid

GEMEENTELIJK BELEID OMTRENT NIEUWE LOKALE 
TOERISTISCH-RECREATIEVE INFRASTRUCTUUR 

Onderstaande ontwikkelingen van bestaande lokale 
toeristisch-recreatieve infrastructuur en/of nieuwe 
lokale toeristisch-recreatieve infrastructuur worden 
gepland (op korte, middellange, of lange termijn) 
door de stad Harelbeke:
- de uitbreiding van de sport- en spelaccommodatie 

in Bavikhove met een speelbos;
- het uitbouwen van een park nabij de kerk van 

Hulste;
- de ontwikkeling van de omgeving van de Keibeek 

tot een multifunctioneel groengebied, inclusief het 
bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de bestaande (zonevreemde) manege;

- het voorzien van een stadspark bij het woonpark 
Harelbeke-Kuurne langs de Leie;

- het behoud en eventueel uitbouwen van het 
Kanaalbos;

- het uitbouwen van de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
t.h.v. Stasegem;

- het uitbouwen van de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden langs de Leie;

- de uitbouw van het ontginningsgebied Spijkerland 
tot laagdynamisch recreatief natuurproject.

Voor elke actie worden de ontwikkelingsperspectieven 
gedetailleerder beschreven in de verschillende 
gewenste ruimtelijke deelruimten.

Zowel bij uitbreiding van bestaande lokale toeristisch-
recreatieve infrastructuur als bij uitbouw van 
nieuwe toeristisch-recreatieve infrastructuur mag de 
ruimtelijke draagkracht niet noemenswaardig worden 
overschreden. Dit wil zeggen dat de bijkomende 
druk door verkeer, door inname van open ruimte en 
door de toegenomen gebruiksintensiteit voldoende 
kan worden opgevangen. De voorzieningen dienen 

m.a.w. afgestemd te zijn op het niveau van de kern 
of de omgeving waarin ze zich bevinden. De beoogde 
ruimte mag niet ingenomen zijn door natuurwaarden. 

Alle nieuwe infrastructuur op korte termijn sluit aan 
op het toeristisch-recreatieve fietsroutenetwerk en 
draagt bij tot een verdere uitbouw van de gewenste 
toeristisch-recreatieve structuur die het stedelijk 
gebied met het buitengebied van Harelbeke verbindt.

De ontwikkeling van toeristisch-recreatieve 
knooppunten langs de Leie, het Kanaal, de fietsroute 
op de voormalige spoorwegberm Kortrijk-Avelgem en 
het ontginningsgebied Spijkerland dienen te gebeuren 
in samenwerking/in overleg met de hogere besturen.

GEMEENTELIJK BELEID OMTRENT BUURTWEGEN

Onder buurtwegen wordt begrepen alle gemeente- 
en servitudewegen in het landelijk gebied die 
uitsluitend of grotendeels worden gebruikt door 
niet–gemotoriseerd verkeer. Dit zijn kerkwegen, 
veldwegen, voetwegen, onverharde landbouwwegen, 
jaagpaden en voormalige spoorwegbeddingen.

Er zijn een aantal redenen om een fijnmazig 
netwerk van kleine onverharde buurtwegen in het 
buitengebied van Harelbeke te behouden:
- Er is het erfgoed-aspect. Buurtwegen geven een 

identiteit mee aan het landschap.
- De buurtwegen spelen een essentiële rol in het 

behoud en de ontwikkeling van de flora en fauna. 
Onverharde wegen zijn namelijk ideale corridors 
waar o.a. kleine dieren en insecten kunnen 
bestaan en zich verplaatsen zonder verstoord te 
worden door bewoners, gemotoriseerd verkeer of 
bedrijvigheid.

- En dan is er nog de sociaal-recreatieve functie 



stad Harelbeke, herziening GRS Leiedal, 12 juli 201282

van het netwerk van buurtwegen. Het vormt 
een belangrijke schakel in de uitbouw van 
het lokaal recreatief-toeristisch netwerk, en 
bovendien creëert het netwerk nieuwe en veilige 
verbindingen voor wie per fiets of te voet naar het 
werk, de school of de winkel wil.

De stad Harelbeke wenst een beleid te voeren 
rond het behoud en herstel van nog (bestaande) 
buurtwegen. Hiervoor dient in eerste instantie een 
goede inventaris opgemaakt te worden van wat nog 
aan buurtwegen aanwezig is. Vervolgens kan worden 
gewerkt aan de opbouw van een lokaal toeristisch-
recreatief netwerk, dat de verschillende toeristische 
knooppunten met elkaar verbindt. Hierbij wordt 
gedacht aan het fysiek herkenbaar(der) maken 
van de buurtwegen en het vervolledigen van het 
netwerk met de verdwenen schakels en met de op 
het terrein niet meer zichtbare stukken. Door het 
streven naar een kwaliteitsvol netwerk (weginrichting, 
bewegwijzering, aankleding) en promotie kan het 
netwerk een sterke identiteit uitbouwen, wat het 
gebruik bevordert en de overlevingskansen van de 
ingeschakelde wegen verhoogt.

Ook het instellen van een uniforme subsidieregeling 
voor eigenaars die wegen en paden door hun weiden 
toelaten, zou het netwerk in betekenisvolle mate 
kunnen vergroten.
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Hoofdweg

Primair weg II

Secundaire weg I

Secundaire weg II

Lokale weg I

Lokale weg II

Spoorlijn

Hoogspanningsleidingen

Multifunctionele
waterwegen

Stadskern met nadruk op
verblijfsfunctie

Woonkernen

Stedelijke verblijfsgebieden

Centrumgebieden woonkern

Verwevingsgebied vooor
landelijk wonen en landbouw

Erkende woonlinten in open
ruimte-gebied

Erkende woonconcentraties in
open ruimte-gebied

Uitwerken van strategische
woonprojecten Mabra-Lys
(Stasegem) en Westwijk
(centrum Harelbeke)

Uitwerken van recreatieve
fietsroutes langs de Leie, op
de oude spoorweg en tussen
beide waterwegen

Maximaal behoud van
Kanaal-bossen als natuurlijke
buffer

Waterbufferbekken

Opwaardering van:
- de bestaande gemengde

regionale bedrijventerreinen
- het bestaande lokale
bedrijventerreinen

Bijkomend regionaal
bedrijventerrein - bruto-opp.
25ha
- realisatie tot 2007 (8ha)
- realisatie na 2007 (17ha)

Zoekzone bijkomend lokaal
bedrijventerrein

Gemengd activiteitenlint

Gemengd woongebied

Ontwikkeling van
grootstedelijke functie op
schaal van de regio Kortrijk

Ruimtelijke bevestiging van
bestaande grootschalige
bedrijven

Regionaal agro-industrieel
bedrijf dat een bovenlokale
afweging vraagt

Winkelgebied Harelbeke

Bedrijventerrein zo snel
mogelijk ontsluiten naar de
hoogst mogelijke
gecategoriseerde wegenis

Watergerichte
bedrijfsactiviteiten

‘De Gavers’ met evenwichtig
gebruik voor recreatie en
natuur

Verdere uitbouw van (boven-)
lokale recreatieve zones

Uitloper van de heuvelrug van
Lendelede als lokaal
relief-component

2

1

N50 als consolideren als
multi-functioneel lint

Behoud van zone voor
bedrijvigheid van openbaar nut

Molen als toeristisch-recreatief
knooppunt in het buitengebied
met bouwvrije zone in de
onmiddellijke omgeving

Bebouwde omgeving

Grens Harelbeke

Open ruimte gebied met
hoofd-bestemming landbouw:
- met behoud van het open

karakter van het landschap
- met weinig beperkingen voor

de agrarische acitiviteiten

Open ruimte gebied met een
kwalitatieve landschappelijke
en/of natuurlijke waarde

Aanduiden en opzetten van
natuur-ecologische
piloot-projecten

Maximaal behoud van de open
ruimte-corridor tussen Leie en
Kanaal

3.8. Gewenste structuur voor   
 Harelbeke

Uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur, 
de visie op lange termijn, de basis-doelstellingen 
en de ruimtelijke concepten wordt in dit hoofdstuk 
de gewenste ruimtelijke structuur van Harelbeke 
weergegeven en samengevat in de bijhorende kaart.
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4. ONTWIKKELING  
 VAN DE DEELRUIMTEN

In de gewenste ruimtelijke structuur van Harelbeke 
worden 10 deelruimten onderscheiden. Voor 
elke deelruimte wordt hieronder de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling beschreven uitgaande van 
een visie. Vervolgens wordt de ontwikkelingsstrategie 
op lange termijn toegelicht. Een laatste hoofdstuk 
bespreekt de strategische projecten die op korte of 
middellange termijn zullen worden gerealiseerd in een 
welbepaalde deelruimte. 

Deelruimte 1:
Het stedelijk woongebied of Harelbeke als 
multifunctioneel stedelijk gebied met nadruk op een 
gedifferentieerd wonen.

Deelruimte 2:
De stedelijke omgeving Stasegem als verzameling 
van bedrijventerreinen met multimodale 
ontsluitingsmogelijkheden in balans met de 
woonomgeving Stasegem.

Deelruimte 3:
Het randstedelijk groengebied of de Gavers als 
sociaal-recreatief knooppunt en natuurlijk-ecologische 
stapsteen tussen de Leie en Kanaal.

Deelruimte 4:
De Leie als multifunctionele drager van gerichte 
ruimtelijke ontwikkelingen met potenties voor 
strategische projecten.

Deelruimte 5:
Het landelijk woongebied of de kernen Bavikhove en 
Hulste als bundeling van twee landelijke woonkernen, 
van elkaar gescheiden door een open-ruimtecorridor.

Een strategisch stedelijk project is een project met 
grote potenties. Het project, met een integraal 
karakter, heeft een voorbeeldfunctie en dient een 
vernieuwingsproces voor de specifieke deelruimte te 
stimuleren. 

Deelruimte 6:
Het gemengd lint N50 als gestructureerd lint, met 
behoud van de zichtassen op de open ruimte.

Deelruimte 7:
Hoog-Walegem/Klein-Harelbeke als wijds 
landbouwgebied op de heuvelflank. 

Deelruimte 8:
Het landelijk gebied rond Hulste en Bavikhove als een 
gemengd agrarisch gebied. 

Deelruimte 9:
De open-ruimtecorridor Harelbeke-Waregem als 
landbouwgebied binnen de corridor Leie-Kanaal.

Deelruimte 10:
Het open-ruimtegebied Esser of ’t Hol als 
randstedelijk landbouwgebied met recreatief 
medegebruik binnen de corridor Leie-Kanaal. 
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Doelstellingen

- streven naar een gerichte verweving van functies,
- opwaarderen van de leefomgeving,
- ontwikkelen van strategische woonprojecten,
- optimaliseren van de kleinhandelszone langs de 

Gentsesteenweg,
- optimaliseren van het gemengd activiteitenlint 

langs de Kortrijksesteenweg.

Strategische projecten

- herinrichting van het Marktplein, 
- ontwikkeling van het woonpark Harelbeke-Kuurne,
- ontwikkeling van de Westwijk.

4.1. Stedelijk woongebied

4.1.1. Visie

Kaart 9 :  Gewenste structuur stedelijk woongebied
Gewenste structuur Leieband t.h.v. het 
stedelijk woongebied

Het centrum van Harelbeke en de omrandende 
monofunctionele woonwijken vormen samen een 
stedelijke woonomgeving. De stadskern wordt 
gekenmerkt door een typisch langgerekt ruimtelijk 
profiel. Dit profiel is historisch gegroeid langs de Leie 
en is in het verleden verder versterkt als gevolg van 
de oost-west-gerichte aanleg van de verschillende 
lijninfrastructuren (N43 en spoor). Met de recente 
herinrichting van de N43 volgens de principes van een 
doortocht (met ‘poorten’ en verschillende profielen 
al naargelang de aanliggende functies) wordt deze 
unieke ruimte gestructureerd.

Deze sterk verstedelijkte deelruimte moet plaats 
blijven bieden aan hoogwaardig wonen, met een 
grote woondichtheid. Hierbij wordt ingezet op 
nieuwe woontypologieën, die zich vermengen met 
de aanwezige diensten, kleinhandel en bedrijvigheid. 
De verdichting en functievermenging dienen gepaard 
te gaan met een verdere opwaardering van het 
centrumgebied, waar de verblijfsfunctie primeert 
boven de verkeersfunctie. 

Ook de link met de Leie wordt versterkt. Uitspraken 
hieromtrent dienen gekoppeld te worden aan de visie 
en doelstellingen geformuleerd voor de deelruimte 
Leie. 
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4.1.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Streven naar een gerichte verweving van 
harde functies

Beleidsmatig worden in het stedelijk woongebied drie 
soorten woongebieden aangeduid, waaraan zowel 
ruimtelijke als functionele eigenschappen worden 
gekoppeld.

Het betreft volgende gebieden:
- Stadskern
 In de stadskern wordt een duidelijk beleid 

gevoerd van stedelijke verdichting en van 
multifunctionaliteit en verwevenheid. De 
stadskern wordt prioritair bestemd voor stedelijk 
wonen, vermengd met kleinhandel en diensten. 
Er dient gestreefd te worden naar een grote 
verscheidenheid in woontypologieën, waarbij 
ingespeeld wordt op trends als gezinsverdunning 
en vergrijzing van de bevolking. 

 Kleinhandel moet een wezenlijk deel uitmaken 
van het functioneren van het stedelijk gebied. 
De verweving moet niet alleen sterk naast elkaar 
verlopen, maar ook in verticale zin, waarbij wonen 
wordt gestapeld bovenop handelszaken. 

 Harelbeke moet een degelijk winkelcentrum 
uitbouwen dat in eerste instantie haar eigen 
bewoners bedient. Er wordt geopteerd om het 

winkelgebied zoveel mogelijk te bundelen rond de 
Markt en langs de as Gentsestraat-Marktstraat. 
Binnen deze zone moet een gevarieerd 
assortiment worden aangeboden.

 De versterking van het winkelapparaat dient in 
tweede instantie gekoppeld te worden aan een 
verdere uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen, 
diensten (kantoren), toerisme en recreatie.

 Het functioneel verdichten van de stadskern 
moet gepaard gaan met het voeren van een 
locatiebeleid, waarbij de bereikbaarheid veilig 
wordt gesteld. Het uitbouwen van veilige en vlotte 
routes voor zwakke weggebruikers (brede voet- 
en fietspaden, voldoende oversteekplaatsen, ...) 
tussen deze activiteiten zijn hierbij belangrijk. 

 Een goede aanzet tot de wenselijke ruimtelijke 
structuur van de kern is reeds gebeurd. In de 
stadskern worden momenteel heel wat ruimtelijke 
acties (zowel publiek als privaat) ondernomen 
om de woonkwaliteit op te waarderen. Zo werd 
de N43 grotendeels heraangelegd. De stad werkt 
momenteel een beeldkwaliteitsplan uit voor 
het stadscentrum met daaraan gekoppeld een 
nieuwe inrichting van het Marktplein. Anderzijds 
worden door middel van een aantal BPA’s  
o.a. Pevernagestraat en RUP’s o.a. Westwijk 
bijkomende toekomstmogelijkheden geboden 
om woonprojecten (op middellange termijn) 
te ontwikkelen. Deze initiatieven dienen in de 
toekomst blijvend te worden gestimuleerd.

 De stadskern omvat volgende omgeving: 
het gebied tussen de Leie en de Zuidstraat 
(spoorlijn Kortrijk-Gent) met als ruggengraat 
Kortrijksestraat-Marktstraat-Gentsestraat.
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- Gemengde woongebieden
 In de gemengde gebieden wordt éénzelfde 

beleid van stedelijke verdichting en van 
multifunctionaliteit en verwevenheid gevoerd. 
Naast wonen, kleinhandel en diensten zijn 
bedrijvigheid en grootschalige kleinhandel 
mogelijk.

 Het betreft vier gemengde gebieden: 
 (1) de omgeving van de Kortrijksesteenweg;
 (2) de omgeving van de Gentsesteenweg;
 (3) de omgeving van de Deerlijksesteenweg; 
 (4) de omgeving van de Overleiestraat.

 In deze gebieden is ruimtelijke herstructurering 
van essentieel belang. Onder ruimtelijk 
herstructureren wordt verstaan: het verbeteren 
van de bestaande ruimtelijke samenhang en 
relaties tussen de verschillende functies, het 
verhogen van de verkeersleefbaarheid en directe 
verkeersontsluiting, het kwalitatief inplanten 
van parkeervoorzieningen en het creëren 
van een hogere beeldwaarde. Een voorbeeld 
hiervan is de stapelplaats van het bedrijf Geldof. 

Hier wenst de stad een nieuw stuk publiek 
domein te ontwikkelen, al dan niet afgewerkt 
met bebouwing, als verlengingstuk aan de 
marktomgeving op de andere Leieoever. Dit is 
een uitgelezen plek om de relatie tussen beide 
oevers te versterken en de samenhang tussen 
Overleiestraat, water en markt te herstellen.

 Bedrijvigheid en grootschalige kleinhandel moet 
kunnen in deze gebieden. Alleen wanneer de 
inplanting van sommige activiteiten wegens 
hinder (lawaai, stof, geur, verkeer) of bij 
schaaluitbreiding,... niet langer aanvaardbaar 
is, moeten zij zich elders vestigen. Hieruit 
vloeit voort dat milieukwaliteit en ruimtelijke 
kwaliteit verenigbaar moeten zijn. Bij stopzetting 
van de huidige activiteiten moeten deze 
bedrijfsgebouwen prioritair worden onderzocht op 
hun herconditionering als industriële ruimte. Er 
kunnen zich nieuwe bedrijfsactiviteiten vestigen 
mits de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden.

 De bestaande menging van functies vertaalt 
zich reeds in het gewestplan, waar hier en daar 
industriegebiedjes (milieubelastende industrie) 
werden ingekleurd binnen de woonzones. Dit 
is het geval voor de bedrijven Garage Decock, 
Weverij Vanneste langsheen de N43 en de 
voormalige bedrijfssite (zowel het kantoorgebouw 
als de achterliggende site) van Stadsbader langs 
de Deerlijksesteenweg. Er wordt geopteerd voor 
een verbreding van de bestemming van deze 
‘industrie-eilandjes’. Voor deze gronden wordt 
gekozen om ze eerst en vooral te behouden als 
bedrijfspercelen. Hierbij moet het kunnen om het 
perceel op te delen in kleinere loten voor lokale 
bedrijvigheid. Indien omwille van milieuaspecten, 
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i.f.v. zonevreemdheid, of omwille van problemen 
met ontsluiting bedrijvigheid er niet langer 
wenselijk is, wordt de optie open gehouden 
om wonen en andere centrumfuncties (mits de 
draagkracht niet wordt overschreden) toe te laten. 

  
 Een voorbeeld hiervan is de voormalige 

omvangrijke site van het bedrijf Stadsbader 
langs de Deerlijksesteenweg, gelegen binnen de 
bestemming milieubelastende industrie (volgens 
het gewestplan). Het kantoorgebouw kan volgens 
het vooropgestelde cascade-principe worden 
behandeld. Het kantoorgebouw is te groot om te 
koppelen aan het bestaande bedrijf. Het is niet 
geschikt voor lokale bedrijfsactiviteiten op zich. 
Een link naar dienstverlening/kantoorruimte kan 
wel; het is echter onmogelijk voor te stellen dat 
enkele lokale bedrijven dit gebouw volledig zullen 
gebruiken. Het beleidskader stelt vervolgens 
dat, naargelang de omgevingscontext, meer of 
minder centrumfuncties mogelijk zijn. Gezien de 
aard en de inrichting komt het kantoorgebouw 
in aanmerking om andere diensten en/of 
gemeenschapsvoorzieningen onder te brengen. 
Door de aanwezigheid van een ruime parking bij 
het gebouw, is de site een geschikte locatie voor 
het nieuwe politiekantoor, aangevuld met andere 
diensten of kantoren. Voor wonen en handel is het 
gebouw niet geschikt.

 Daarnaast leidt deze zonering op het gewestplan 
ook tot een problematiek van zonevreemdheid. 
Dit is ondermeer het geval voor een aantal 
woningen langs de Deerlijksestraat, een 
handelzaak met bijhorende wonning langs de 
Deerlijksesteenweg (nr.37), het café ‘Molenhuis’ 
op de hoek van de Overleiestraat en de 
Molenstraat en de zonevreemde woonbebouwing 
ter hoogte van de Gentsesteenweg 72A-S die 
zijn ingekleurd als industriegebied. Het betreft 
historische bebouwing, waarvan de activiteit al 
aanwezig is voor de opmaak van het gewestplan. 
Dergelijke woningen en andere centrumfuncties 

moeten de nodige (ver-)bouwingsmogelijkheden 
krijgen, al dan niet door middel van de opmaak 
van een RUP.

- Verblijfsgebieden
 Rond het oude centrumgebied zijn vooral na 

W.O.II verschillende woonwijken en verkavelingen 
gebouwd. Deze gordel van woonwijken met meer 
open en halfopen bebouwing moet plaats bieden 
voor residentieel wonen in ruime zin. Het geheel 
van deze gebieden wordt gekenmerkt door een 
grote diversiteit naar dichtheid, woningtypes, 
ouderdom van woningen, ... . 

 De stad wenst geen onderscheid te maken in 
ruimtelijke aanpak tussen de oudere wijken en 
de recentere wijken, maar onderkent wel hun 
onderlinge verschillen. De ontwikkeling van het 
stedelijke verblijfsgebied dient te gebeuren met 
respect voor deze verschillen, en wel op zo’n wijze 
dat ze aanvullend werken voor elkaar. 

 Er dient voor het geheel van de verblijfsgebieden 
een stedelijke dichtheid bereikt te worden. 
Deze verdichting dient gepaard te gaan met het 
aanbieden van voldoende kwalitatief openbaar 
groen. Het is een blijvende doelstelling van de 
stad om bij nieuwe wijkontwikkeling ruimte te 
voorzien voor sport- en speelgroen. Ook hierin 
wil de stad differentiëren, al naargelang de 
hoeveelheid nieuwe woningen, de woondichtheid, 
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worden voor woningbouw. Om deze stedelijke 
woonontwikkeling zonder bijkomend 
planningsinitiatief van de stad Harelbeke mogelijk 
te maken, werden de woonuitbreidingsgebieden 
‘Ter Perre’ en ‘Bistierlant’ bestemd als stedelijk 
woongebied binnen het afbakeningsplan van het 
regionaalstedelijk gebied van Kortrijk (taakstelling 
van het Vlaams Gewest). De stad Harelbeke heeft 
deze stedelijke woongebieden verder verfijnd in 
inrichtingsplannen. Er wordt aandacht besteed 
aan zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
invulling van de gronden, waarbij gewerkt wordt 
voor de verdere uitbouw van een gedifferentieerd 
woningaanbod in Harelbeke. Bistierlant is 
ondertussen in volle ontwikkeling. Voor ‘Ter 
Perre’ werd recent het inrichtingsplan ‘woonpark 
Harelbeke-Kuurne’ uitgewerkt.

 Rondom het centrumgebied van Harelbeke zijn 
volgende verblijfsgebieden gelegen:

 (1) Collegewijk en Zandberg;
 (2) Arendswijk – Eiland;
 wijken Overleie: Bloemenwijk en Ter Coutere (3), 

Ter Perre en omgeving Molenstraat (4).

•	 Opwaarderen van de leefomgeving in de 
stadskern

Er moet aandacht blijven uitgaan naar de heraanleg 
van kwalitatief openbaar domein niet enkel in de 
stadskern, maar ook in de andere woongebieden 
van de stadskern. Specifiek wenst de stad hiermee 
de linken tussen de verschillende stadsdelen te 
versterken, zoals tussen de twee Leieoevers.
Het beleid moet hierbij worden gericht op de aanleg 
van een duidelijk netwerk van kwalitatieve openbare 
ruimtes, die moeten instaan voor een aangename 
woon- en leefomgeving. Een samenhangende 
ontwikkeling van de stationsomgeving, de markt 
en de Leieboorden is hiervoor een mooi voorbeeld. 
Deze ontwikkeling werd deels in het mobiliteitsplan 

het type bewoners en de aanwezigheid van ander 
publiek groen in de omgeving. 

 Naast woningen moet eveneens plaats 
zijn voor gemeenschapsvoorzieningen en 
kleinschalige handelsfuncties op buurtniveau 
in deze verblijfsgebieden. Gezien de 
potenties van de Stasegemsesteenweg, 
wordt de steenweg aangeduid als drager van 
gemeenschapsvoorzieningen met een groot 
ruimtegebruik. Toch is de verweving van 
functies duidelijk minder uitgesproken dan in het 
centrumgebied en de gemengde woongebieden. 
Omwille van het woonkarakter van deze gebieden 
wordt nieuwe bedrijvigheid hier niet gestimuleerd.  

 Daar waar mogelijk wordt gezocht om de fysieke 
relatie tussen de drie woongebieden te vergroten, 
zodat alle inwoners vlot en veilig kunnen bewegen 
in het stedelijk woongebied. Hierbij wordt 
specifiek gedacht aan de optimalisatie van de 
fietspaden en het voorzien van een fijnmazig 
wandelnetwerk doorheen de woongebieden. Dit 
is ook een aandachtspunt bij de opmaak van het 
inrichtingsplan voor het woonpark Harelbeke-
Kuurne.

 De wegen in verblijfsgebieden hebben een lokale 
verkeersfunctie en zijn dragers van openbaar 
vervoer. Verkeersremmende maatregelen t.h.v. 
belangrijke oversteekplaatsen moeten de interne 
samenhang tussen de wijken onderling en de 
stadskern versterken. Hierbij dient een eenvormig 
straatbeeld nagestreefd te worden uitgaande van 
een aantal ‘basis’-wegprofielen.

 Onbebouwde percelen en terreinen die behoren 
tot het woongebied of in goedgekeurde 
verkavelingen zijn gelegen, mogen reeds op 
korte termijn (vóór 2017) worden bebouwd. 
Omwille van de vooropgestelde taakstelling 
voor stedelijk wonen kunnen ook een aantal 
woonuitbreidingsgebieden aangesneden 
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stedelijk gebied te stimuleren;
- het project heeft een voorbeeldfunctie ten aanzien 

van het hanteren van stedelijke dichtheden of 
aangepaste woontypologieën;

- het project stelt een kwaliteitsnorm op voor de 
aanpak van andere projecten in het stedelijk 
gebied;

- het project is ruimtelijk structurerend;
- het project heeft een integraal karakter dat een 

meerwaarde oplevert voor het stedelijk gebied.

Een ander prioritair project voor Harelbeke is 
de opwaardering van de marktomgeving (zie 
ook: strategische projecten). Ook hier zal een 
woonprogramma worden gerealiseerd, complementair 
aan een aantal centrumfuncties. Gezien het 
strategisch belang werd het project verkozen 
tot onderwerp van een open oproep, d.i. een 
instrument van de Vlaamse bouwmeester om, via 
een ontwerpwedstrijd, kwaliteit te introduceren in het 
project. 

Andere woonprojecten kaderen zich vooral 
binnen de reconversie van het stadscentrum. Er 
wordt ondermeer gedacht aan het toekomstige 
inbreidingsproject op de gronden van het bedrijf 
Beltrami opgenomen in het BPA Pevernagestraat en 
de verzameling van projecten langs de Zuidstraat.  

In de omgeving van de Zuidstraat liggen een aantal 
industriële sites. Deze sites lenen zich niet meer 
vlot voor nieuwe bedrijfsactiviteiten, omwille van de 
nabijheid van woningen, maar ook door de moeilijke 
ontsluitingsmogelijkheden. In deze omgeving wil de 
stad streven naar multifunctionaliteit, verwevenheid 
en flexibiliteit. Zo zijn andere stedelijke functies, zoals 
wonen, diensten en gemeenschapsvoorzieningen, 
hier wel op hun plaats. Er werden reeds een tweetal 
verdichtingsprojecten tot realisatie gebracht, 
namelijk de woningbouwprojecten Schotte en 
Sublima. Een dergelijk reconversieproject kan 
worden verwacht voor de site Lano. De site werd 

vastgelegd en wordt momenteel tot uitvoering 
gebracht.

Naast de herinrichting van straten en pleinen, 
is de ‘omranding’ van de openbare ruimte met 
kwalitatieve architectuur minstens even belangrijk. 
Het beeldkwaliteitsplan zal hiervoor een aantal 
ruimtelijke spelregels bepalen, die vervolgens in 
de verschillende RUP’s voor de stadskern concreet 
zullen worden vertaald. Ook leegstand en verkrotting 
moeten blijvend worden tegengegaan met renovatie 
en herbouw.

•	 Ontwikkelen van strategische woonprojecten

Het RSV definieert een strategisch stedelijk project 
als een project dat de grote potenties van de 
stedelijke gebieden op een gecoördineerde wijze 
en efficiënt moeten illustreren, en op korte en 
middellange termijn kan worden uitgevoerd. Een 
strategisch stedelijk project moet het kwaliteitsniveau 
van de gewenste ontwikkeling van het stedelijk 
gebied weergeven.

In het stedelijk woongebied betekent dit de concrete 
realisatie van het woonpark Harelbeke-Kuurne (zie 
ook: strategische projecten) en de Westwijk.
Volgende kenmerken, vermeld in het RSV, zijn van 
toepassing op deze ontwikkelingen:
- het project dient een vernieuwingsproces in het 
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langs de Gentsesteenweg. Hier zullen op (middel-)
lange termijn geen wijzigingen gebeuren aan de 
bestemming. Toch wil de stad nadenken over 
een mogelijke functieverruiming van de zone. In 
het gewestplan werd het gebied bestemd voor 
gemeenschapsvoorzieningen. Met de aanleg van 
de nieuwe begraafplaats aan de overzijde van de 
Gentsesteenweg wordt een uitdovingsproces gevoerd 
op de oude begraafplaats. Dit houdt in dat de huidige 
functie zal verdwijnen. De stad wil om deze reden 
beleidsmatig de inrichtingsmogelijkheden voor de 
site verruimen. Hierbij wordt ondermeer gedacht 
aan wonen, in aansluiting met het project Steeland, 
maar gezien de ligging langs de N43 worden ook 
andere stedelijke functies opengehouden. Bijkomende 
onderzoek moet prioritair gebeuren, alvorens over te 
gaan tot de opmaak van een RUP.

Het is bij elk van deze projecten belangrijk om vanuit 
een geïntegreerd denken te komen tot een kwalitatief 
en duurzaam project.

•	 Optimaliseren van de kleinhandelszone 
langs de Gentsesteenweg (N43)

Langs de Gentsesteenweg (N43) zijn momenteel 
grootschalige kleinhandelszaken en bedrijven 
gevestigd langs weerszijden van de weg. In de 
gewenste ruimtelijke structuur van Harelbeke 
wordt de ontwikkeling aangeduid als een zone voor 
kleinhandel en ambachtelijke bedrijvigheid. Door de 
nabijheid tot de stadskern dient te worden gestreefd 
naar een onderlinge complementariteit tussen beide 
deelgebieden. Langs de Gentsesteenweg wordt 
daarom enkel grootschalige kleinhandel toegestaan, 
die ruimtelijk niet kan worden ondergebracht in de 
stadskern en geen directe concurrentie betekenen 
voor de speciaalzaken van de stadskern.
Het gebied vormt één van de toegangsgebieden 
tot de stadskern en geeft de eerste indruk tot het 
stedelijk woongebied vanuit Waregem en de N36.  
Bij de verdere uitbouw van de kleinhandelszone dient 
eveneens veel aandacht besteed te worden aan het 

in het gewestplan reeds bestemd als ‘gemengd 
woon- en industriegebied’. Gezien de grote schaal 
van de site en de goede staat van een deel van het 
gebouwencomplex kan, naast de eerder genoemde 
functies, een bedrijfsverzamelgebouw voor starters 
ook als mogelijke nieuwe invulling in overweging 
worden genomen. Dergelijk invulling zou wel van 
die aard moeten zijn, dat de activiteiten ook in 
woongebied (volgens gewestplan) zouden kunnen en 
dat via herconditionering van de bestaande gebouwen 
kan gerealiseerd worden.

De ontwikkeling van de Zuidstraat wordt gekoppeld 
aan de invulling van de gronden achter de 
Gaverstraat en de mogelijke herbestemming van 
de gronden van de Gemeenschapsschool langs 
de Arendstraat. De omvang van het terrein en de 
ligging midden een woonwijk laat een combinatie van 
wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten e.d. 
toe, gekoppeld aan nieuw publiek domein voor de 
woonomgeving. Voor de realisatie van dit project zal 
de opmaak van een gemeentelijk RUP noodzakelijk 
zijn.

Nog een zone binnen het stedelijk woongebied dat 
om bijkomende ordening vraagt zijn de bouwblokken 
begrensd door Zandbergstraat-Harlemboisstraat-
Zavelstraat-Spoorwegstraat. Midden dit dens gebied, 
nabij de Ring rond Kortrijk, liggen nog een aantal 
hectare quasi onbebouwde gronden. Het ganse 
gebied is ingekleurd als woongebied. Er valt dan 
ook te verwachten dat deze gronden op middellange 
termijn zullen worden bebouwd. De ontsluiting van 
het binnengebied is echter niet zo evident. Bovendien 
dient te worden nagedacht over de toekomstige 
invulling van de randen van het bouwblokken. Om tot 
een ruimtelijke optimale oplossing te komen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de verschillende 
randvoorwaarden, zal de stad Harelbeke een 
inrichtingsplan of RUP opmaken voor dit gebied. 
Een laatste strategische zone binnen het stedelijk 
woongebied van Harelbeke is de oude begraafplaats 
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worden opgemaakt waarin de verschillende 
ontwikkelingsperspectieven worden geconcretiseerd 
(herziening en uitbreiding van het bestaande BPA Har 
033).

•	 Optimaliseren van het gemengd activiteiten-
lint langs de Kortrijksesteenweg (N43)

Langs de Kortrijksesteenweg (N43) tussen de R8 
en Groeningestraat hebben zich grootschalige 
kleinhandelszaken en bedrijven gevestigd 
langs weerszijden van de weg. De goede 
autobereikbaarheid speelt hierbij een belangrijke rol.
 
In de gewenste ruimtelijke structuur van Harelbeke 
wordt dit deel van de Kortrijksesteenweg beleidsmatig 
geselecteerd als gemengd activiteitenlint voor 
bedrijvigheid, diensten of/en grootschalige 
handelsactiviteiten. Het wonen wordt als nevenfunctie 
toegestaan. 

Met deze selectie wenst Harelbeke de economische 
gunstige vestigingspositie die de N43 op deze plaats 
reeds bezit nog te verstevigen door het gebied te 
herstructureren. Onder ruimtelijk herstructureren 
wordt verstaan het verbeteren van de bestaande 
ruimtelijke samenhang en relaties tussen de 
verschillende functies, het verhogen van de 
verkeersleefbaarheid en directe verkeersontsluiting, 
het kwalitatief inplanten van parkeervoorzieningen 
en het creëren van een hogere beeldwaarde van deze 
zone. 

Om deze beleidsoptie te concretiseren dient een 
gemeentelijk uitvoeringsplan en/of inrichtingsplan 
opgemaakt te worden.

De eerste geplande actie in dit gebied is de heraanleg 
van de N43. Het wordt het sluitstuk van de volledige 
herinrichting van de N43 door het centrum van 
Harelbeke, vanaf de Ring om Kortrijk tot de N36.

Om een ongeordende ontwikkeling van het gebied 
tegen te gaan en de ‘poort’-functie tot de stadkern 
te benadrukken, wenst de stad Harelbeke ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven aan te geven:
- De zone voor kleinhandel en ambachtelijke 

bedrijvigheid wordt in de toekomst voorzien 
langs weerszijden van de Gentsesteenweg en 
op de volledige zone tussen de spoorlijn en de 
Gentsesteenweg.

- De ontsluiting van de zone op de N43 dient 
beperkt te blijven tot een minimum. De realisatie 
van toegangen op de Gentsesteenweg zou het 
verkeer grotendeels kunnen kanaliseren. 

- Een herinrichting van de Gentsesteenweg als 
onderdeel als centrumas moet het onherbergzaam 
karakter breken en moet eveneens vertragend 
werken voor het gemotoriseerd verkeer (smallere 
rijstroken).

Voor de gemengde zone langs de Gentsesteenweg zal 
een gemeentelijk uitvoeringsplan en/of inrichtingsplan 

Actie in uitvoering: 

woningbouwproject  

Domein ‘de Steelander’

verkeersgenerende karakter van deze zone. De impact 
van de kleinhandelszone moet in verhouding staan tot 
het omringende bebouwde weefsel en de (verkeers)
leefbaarheid en veiligheid.
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De heraanleg van dit deel van de N43 staat op de 
planning van AWV. De inrichtingsprincipes voor 
de herinrichting kaderen binnen de algemene 
beleidsopties voor de N43, vooropgesteld door de 
Provincie.

Een tweede actie is de verbreding van de bestemming 
van de industrie-eilandjes langs de N43. 

4.1.3. Strategische acties

De focus van het stadsbestuur voor deze deelruimte 
is de opwaardering voor de stadskern. Prioritaire 
acties zijn de heraanleg van het Marktplein, de 
inrichting van het woonpark Harelbeke-Kuurne en de 
opvulling van Westwijk. 

De drie acties zijn nauw verbonden met de geplande 
Leiewerken in kader van het Seine-Schelde project, 
waarbij verbredingswerken aan de de Leie zullen 
worden uitgevoerd. Deze werken betekenen voor 
Harelbeke ook de vernieuwing en de verhoging 
van de twee bruggen en de bouw van een nieuw 
sluizencomplex. De stad wil deze context ook 
aangrijpen om de relatie tussen het water en de stad 
te herstellen en de Leieboorden opnieuw aantrekkelijk 
te maken. 

De acties m.b.t. de Leiewerken wordt uitgebreid 
beschreven onder de deelruimte ‘Leieband’.
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Vluchtfoto van de marktomgeving (2009). 
Ondertussen werd de N43 ter hoogte van 
het Markplein heringericht volgens het 
doortocht-concept.
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te garanderen moet er rekening gehouden 
worden met zowel positieve omgevingsfactoren 
zoals de nabijheid van het water als negatieve 
omgevingsfactoren zoals het verkeer op de N43. 
Het is nodig om aan de architecturale vormgeving te 
werken en aandacht te besteden aan de randen van 
het plein. 

Naast de vermelde rustige en gemoedelijke 
ontmoetingen op het plein moet er ook ruimte 
zijn voor dynamiek, met name kleinschalige 
evenementen. Dergelijke evenementen zijn 
noodzakelijk om het plein tot leven te brengen, ze 
dragen bij tot de economische bloei en versterken de 
sociale samenhang.

Op het Marktplein vinden vandaag allerhande 
evenementen plaats, van iets kleiner zoals de kermis 
of kerstboomverbranding tot grootschalig zoals de 
aankomst van de E3 prijs. Het Marktplein moet 
ruimte bieden aan dergelijke activiteiten. Dit mag 
echter niet leiden tot het inrichten tot een kale vlakte. 
De kermis, enkele tenten, een klein concert moeten 
tot de mogelijkheden behoren.

Bij de heraanleg van het Marktplein moet de relatie 
met de Leie worden hersteld. Het Marktplein heeft 
zich afgekeerd van de Leie. De enige smalle doorgang 
naar de Leie verloopt via de Hospitaalstraat. Zelfs een 
zichtrelatie met het water is onbestaande.

De waterloop bij het centrum is een troef die 
moet worden uitgespeeld. De Leie moet een 
sleutelfunctie vervullen en als centraal element in de 
centrumstructuur fungeren i.p.v. als een achterkant. 
Het contact met de Leie geldt zowel op vlak van 
bereikbaarheid als op vlak van zicht- en beeldrelatie. 

Een aantal mogelijkheden om de link met de Leie 
te herstellen zijn ondermeer het sterker uitwerken 

•	 Herinrichting van het Marktplein en 
Leieboorden

Een prioritaire actie voor Harelbeke is de inrichting 
van het marktplein en de omgeving van de Leie. Een 
verbetering van de leefbaarheid door de aanpak van 
het openbaar domein, is meer dan noodzakelijk. De 
aanleg van de kerkomgeving is gefinaliseerd en de 
heraanleg van de gewestweg N43 is ook afgerond. 
Het marktplein - een verharde parkeervlakte - 
schreeuwt ook om een nieuwe aanpak. De heraanleg 
van het Marktplein is een project dat letterlijk reeds 
jaren aansleept. De gevoerde studies en plannen 
leidden nog niet tot het gewenste resultaat.

In de visie voor het Marktplein, uitgeschreven door 
de stad naar aanleiding van de open oproep van 
de Vlaamse Bouwmeester, werd volgende ambitie 
geformuleerd:

Het Marktplein moet meer te bieden hebben dan 
enkel een plaats om te parkeren of om markt te 
houden. Er moet zuinig worden omgesprongen met 
de ruimte ten voordele van de woon- en leefkwaliteit 
van de stadskern, zonder hierbij nieuwe initiatieven 
uit te sluiten. De aanleg van een ondergrondse 
parking onder het Marktplein behoort tot de 
mogelijkheden.

Het Marktplein moet een ontmoetingsplaats worden, 
waarbij gezelligheid en levendigheid kernwoorden 
zijn. Het plein moet iedereen iets te bieden hebben of 
men nu het plein doorkruist, elkaar ontmoet, eventjes 
uitrust of een luchtje komt scheppen als bewoner 
van een appartementsgebouw in de omgeving. In die 
optiek moet het plein voor iedereen toegankelijk zijn, 
ook voor minder mobielen. 

Het plein moet een stedelijke uitstraling hebben. 
Groen mag niet ontbreken om het geheel te 
verzachten. Het plein moet vnl. in het teken staan 
van de trage weggebruiker. Om de verblijfskwaliteit 
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Ter illustratie: 
Beeldkwaliteitsplan - beeldbepalende elementen 
bureau Palmbout - maart 2011
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van de doorgang tussen het marktplein en de Leie 
en de opwaardering van de stapelplaats van het 
bedrijf Geldof (aan de overkant van het water) 
tot een nieuwe publieke ruimte met bijkomende 
bebouwingsmogelijkheden. 

Deze strategische actie, waarbij de stad en de Leie 
opnieuw aan elkaar worden gekoppeld, kan alleen 
met een grondige en ambitieuze aanpak worden 
verwezenlijkt. Stad Harelbeke ijvert in het kader 
van de verbredingswerken van de Leie dan ook voor 
een nieuwe brug in het centrum, eerder dan voor 
de aankleding van de opgehoogde brug, gezien 
deze beeldbepalend is voor de marktomgeving. De 
landhoofden en de manier waarop men het centum 
benadert vanuit Bavikhove spelen hierin een grote rol.

Vanuit de open oproep werd recent het ontwerp-
Nederlands bureau Palmbout aangeduid die 
een inrichtingsplan voor de marktomgeving 
uitwerkt. Indien noodzakelijk, kan een RUP voor 
de marktomgeving worden opgemaakt. De visie 
voor de Markt zal kaderen binnen het ruimer 
beeldkwaliteitsplan voor het centrum van Harelbeke. 
Hierbij worden een aantal beeldbepalende elementen 
in het stadscentrum van Harelbeke gebruikt als 
bouwstenen voor nieuwe bouwprojecten. Deze 
bouwstenen zullen concreet worden vertaald in 
een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de 
vigerende BPA’s voor de stadskern zullen vervangen. 
Het beeldkwaliteitsplan maakt deel uit van de 
opdracht van het bureau Palmbout.
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Ter illustratie: 
Inrichtingsplan woonpark Harelbeke - Kuurne
Leiedal - augustus 2010
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Het ontwerp geeft niet enkel een nieuwe betekenis 
aan wonen in het Leielandschap, maar plaatst de Leie 
centraal in een nieuw park dat het stedelijke wonen 
versterkt.

Om dit strategisch project tot uitvoering te laten 
komen, is een nauwe samenwerking tussen 
Harelbeke en Kuurne heel belangrijk. Op die manier 
kan de kwaliteit van het project maximaal worden 
gegarandeerd. 

Momenteel wordt een RUP uitgewerkt voor de site van 
de Groeningeververij. Hierbij worden de ruimtelijke 
uitgangsprincipes vertaald in een verordenend plan 
en de bijhorende voorschriften. Het is de bedoeling 
om deze principes ook zoveel mogelijk waar te maken 
bij de ontwikkeling van het stedelijk woongebied 
Ter Perre (grotendeels op Kuurne). Hiervoor is een 
stevige projectregie noodzakelijk, met voldoende 
overleg met de projectontwikkelaars.

Ook voor de gronden van het bedrijf Nacospan die 
nog niet onmiddellijk vrijkomen, werd een voorstel 
uitgewerkt. De zone werd alsnog niet ingekleurd op 
het inrichtingsplan en kan nog op andere manieren 
worden ingevuld. Het is wel de intentie om dezelfde 
principes te volgen als de aanpalende inrichting van 
de Groeningeververij, namelijk hogere volumes langs 
het water en een klassieker woonwijkmodel naar 
de Stedestraat toe. De doortrekking van wegenis 
en de groenzone langs het water zorgen voor een 
geïntegreerde gebiedsvisie.

Het resultaat is een woonomgeving met een grote 
variatie aan woontypes rondom een centraal park. 
Zowel de ligging als de grootte maken dat het park 
een meerwaarde betekent voor de omwonenden 
en ten goede komt aan de leefkwaliteit van de 
Leieomgeving in dit sterk verstedelijkte gebied. 

•	 Ontwikkelen van het stedelijk woonpark 
Harelbeke-Kuurne

Ten noorden van de Leie, op de grens met Kuurne 
ligt een verzameling van landbouwpercelen die bij 
de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk via het GRUP werd bestemd als ‘het stedelijk 
woongebied Ter Perre’. In het verlengde van Ter 
Perre, grenzend aan de Leie, ligt de braakligggende 
site van de voormalige Groeningeververij. 

De waarde van al deze onbebouwde percelen is groot; 
hier ligt immers de sleutel om de Leie te openen naar 
het stedelijk weefsel van Harelbeke en Kuurne. Om 
deze reden werd recent een inrichtingsplan voor het 
volledige onbebouwde gebied opgemaakt, genaamd 
‘het woonpark Harelbeke-Kuurne’.

De ontwikkeling en realisatie van het stedelijk 
woonpark Harelbeke-Kuurne is het resultaat van 
van een ontwerpend onderzoek, uitgevoerd in kader 
van de workshop ‘verbeelding van de Leivallei’. 
De workshop had tot doel om een duidelijk en 
samenhangend beeld van de Leievallei te schetsen 
tussen Kortrijk en Waregem. Hiervoor werden een 
aantal strategische plekken onderzocht die de 
relatie tussen Leie en haar oevers opnieuw kunnen 
versterken. 

Het is een krachtig voorstel voor een nieuwe 
woonomgeving t.h.v. de sluis met als belangrijkste 
conceptelementen:
- het creëren van een park op schaal van de stad; 
- de invulling van het stedelijk woongebied met de 

doortrekking van de bestaande woonwijkstructuur 
langs weerszijden van het park;

-  de afwerking van de parkranden met een hogere 
bebouwing;

- een gedifferentieerde invulling van het park 
uitgaande van de niveauverschillen;

- het inzetten van een bomenstructuur als scherm 
tussen wonen (privaat) en park (publiek).
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Ter illustratie: 
Inrichtingsvoorstel voor Westwijk
Open Oproep - bureau Palmbout - juli 2010
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creëren. De manier waarop de invulling gebeurt in het 
inrichtingsplan van Palmbout kan echter niet worden 
vergund op basis van het vigerende RUP; dit geeft 
aanleiding voor de herziening.

De uitgangspunten voor het RUP kunnen als volgt 
worden omschreven:
- Eerst en vooral wil de stad een bouwproject 

ontwikkelen dat als een nieuw stadsdeel 
functioneert, zonder dat het zich totaal vreemd 
van de omgeving gedraagt.

- Het project moet een voorbeeldfunctie hebben 
voor andere nieuwe projecten in het stedelijk 
weefsel. Het moet de beeldkwaliteit van het 
stadskern versterken.

- Het stedelijke karakter van het geheel 
moet bevestigd worden met een stedelijke 
bouwdensiteit. Er moet wel gezorgd worden 
voor een kwalitatieve aansluiting met de 
bestaande bouwhoogtes van de omringende 
bebouwing. Voor wat betreft de N43 betekent 
dit het lint vervolledigen. Langs het water wordt 
voortgebouwd op de structuur van grote volumes.

- Wonen wordt de hoofdfunctie, maar kan worden 
versterkt met aanvullende functies, zoals 
diensten, kleinhandel en horeca.

- Naast het voorzien van privaat groen en 
buitenruimte moet worden gezorgd voor 
voldoende publiek domein dat bijdraagt tot het 
stedelijke karakter van het geheel. De uitwerking 
van het publieke domein moet de link tussen N43 
en Leie verstevigen. Met de publieke ruimte wordt 
geen tweede ‘markt’ nagestreefd. Wel dienen 
een aantal doorsteken naar het water worden 
gerealiseerd.

- Het niveauverschil tussen N43 en Leie biedt extra 
mogelijkheden (bv. parkeren, zichten op de Leie) 
en moet als kwalitatief ruimtelijk element in het 
plan worden aangewend.

•	 Ontwikkelen van Westwijk

Westwijk is de benaming voor een braakliggend 
terrein van ongeveer 3,4 ha groot. Het gebied is 
gesitueerd ten zuidwesten van het stadscentrum van 
Harelbeke, tussen de N43 en de Leie. Het terrein helt 
heel sterk af. Het grootste niveauverschil bevindt zich 
ongeveer ter hoogte van de Schipstraat, waar een 
niveauverschil van nagenoeg 6 m wordt vastgesteld. 
De gronden zijn bijna volledig in handen van één 
eigenaar. Ze zijn tijdelijk in gebruik als stapelruimte 
voor herbruikbare aarde. 

Door de centrale ligging heeft het gebied een 
bijzondere waarde. Het is de ontbrekende schakel 
in een stedelijke mix van woningen, handelsfuncties 
en diensten langsheen de Gentsestraat, Marktstraat, 
Marktplein en Kortrijkstraat. Door de ligging langs de 
Leie kan de invulling van het plangebied eveneens 
bijdragen tot het vergroten van de belevingswaarde 
van het waterfront in de stadskern.

Tijdens de beleidsperiode van het initiële GRS werd 
een RUP voor het gebied opgemaakt, dat een vrij 
dens bouwprogramma toelaat. Omwille van een 
nieuwe visie op het gebied, wil het stadsbestuur 
het RUP volledig in herziening stellen. Aanleiding 
hiervoor is de open oproep-procedure van de 
Vlaamse Bouwmeester, waaraan de stad recent 
deelnam. De stad heeft het ambitieuze plan om de 
beeldkwaliteit van de stadskern, met een nieuwe 
visie, gefaseerd aan te pakken. Het  ontwerpbureau 
Palmbout werkte in haar voorstel voor het ‘beeld’ van 
Harelbeke een inrichtingsplan uit voor de Westwijk 
(zie beeldmateriaal hiernaast). Het is de intentie 
van de stad om dit nieuwe voorstel op korte termijn 
te verankeren in een RUP, zodat de vooropgestelde 
planopties kunnen worden waargemaakt. 

Het doel van de herziening is dus niet de bestemming 
wijzigen, dit blijft identiek aan het vigerende RUP, 
namelijk een nieuwe stedelijke woonomgeving 
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4.2. Stedelijke omgeving Stasegem

4.2.1. Visie

Kaart 10 :  Gewenste structuur stedelijke omgeving
Stasegem

Stasegem, ingesloten gelegen tussen de regionale 
bedrijventerreinen van Stasegem, het kanaal Bossuit-
Kortrijk en de Gavers, moet zijn eigenheid als 
stedelijke woonomgeving behouden en versterken. 
Hiervoor zijn het verbeteren van de kwaliteit van het 
openbaar domein, het stimuleren van privé-renovatie, 
het uitvoeren van verdichtingsprojecten en het 
verstevigen van de relatie wonen-kanaal aangewezen. 
Op die manier kan een meer homogeen woongeheel 
ontstaan als tegengewicht voor de dominante 
aanwezigheid van bedrijvigheid in Stasegem.

De bedrijvigheid mag binnen het bestaande 
aanbod aan industriegronden uitbreiden, mits 
milieuregelgeving wordt gerespecteerd en de 
draagkracht van de woonomgeving van Stasegem en 
de Keizershoek niet wordt overschreden. Er dient te 
worden gestreefd naar een optimaler ruimtegebruik 
van de bedrijfsgronden en de multimodale 
ontsluitingsmogelijkheden dienen aangepast en te 
worden uitgebreid. Op die manier kan een vlotte 
ontsluiting voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid 
worden gegarandeerd.  

Het kanaal Bossuit-Kortrijk moet zich verder 
ontwikkelen als structurerende drager van 
verschillende functies. Het Kanaal heeft een 
belangrijke functie in kader van toerisme en recreatie 
(fietsroutes, pleziervaart, water- en hengelsport...), 
heeft een natuur-ecologische en landschappelijk 
structurerende functie, is onderdeel van water-
voorzieningsproces, en telt als lokalisatiefactor voor 
watergebonden bedrijvigheid.

Doelstellingen

- verstevigen van de positie van de stedelijke 
woonomgeving Stasegem t.o.v. de omringende 
regionale bedrijvigheid, 

- duurzaam ontwikkelen van bestaande en nieuwe 
bedrijvigheid in het werkgebied,

- inrichten van het Kanaal Bossuit-Kortrijk als 
multifunctionele as.

Strategische projecten

- aanleggen van een non-stop recreatief fietspad op 
de noord-oostelijke oever van het kanaal,

- creëren van een gebied voor grootstedelijke 
functies op gronden van kapel Ter Bede,

- behouden en inrichten van een buffer tussen het 
Evolis en de Keizershoek.
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4.2.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Verstevigen van de positie van de stedelijke 
woonomgeving Stasegem t.o.v. de 
omringende regionale bedrijvigheid 

- Het streven naar een gerichte verweving van 
harde functies in de kern van Stasegem

 Bij de functionele uitbouw van Stasegem dient 
een onderscheid gemaakt te worden tussen het 
centrumgebied en het verblijfsgebied:
• Het centrumgebied van Stasegem wordt 

gevormd door de bebouwing langs 
Stasegemdorp en de Gen.Deprezstraat. 
Het centrumgebied moet een denser 
gebied vormen, waar naast het wonen 
ook andere functies zich verder kunnen 
ontwikkelen en waar ook gestapelde 
woningbouw kan worden toegelaten. In 
dit centrumgebied moet ruimte worden 
geboden voor gemeenschapsvoorzieningen, 
wooninbreidingsprojecten en kwalitatieve 
openbare ruimte. Horeca- en kleinschalige 
handelszaken moeten er voldoende 
ontwikkelingsperspectieven krijgen. In de 
huidige BPA’s wordt reeds met dergelijke 
invulling rekening gehouden.

Bijkomend wordt ook een beleidsoptie 
omtrent bedrijvigheid geformuleerd. Omwille 
van de verkeersleefbaarheid worden geen 
(bijkomende) bedrijvigheid of grootschalige 
kleinhandel toegelaten in het centrumgebied.  
Bij stopzetting van bestaande bedrijvigheid 
worden de gronden voorzien voor de realisatie 
van woonprojecten als versteviging van het 
wonen t.o.v. de omringende bedrijvigheid. 

• Rond het centrumgebied bevindt zich het 
verblijfsgebied van Stasegem (geheel van 
de wijk ten noorden van Stasegemdorp, 
de wijk Koutermolen en Keizershoek). De 
braakliggende percelen en gronden in deze 
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verblijfsgebieden kunnen verder worden 
verdicht met kwalitatieve woonprojecten. In 
deze gebieden zijn bouwhoogtes van twee 
bouwlagen en een dak gewenst. Nieuwe 
gestapelde woningbouw wordt hier niet 
gestimuleerd. Stapelbouw die afwijkt van deze 
basisoptie kan worden gerealiseerd na een 
grondige afweging en na het vastleggen van 
bouwmogelijkheden in een RUP.
Andere bestaande harde functies, die in deze 
verblijfsgebieden reeds voorkomen, moeten 
zich ook verder kunnen ontwikkelen, zolang ze 
functioneel en ruimtelijk verenigbaar zijn met 
de woonomgeving. 

- Duidelijke poorten tot Stasegem
Op de plaatsen waar de verblijfsgebieden van 
Stasegem beginnen, langs de belangrijkste 
centrumstraten, worden poorten aangeduid. 
Deze zogenaamde ‘poorten’ tot Stasegem kunnen 
worden verkregen door een architecturale ingreep 
of door een bepaalde manier of volume van 
beplanting.  Het is wenselijk éénzelfde beeld na 
te streven bij de heraanleg van het openbaar 
domein. 
 

•	 Inrichten van het Kanaal Bossuit-Kortrijk als 
multifunctionele as 

Op bovenlokaal niveau speelt het Kanaal Bossuit-
Kortrijk een belangrijke rol binnen verschillende 
ruimtelijke structuren. Deze rol wordt ook bevestigd 
in de gewenste ruimtelijke structuur waarbij het 
Kanaal geselecteerd wordt als secundaire waterweg 
(RSV), als een natte ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang (PRS W-Vl) en als toeristisch- 
recreatief lijnelement (PRS W-Vl). Op bovenlokaal 
niveau kreeg het Kanaal m.a.w. een multifunctionele 
rol toebedeeld. De Provincie werkte ondertussen een 

geïntegreerde visie voor het kanaal Bossuit-Kortrijk 
(2011). Hierin worden ook een aantal duidelijke keuze 
genomen voor de kanaaloevers in Stasegem.
De stad Harelbeke erkent de beleidsmatige rol 
van het Kanaal en onderschrijft de ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven: 

- Toeristisch recreatieve as:
 Prioritair moet werk worden gemaakt van een 

volwaardige fietsroute langs het Kanaal. Deze 
fietsroute maakt deel uit van een non-stop 
functioneel-recreatieve fietsroute tussen Kortrijk 
en Zwevegem. De recreatieve route kent een 
vervolg via het jaagpad langs het kanaal tot 
Bossuit. Op die manier wordt de structurerende 
assen Leie en Schelde aan elkaar verbonden. 
In het onderdeel strategische projecten worden 
een aantal inrichtingsvoorstellen geformuleerd 
voor de oever t.h.v. Stasegem, waarbij het pad 
‘surplus’ wordt uitgebouwd met een aantal rust- 
en stopplekken.

- As voor goederenvervoer:
 Naast de functie als recreatieve as heeft het 

Kanaal t.h.v. Harelbeke ook een economische 
functie. Het jaagdpad en de laadkaaien t.h.v. 
het bedrijventerrein Stasegem-Kanaalzone op 
de zuidelijke oever dienen maximaal behouden 
en benut te worden. Er wordt prioritair 
geopteerd voor de vestiging van watergebonden 
bedrijfsactiviteiten langs het Kanaal. Op deze 
oever is het Guldensporenpad een volwaardig 
alternatief voor het jaagpad langs het kanaal.

- Onderdeel van het drinkwaterproces:
 Het water van het kanaal wordt gebruikt in het 

drinkwaterproces. Het behoud en de verdere 
uitbouw van het waterzuiveringstation zijn 
belangrijk om een goede werking in de toekomst 
te verzekeren. Een uitbreiding werd mogelijk 
gemaakt bij de laatste gewestplanwijziging 



stad Harelbeke, herziening GRS Leiedal, 12 juli 2012110

molens Dumoulin

betonproducten
Koraton

stortbeton
Stadsbader

grondverwerking
Despriet

BSV
grondverwerking

Bekaert I

Bekaert IV

Bekaert
waterzuivering

Bekaert III

Bekaert IIgrondverwerking
Stadsbader

Geïntegreerde visie kanaal Bossuit-Kortrijk
watergebonden bedrijvigheid en het gebruik van het jaagpad

SCENARIO 2 (aangepast 09/04/2009)
Gedeeltelijke menging tussen fietsers en watergebonden activiteiten

Legende
watergebonden bedrijvigheid
kades
fietsroutes
missing links
knelpunten

Stasegem

Kortrijk

Zwevegem

1.
Beide oevers zijn evenwaardig en worden
geoptimaliseerd waar nodig.

5.
De misslng links t.h.v.
Bekaert en Transfo
worden vervolledigd.

4.
Vanuit het kanaal wordt gewerkt aan
een vlotte veilige verbinding met de Gavers.
Hierbij wordt een nieuwe brug voorgesteld
over het kanaal t.h.v. de oude sluis.

2.
Vanaf de Luipaardstraat
wordt het Guldensporenpad
gekozen als fietsroute
op de zuid-west-oever.

3.
Op de noord-oost-oever wordt het jaagpad langs het
water ingericht als voorwaardig fietspad.

Bron: geïntegreerde visie kanaal Bossuit-Kortrijk - studie Provincie West-Vlaanderen (2011)
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(M.B.6/07/2001). In de gewenste ruimtelijke 
structuur zal met deze functie rekening worden 
gehouden. 

•	 Duurzaam ontwikkelen van bedrijvigheid in 
het werkgebied 

- Optimalisering van de bestaande 
bedrijventerreinen Harelbeke-Stasegem, 
Harelbeke-Kanaalzone en Blokken
Er dient nagegaan te worden in hoeverre de 
bestaande bedrijventerreinen verder kunnen 
worden verdicht (zowel horizontaal als 
verticaal). Hierbij moet de typologie van beide 
bedrijventerreinen worden gerespecteerd. 

Het bedrijventerrein ‘Harelbeke-Stasegem’ wordt 
behouden als gemengd regionaal bedrijventerrein. 
Dit houdt in dat de randen van de Generaal 
Deprezstraat en de Politieke Gevangenenstraat 
een ‘zachtere’ bestemming kunnen krijgen die 
de geleidelijke overgang tussen grootschalige 
bedrijven en woonomgeving maakt. Specifieke 
situaties in de randen vragen immers naar een 
kleinere schaal van bedrijven als overgang naar 
het wonen of meer commerciële activiteiten in 
relatie tot de zichtlocatie langs een invalsweg 
van Stasegem. Deze dynamiek is reeds op heden 
zichtbaar. De randen van het bedrijventerrein 
langs de openbare wegenis zijn immers op 
vandaag reeds opgevuld met lokale bedrijven, en 
commerciële functies zijn reeds aanwezig langs de 
overzijde van de Generaal Deprezstraat. Er wordt 
m.a.w. een functieverbreding met een gerichte 
flexibiliteit voorgesteld voor lokale bedrijven 
(bevestiging van bestaande toestand) langs 
de randen van het bedrijventerrein ter hoogte 
van de Politieke Gevangenenstraat en Generaal 
Deprezstraat; en commerciële functies langs de 
rand ter hoogte van de Generaal Deprezstraat. 
Hiervoor dient wel een RUP worden opgemaakt. 

Ook bij uitdoving van bestaande grootschalige 
regionale bedrijfspercelen, aansluitend bij het 
dorp van Stasegem, moet de mogelijkheid 
bestaan om dit perceel te herverdelen voor lokale 
bedrijvigheid. 

In eerste instantie wordt hierbij gedacht aan de 
bedrijfssite Lefevre. Een vlotte ontsluiting van 
het lokale bedrijventerrein moet wel worden 
gegarandeerd. Ook moet het voorzien van 
bijkomende lokale bedrijfspercelen worden 
gemotiveerd vanuit een behoefte. Gezien in 
2002 nagenoeg 5 ha kon worden aangeduid 
vanuit een extrapolatie en deze behoefte nog 
niet werd ingevuld, bestaat de mogelijkheid 
om op vrij korte termijn een bijkomend aanbod 
te realiseren. Hiervoor dient wel een RUP te 
worden opgemaakt, om de bestemmingswijziging 
van milieubelastende naar lokale bedrijvigheid 
mogelijk te maken. Ook de verwerving van de 
gronden door de stad of een andere openbare 
instantie is wenselijk om een kwalitatief project te 
realiseren.

In kader van de optimalisering van het 
industrieterrein Harelbeke-Stasegem past 
eveneens de omvorming van het parkgebied 
naar industriegebied, als uitbreiding voor 
het bedrijf Beltrami. Ruimtelijk bestaat 
hiervoor weinig bezwaar. Het parkgebied 
(restant van een voormalig kasteelpark) is 
niet meer functioneel op deze plek. Het wordt 
omringd door bedrijvigheid en wordt van de 
stedelijke woonomgeving afgesneden door de 
spoorwegtalud. De recreatieve waarde ervan is 
hierdoor zeer beperkt. De groene corridor langs 
de spoorweg dient wel behouden te blijven in 
functie van zijn verbindende rol in de natuurlijke 
structuur. De bestemming parkgebied wordt beter 
voorbehouden voor zones waar een parkfunctie 
een waardevolle betekenis heeft. Er wordt daarom 
voorgesteld om de omzetting van parkgebied 
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naar milieubelastende industrie te compenseren. 
De herbestemming van de Groeningeververij tot 
woonpark (met een ruime zone voor openbaar 
park) vormt de ideale pasmunt en is reeds via een 
RUP geconcretiseerd. De realisatie van het project 
wordt op korter temijn gepland. Een andere 
mogelijkheid is het voorzien van parkgebied 
tussen de weerhouden zoekzone voor lokale 
bedrijvigheid langs de Bavikhoofsestraat en de 
dichtst bij gelegen woningen. Het parkgebied 
kan hierbij een multifunctionele rol vervullen: 
als buffer en als nieuw openbaar park voor 
Bavikhove, dat aan het netwerk voor traag 
verkeer wordt gekoppeld via een verloren gegane 
voetweg. Voor deze compensatie werd nog geen 
planinitiatief ondernomen.

De twee andere bedrijventerreinen, ‘Harelbeke-
Kanaalzone’ en ‘Blokken’, blijven bestemd als 
watergebonden bedrijvenzones. Bij uitdoving van 
de bestaande zware industrie langs het Kanaal 
dient ervoor te worden gezorgd dat voorrang 
wordt gegeven aan nieuwe watergebonden 
bedrijvigheid. Hierbij dient de milieubelasting voor 
het Kanaal en de woonomgeving van Stasegem 
zoveel mogelijk worden beperkt. 

- Optimalisering van de ontsluiting van de 
bedrijventerreinen
• Uit de praktijk blijkt dat de bestaande 

bewegwijzering de bedrijventerreinen in het 
Harelbeekse nog onvoldoende aanduidt vanop 
de E17 en de R8. In samenwerking met het 
Vlaams Gewest en de andere gemeenten 
in het regionaalstedelijk gebied zal verder 
werk worden gemaakt van een functionele 
bewegwijzering, waarbij vertrokken wordt van 
de categorisering van de wegen opgenomen in 
het RSV en het mobiliteitsplan van Harelbeke. 
Het doel van het project is een beter 

functioneren van de R8/E17 en het verhogen 
van de verkeersleefbaarheid van Stasegem/
Keizershoek.

• Ter verbetering van de ontsluiting van 
het bedrijventerrein Harelbeke-Stasegem 
is het wenselijk de ontsluiting van de 
Stasegemsesteenweg naar de R8 te 
herinrichten. Momenteel is dit kruispunt, 
weinig verkeersveilig. Gezien het kruispunt 
gelegen is op de grens met Kortrijk, zal de 
heraanleg moeten gebeuren in samenwerking 
met de stad Kortrijk. De heraanleg van het 
kruispunt maakt deel uit van de verkeerstudie 
voor Kortrijk-Oost, uitgevoerd door AWV.

- Verdere ontwikkeling van de zone Beneluxlaan:
Achter de bebouwing van de Zwevegemsestraat 
en aansluitend op de Beneluxlaan bevindt zich 
een smalle strook, aangeduid als ambachtelijke 
zone op het gewestplan. Vandaag is een groot 
gedeelte van de gronden onbebouwd en worden 
de gronden grotendeels gebruikt als tuinstrook of 
weiland. De strook zal verder als ambachtelijke 
zone worden ontwikkeld. Hiermee zal ongeveer 
1 ha van de behoefte aan bijkomende 
lokale bedrijfspercelen worden bestemd. De 
ontsluitingsproblematiek (via bosgebied volgens 
het gewestplan) mag deze ontwikkeling niet 
in de weg staan. Immers betreft dit louter een 
juridisch-planologische bestemming, die ter 
plekke weinig betekenis heeft.
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Ter illustratie: het inrichtingsvoorstel voor het jaagpad ter hoogte van het woonproject Marbra-Lys

Ter illustratie: het inrichtingsvoorstel voor het jaagpad ter hoogte van Stasegembos
          met *: kanoclub + rustplek

4.2.3. Strategische projecten

•	 Aanleggen van een non-stop recreatief 
fietspad	op	de	noord-oostelijke	oever	van	
het kanaal

De stad onderschrijft een aantal concrete ruimtelijke 
acties voor de inrichting van de kanaaloevers in 
Stasegem. Deze acties worden geformuleerd in kader 
van de studie ‘Visie en inrichtingsvoorstellen voor het 
Kanaal Bossuit-Kortrijk’, opgemaakt door de Provincie 
in 2009-2010. Het project moet de aanleg van een 
non-stop recreatieve fietspad op de noord-oostelijke 
oever concretiseren. De uitwerking van de acties 
dient te gebeuren in samenwerking/in overleg met de 
betrokken actoren. 

- Vanaf de verbreding van het kanaal, t.h.v. 
de spoorwegbrug in Kortrijk, tot de sluis in 
Zwevegem wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de recreatieve oever op de noord-
oostelijke oever en het functionele jaagpad op 
de andere oever. Het jaagpad van Kortrijk tot 
Stasegemdorp en verder langs het kanaalbos is 
nagenoeg volledig aanwezig op terrein, maar de 
kwaliteit ervan is beperkt. Sommige plaatsen, en 
vooral bij regenweer, zijn moeilijk toegankelijk. 
Er wordt voorgesteld om hier een volwaardig, 
makkelijk berijdbaar jaagpad aan te leggen. Op 
de zuid-westelijke oever is het Guldensporenpad 
een mooi alternatief voor het bestaande jaagpad 
ter hoogte van watergebonden bedrijvigheid langs 
de Kanaalstraat.

- Gezien de nabijheid van het wonen dienen de 
verschillende linken tussen het water en de kern 
van Stasegem verder uitgebouwd te worden. Ter 
hoogte van het strategisch woonproject Marbra-
Lys worden twee verbredingen op het jaagpad 
voorgesteld. Aan de Luipaardbrug (fietsbrug), 
op het kruispunt van verschillende fietsroutes, 
wordt langs het water een half-verharde rustplek 
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Ter illustratie: het inrichtingsvoorstel voor 
het gebied Kapel - Ter Bede-Littoral
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bereden Visserskaai/Kanaalstraat ongelijkvloers 
gekruisd. Dit is de beste oplossing. Op korte 
termijn moet worden gezorgd voor een veilige 
gelijkvloerse oversteek van de Kanaalstraat. 
De aanleg van deze oversteek wordt gekoppeld 
aan de inrichting van het lokaal bedrijventerrein 
Littoral en zal in samenwerking van met de stad 
Kortrijk en W&Z moet worden uitgevoerd.

voorzien voor recreanten. De plek zal worden 
ingericht met rustbanken en een infopaneel. 

 De tweede plek ontstaat met de doortrekking van 
de Vaartstraat tot aan het water, en deze plek te 
voorzien van een ruim keerpunt en een aantal 
parkeerplaatsen. Hier kunnen vissers hun plek 
vinden en kan vanuit het dorp naar het water 
wordt gefietst en gewandeld. 

- Ter hoogte van Stasegembos worden beide paden, 
door het bos en langs het water, verhard zodat ze 
comfortabel zijn voor alle gebruikers en tijdens 
alle seizoenen. De open plek, halfweg het bos, 
wordt ingericht als rustplek voor passanten en 
buurtbewoners. Een dwarsverbinding koppelt de 
twee paden aan elkaar en aan de wijk die grenst 
aan het bos. 

- Een laatste rustplek wordt ingericht bij de 
kanoclub, die tot een kwalitatieve zone voor 
waterrecreatie wordt uitgebouwd, vergelijkbaar 
met de Brug in Zwevegem.

- Naast de route langs het water, wil de stad ook 
inzetten op de verdere uitbouw van de linken 
naar de provinciaal domein de Gavers. De meeste 
fietspaden zijn reeds aangelegd, maar hier en 
daar ontbreken nog stukken om te spreken 
van een vlotte en veilige aansluiting tussen 
deze twee regionale recreatieve structuren. Het 
betreft o.a. het ontbrekende fietspad langs het 
waterzuiveringsstation; en tussen de Beneluxlaan 
en de Iepersestraat; langs de Keibeek naar de 
Gavers.

 Ter hoogte van het woonproject Marbra-Lys 
wordt gezocht naar de realisatie van een vlottere 
verbinding tussen de non-stop recreatieve 
fietsroute op de linkeroever van het kanaal en de 
regionale fietsroute op de oude spoorwegbedding 
(Guldensporenpad). Er wordt voorgesteld 
om op lange termijn de bestaande fietsbrug 
(Luipaardbrug) over de weg door te trekken naar 
de Luipaardstraat. Op die manier wordt de druk 
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•	 Creëren van gebied voor grootstedelijke 
functies op gronden van Kapel Ter Bede 

Het gebied van Kapel ter Bede, deels gelegen op het 
grondgebied van Harelbeke, maakt onderdeel uit 
van de regionale pool, gekoppeld aan de R8 en de 
E17. Door het bovenlokale karakter van het gebied 
van Kapel ter Bede, is het aan het Vlaamse Gewest 
om ontwikkelingsperspectieven aan dit gebied toe te 
kennen. In het ruimtelijke uitvoeringsplan voor de 
afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk, 
goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 
20 januari 2006, werd het gebied ‘Kapel ter Bede’ 
bestemd als een gebied voor wetenschapspark en 
stedelijke activiteiten.

Het voorliggende inrichtingsplan voor de zone 
deelt Kapel Ter Bede-Littoral op in een 6-tal zones: 
een nieuwe lokaal bedrijventerrein op Littoral, 
de bouwstrip langs het Guldensporenpad, het 
researchpark van ongeveer 6 ha, een bedrijvenzone 
met behoud van de bestaande percelen en ruimte 
voor nieuwe kavels, de kasteelsite en de bufferzone 
langs de R8 en E17. 

Op het grondgebied van Harelbeke wordt een zone 
voor bedrijvigheid voorzien. De grens van Kortrijk en 
Harelbeke die vroeger werd geconcretiseerd met de 
Luipaardstraat, wordt nu een groene brede as met 
fietspad die doorloopt over het terrein van Evolis in 
het zuiden en aansluit op het Guldensporenpad in het 
noorden.

Het geheel wordt ontsloten via een nieuwe interne 
ontsluitingsweg met twee ontsluitingsmogelijkheden: 
naar het noorden toe, richting R8 en naar het zuiden, 
richting N391. 

Het Guldensporenpad, het recreatieve fietspad op 
de voormalige spoorwegbedding loopt parallel aan 
de ontsluitingsweg. De Provincie, die het fietspad 
beheert, wenst het pad in te richten tot een non-stop 
fietsveilige route. Hiervoor dienen de kruisingen met 

het gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk worden 
vermeden. Om deze reden worden de twee bestaande 
fietsonveilige kruispunten vervangen door een nieuwe 
ongelijkvloerse kruising t.h.v. Littoral. 

De Keizerstraat blijft behouden vanaf de 
Luipaardstraat tot aan de onderdoorgang E17 en 
wordt daar afgesloten van de Keizerswijk. Op die 
manier wordt de Keizerstraat ontlast van plaatselijk 
verkeer naar de wijk. Een tweetal bedrijven op het 
bedrijventerrein ‘Harelbeke-kanaalzone’ blijven wel 
van de Keizerstraat gebruik maken voor de ontsluiting 
van hun activiteiten. Idealiter is dit echter niet 
voor de Luipaardstraat, die hierdoor wel nog wordt 
belast met zwaar verkeer. Op termijn is het daarom 
wenselijk dat deze bedrijven via de bedrijvenzone 
rechtstreeks richting Kanaalstraat ontsluiten en 
niet langer hiervoor de Keizerstraat/Luipaardstraat 
gebruiken. 

Doordat de Keizerstraat wordt afgesloten kunnen 
zowel het Guldensporenpad als de nieuwe 
ontsluitingsweg vlot worden aangesloten op de 
wegenis op Evolis. Ter hoogte van de onderdoorgang 
E17 wordt het fietspad op het tracé van de 
Keizerstraat gelegd. De nieuwe ontsluitingsweg voor 
Kapel Ter Bede komt te liggen op het huidige tracé 
van het fietspad. 

Het plangebied maakt deel uit van de volledige 
ontwikkeling van Kortrijk-Oost. Gezien de 
complexe verkeersafwikkeling op het knooppunt 
wordt een streefbeeldstudie door het Agentschap 
wegen en verkeer opgemaakt. De huidige 
voorliggende resultaten van de studie wijzen uit 
dat een ruimtelijke ingrijpende heroriëntatie van 
de bestaande weginfrastructuur noodzakelijk zal 
zijn. Dit heeft als gevolg dat het inrichtingsplan 
niet als definitief mag worden beschouwd, maar 
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voor deze omgeving. Gezien de optie op middellange 
termijn een bestemmingswijziging t.o.v. het 
gewestplan inhoudt en hiermee ook een gedeelte 
van de taakstelling voor het stedelijk wonen wordt 
gerealiseerd, wordt deze ontwikkeling als suggestie 
geformuleerd aan de Vlaamse Overheid. 

indien nodig nog verder moet worden aangepast 
en/of verfijnd zodat toekomstige aanpassingen aan 
het verkeersknooppunt Kortrijk-Oost niet worden 
gehypothekeerd. 

Met deze ontwikkeling krijgt de grootstedelijke 
bestemming rond het op- en afrittencomplex van 
Kortrijk-Oost een economische invulling.

•	 Behouden en inrichten van een buffer tussen 
Evolis en de Keizershoek

Als beleidsoptie worden de gronden tussen de 
Keizershoek en het toekomstige Delta-park bestemd 
als buffergebied. Op korte termijn betekent dit dat 
de gronden hun huidige agrarische bestemming 
bewaren. Op middellange termijn kan de buffer een 
functionele invulling krijgen. Hierbij wordt gedacht 
aan een gedeeltelijk uitbreiding van de Keizershoek 
met bijkomende woningen en een groene bufferstrook 
met een recreatieve bestemming. Voor deze 
ontwikkeling dient een RUP te worden opgemaakt.

De groenstrook sluit aan op de voormalige spoorlijn 
Kortrijk-Avelgem, die als fietspad (Guldensporenpad) 
werd ingericht in kader van het provinciaal recreatief 
fietsroutenetwerk. Dit houdt de mogelijkheid open om 
zowel lokale als bovenlokale recreatieve functies aan 
de groenstrook te koppelen. Hierbij wordt gedacht 
aan functies zoals een petanqueveld, skatepiste en 
een buurthuis voor de Keizershoek en diensten die 
het lokale karakter overstijgen (cafetaria, restaurant, 
conferentiezaal) gericht op het bedrijventerrein 
Evolis. 

De gewenste invullingen voor de bufferzone, zowel 
op korte als op middellange termijn, dienen te 
kaderen binnen de opties van het Vlaams Gewest 
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4.3. Randstedelijk groengebied

4.3.1. Visie

Kaart 11  : Gewenste structuur randstedelijk 
groengebied

Gezien het bovenlokaal belang van het 
provinciedomein ‘de Gavers’ worden de doelstellingen 
en ontwikkelingsperspectieven van dit gebied bepaald 
door de hogere besturen. Het PRS W-Vl duidt de 
Gavers aan als toeristisch-recreatief knooppunt. 
Binnen het voorstel van de afbakening van het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk (gewestelijk RUP) 
worden de Gavers door Vlaanderen aangeduid als 
randstedelijk groengebied.  

De Provincie ziet volgende toekomstige rol voor het 
domein: een publiek toegankelijk landschapspark met 
recreatie in een groene en waterrijke omgeving. De 
Gavers dienen een sociale, recreatieve en natuurlijk-
ecologische rol te vervullen, waarbij een gezond 
evenwicht wordt behouden tussen de natuurlijke 
waarde van het gebied en het recreatief medegebruik.  
De Gavers blijven in de toekomst enkel beschikbaar 
voor zachte recreatie. Een goede bereikbaarheid met 
het openbaar vervoer en een veilige aansluiting op de 
kernen voor de zwakke weggebruiker (belang van een 
uitgebouwd fietsroutenetwerk) zijn hierbij essentieel. 
Bijkomend vormen de Gavers een belangrijke 
stapsteen in de corridor Leie-Kanaal - Bossuit-Kortrijk 
en moet de natuurlijke en recreatieve link met beide 
waterwegen verstevigd worden.

Wat betreft de randen rond het domein werden 
mogelijke ruimtelijke knelpunten grotendeels opgelost 
via gemeentelijke RUP’s. Gezien het randstedelijke 
karakter blijven stedelijke functies rondom de Gavers 
mogelijk. Ter realisatie van de corridor Leie-Kanaal 
Bossuit-Kortrijk wordt grondgebonden landbouw, 
als beheerder van het open randstedelijk landschap, 
behouden.

Doelstellingen

- duurzaam en kwalitatief ontwikkelen van het 
provinciedomein  ‘de Gavers’, 

- behouden van de omgeving van de Gavers als 
stapsteen in de verbinding Kanaal-Leie,

Strategische projecten

Gezien de ontwikkeling van de Gavers een provinciale 
en gewestelijke bevoegdheid is, worden geen 
specifieke strategische projecten geformuleerd voor 
dit deelgebied.
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4.3.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Duurzaam en kwalitatief ontwikkelen van 
het provinciedomein ‘de Gavers’ 

Het domein ‘de Gavers’ wordt ingericht als 
multifunctioneel en gedifferentieerd randstedelijk 
groen- en natuurgebied, met mogelijkheid tot 
zachte recreatie (wandelaars, fietsers en zachte 
waterrecreatie). Het domein wordt momenteel 
uitgebouwd zoals voorzien in de verschillende plannen 
voor het domein, goedgekeurd door de Deputatie.

Om de rol van het domein waar te maken werd de 
toekomstvisie voor de Gavers geconcretiseerd in de 
uitwerking van vier deelgebieden (bron: ruimtelijke 
structuurschets Gavers):
- het ‘Gavermeer’ als open plas voor natuur en 

watersport;
- een laagdynamische ‘groene gordel’ rond het 

Gavermeer;
- een activiteitensite ‘Gavers-zuid’, gericht op 

het uitoefenen van (water)sport, recreatieve 
en natuureducatieve activiteiten, al dan niet in 
groepsverband;

- een activiteitensite ‘Gavers-west’, gericht op de 
individuele recreant uit de regio.

De vier deelgebieden dienen onderling een goede 
samenhang te hebben door het verstevigen van de 
externe netwerken naar en interne netwerken door 
het domein.

Het programma voor de activiteitensite Gavers-
zuid wordt sinds enkele jaren gefaseerd uitgevoerd. 
Het zwempaviljoen met strand werd gerealiseerd, 
de Gaverbeek kreeg een nieuw profiel en recent 
werd het onthaalgebouw geopend. In een volgende 
fase wordt het watersportcentrum met nieuwe 
aanlegsteiger gebouwd. Ook de parking Eikenstraat 
krijgt een nieuwe inrichting. Deze werken betekenen 
een belangrijke opwaardering voor de Gavers. 

Behouden van de omgeving van ‘de Gavers’ als 
stapsteen in de verbinding Kanaal - Leie 

In de gewenste ruimtelijke structuur van de Provincie 
worden de verbindingen tussen Bavikhove-Ooigem 
en de Gavers, en tussen Deerlijk en Zwevegem als 
structurerende open-ruimteverbindingen aangeduid. 
In deze gebieden dient versnippering maximaal 
tegengegaan te worden om de open ruimte te kunnen 
behouden. 
De Pluimbeek en Gaverbeek, gelegen binnen deze 
open-ruimteverbindingen, worden door de Provincie 
beleidsmatig geselecteerd als natuurverbindings-
gebieden. Dit zijn gebieden waar kleine natuur- 
en landschapselementen de migratie van 
dieren en planten tussen natuuraandachtszones 
vergemakkelijken. Vanuit de Provincie zullen voor 
deze twee beken acties worden ondernomen om 
de aanwezigheid van KLE’s te behouden en te 
versterken, om een natuurlijke loop van de beek 
na te streven, en om het gebied te vrijwaren van 
bebouwing. De stad Harelbeke ondersteunt deze 
actie.

Bijkomend wenst de stad Harelbeke de agrarische, 
ecologische en de recreatieve betekenis van deze 
open-ruimteverbindingen verder uit te bouwen.

- agrarisch:
 Het landbouwgebied ten zuiden van de Gavers 

wordt als dusdanig bevestigd. Grondgebonden 
landbouw zal worden ingezet in functie van 
het behoud van de open ruimte. De volledige 
omschakeling naar of bijkomende grondloze 
land- en tuinbouwbedrijven zijn niet toegelaten. 
Er wordt gewerkt aan landschapsopbouw door 
het behouden en uitbreiden van de kleine 
landschapselementen, o.a. ter versterking 
van het recreatieve netwerk door het gebied. 
Beheerslandbouw kan hiervoor worden ingezet. 
Na volledige stopzetting van de aanwezige 
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landbouwactiviteiten kunnen de gronden, gelegen 
tussen de Gavers, de spoorlijn Kortrijk-Brussel 
en E17, toegevoegd worden aan het geheel van 
de Gavers (lange termijn). Alhoewel de gronden 
dan een bevoegdheid worden van de hogere 
overheid, suggereert de stad om deze gronden a 
priori niet te bebossen. De gronden zijn relicten 
van de vroegere Gavermeersen. Daarnaast zijn 
het onbebouwde karakter, de fragmentatie door 
kleine landschapselementen en de gemengde 
wooncluster met waardevolle roterij  belangrijke 
elementen om te bewaren en te versterken. Het 
accent ligt op het behoud van het aanwezige 
landschap, als complementaire ruimte ten aanzien 
van bosstrook rond het meer. Een vergroening 
van de cluster door aanplantingen met houtkanten 
en heggen wordt ingezet om het geheel beter op 
te nemen in de omgeving. 

- ecologisch:
 De bestaande afgebakende natuurgebieden 

(volgens gewestplan), grenzend aan het 
provinciaal domein van de Gavers, worden 
gerespecteerd en waar mogelijk (in overleg met 
de andere functies) verder versterkt.

 
 De omgeving van de Keibeek-Pluimbeek 

wordt maximaal opengehouden als natuurlijke 
corridor tussen de Gavers en Esser. Er dient een 
ecologische doorgang verzekerd te worden, daar 
waar de Keibeek de autostrade en de spoorlijn 
kruist.

- recreatief:
 In het kader van de uitbouw van een recreatief 

fietsroutenetwerk wordt de verbinding tussen 
Leie en het landbouwgebied Esser uitgebouwd tot 
een duidelijke, vlotte en veilige route. Ter hoogte 
van de Gavers dienen minimum de bestaande 
spoorwegovergangen (fietsovergang Eikenstraat 
en Steenbrugstraat) behouden te blijven.
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4.4. De Leieband

4.4.1. Visie

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur van 
Harelbeke is de Leie een belangrijke ruimtelijke 
potentie voor Harelbeke. De Leie, als historische 
drager van ruimtelijke ontwikkelingen, behoort in 
Harelbeke zowel tot het buitengebied als tot het 
stedelijk gebied. De Leie moet opnieuw een centraal 
ruimtelijk element worden in het verstedelijkt gebied 
van Harelbeke.

Op bovenlokaal niveau wordt de Leie geselecteerd 
als hoofdwaterweg (RSV), maar ook als 
natuuraandachtszone met toeristisch-recreatieve 
potenties (PRS W-Vl).

Er dienen ruimtelijke keuzes gemaakt te worden 
omtrent de verdere invulling van de nog onbebouwde 
gronden langs de Leie, waarbij de Leie de functie 
van multifunctionele drager behoudt. Hierbij dienen 
mogelijkheden voor harde functies opengehouden te 
worden (wonen, bedrijvigheid), terwijl de resterende 
kwalitatieve open ruimte in het stedelijk gebied en 
natuurlijke waardevolle oevers in het buitengebied 
worden gevrijwaard van verdere bebouwing. 

Een aantal ruimtelijke opties omtrent de Leievallei 
in Harelbeke dienen als suggesties naar de hogere 
besturen te worden opgevat en kunnen eventueel 
onderdeel uitmaken van een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. 

Doelstellingen

- gericht ontwikkelen van economische activiteiten 
langs de Leieboorden, 

- versterken van de link tussen wonen en water 
t.h.v. de stadskern,

- optimaliseren van een doorlopende recreatieve 
fietsroute langs de Leie,

- voeren van een beleid van herstel en onderhoud 
van het resterende historische Leielandschap.

Strategische projecten

- opwaardering van de omgeving van het 
sluizencomplex,

- vervolledigen van de recreatieve route met een 
fietsbrug over de Leie.

Onderstaande ruimtelijke acties hebben eveneens 
betrekking op de toekomstige inrichting van het 
deelgebied:
- herinrichting van het Marktplein en Leieboorden,
- ontwikkelen van het stedelijk woonpark 

Harelbeke-Kuurne,
- ontwikkelen van Westwijk.
De concrete aanpak van deze projecten werd reeds 
uitgebreid beschreven onder het hoofdstuk ‘stedelijk 
woongebied’ en wordt om deze reden hier niet 
herhaald.
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4.4.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Gericht ontwikkelen van economische 
activiteiten 

De aanwezigheid van industriële activiteiten langs 
de Leieoevers is groot. Via het gewestplan en een 
tweetal BPA’s zijn er nog mogelijkheden voor verdere 
uitbreiding. Gezien de ruimtebehoevende aard van 
bedrijvigheid en de versnipperde aanwezigheid op 
diverse locaties, is het belangrijk deze activiteit 
zo compact mogelijk te organiseren, waardoor de 
tussenliggende zones zoveel mogelijk voor zachtere 
functies in aanmerking kunnen komen. 

Volgende beleidsopties m.b.t. bedrijvigheid  worden 
vooropgesteld:
- Behoud van zone tussen Leie en 

Kortrijksesteenweg voor (watergebonden) 
bedrijvigheid:

 De achterliggende gronden van de 
Kortrijksesteenweg, deels bestemd als gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar 
nut; gebruikt door IMOG en Aquafin, en een 
industriegebied, behouden in grote mate 
hun huidige bestemming. Op de bestaande 
afgebakende gronden zijn uitbreidingen, 
vernieuwbouw, nieuwbouw toegelaten, mits de 
bestaande regenwaterafvoer naar de Leie over 
de terreinen wordt gegarandeerd. Het nieuwe 
containerpark (uitbreiding tot een diftarpark) 
werd recent aangelegd op een strook langs de 
Kortrijksesteenweg, op de gronden van IMOG. 
Deze keuze doet geen afbreuk aan de huidige 
werking van IMOG en kadert binnen de ruimtelijke 
visie voor deze terreinen. 

 Bij uitdoving van de bestaande activiteiten dient 
prioriteit te worden gegeven aan de vestiging van 
watergebonden activiteiten op deze gronden. De 
activiteiten mogen het fiets- en wandelverkeer 

langs de Leieboorden niet overmaats verhinderen. 
 Behoud van bedrijvigheid langs de Leie t.h.v. de 

N36:
 De historisch gegroeide bedrijvigheid langs 

weerszijden van de Leie, van Overleiestraat tot 
N36, wordt bevestigd in de gewenste ruimtelijke 
structuur van Harelbeke. De nog aanwezige 
onbebouwde, industrieel bestemde, gronden 
kunnen verder worden ingevuld. 

 Bij uitdoving van de vestigingen aan de zijde 
van de Oostwijk zijn nieuwe bedrijven binnen de 
bestaande bedrijfssites toegelaten voor zover 
de nieuwe activiteiten de draagkracht van de 
woonomgeving niet overschrijden. Op lange 
termijn zou het eveneens opportuun zijn om 
t.h.v. de Oostwijk een woonproject toe te laten, 
in kader van een opwaardering en een afwerking 
van deze wijk. 

 De beleidsoptie voor de Oostwijk dient ruimtelijk 
bevestigd te worden in een R.U.P. voor deze 
zone, waarbij gestreefd wordt naar een 
functieverbreding langs de Leie in relatie tot de 
draagkracht van de stedelijke woonomgeving.
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•	 Versterken van de link tussen wonen en het 
water t.h.v. de stadskern

Momenteel is de link tussen wonen in de stadskern 
en het water vrij beperkt. Hierin zal verandering 
komen. Met de geplande heraanleg van de 
Marktomgeving. Hierbij wil de stad op beide oevers 
focussen. De ruimte voor ingrepen is aanwezig. Op 
de zuidoever zal de herinrichting van de Vrijdomkaai-
Toekomststraat worden gekoppeld aan de ophoging 
van de brug. Op de noordoever wenst de stad de koer 
van het bedrijf Geldof te integreren binnen het geheel 
van de hernieuwde Leieoevers.  

Eenzelfde strategie kan worden gevolgd bij de 
aanpak van andere nieuwe woonprojecten langs de 
Tweebruggenstraat (project Westwijk) en de overkant 
van de Leie (woonpark Harelbeke-Kuurne). 

Volgende randvoorwaarden worden vooropgesteld:
- er dienen bijkomende zichtassen te worden 

gecreëerd naar de Leie toe;

- er wordt een stedelijke woondichtheid 
nagestreefd, waarbij een gradient wordt 
toegepast.

 De gebouwen langs de Leie dienen zowel een 
stedelijk karakter uit te stralen, als qua schaal 
aan te sluiten bij de Leieoevers. Hierbij wordt 
afgestapt van het creëren van een gesloten 
wand naar het water, maar dienen zichtassen en 
doorgangen naar het achterliggende woongebied 
worden gemaakt;

 Meer landinwaarts wordt een minder dense 
bebouwing voorgesteld die aansluit bij de 
woonvorm in de omgeving (Westwijk: afwerking 
lint N43 - woonpark Harelbeke-Kuurne: 
aansluiting bij de aangrenzende woonwijken).

- een kwalitatieve eenvormige inrichting van het 
publieke domein op de oevers en de kademuren is 
prioritair in het stedelijk woongebied.

•	 Optimaliseren van een doorlopend recreatief 
fietsroutenetwerk	langs	de	Leie

Harelbeke maakt onderdeel uit van het provinciaal 
toeristisch-recreatief netwerk door de verstedelijkte 
Leieband. Het provinciaal fietsroutenetwerk is gericht 
op zowel recreatief als functioneel fietsverkeer en 
verbindt in hoofdzaak woonkernen met attractiepolen. 
Het is een bovenlokaal netwerk dat aansluit op het 
gemeentelijk fietsroutenetwerk. Het is de bedoeling 
dat deze route wordt geoptimaliseerd, met middelen 
van de Provincie. In Harelbeke werd het jaagpad 
langs de Leie als non-stop route geselecteerd binnen 
het provinciaal fietsroutenetwerk. Een non-stop 
route is een hoogwaardige snelle fietsroute. Ze zijn 
zoveel mogelijk conflictvrij en hebben een hoge 
kwaliteitsstandaard.

Aangezien zowel in het stedelijk gebied als in het 
buitengebied reeds fietspaden voorzien zijn langs de 
Leie, worden volgende gemeentelijke beleidsopties 
bijkomend vermeld om te komen tot een doorlopende 
en goed bereikbare fietsroute langs de Leie:

- In de stadskern wordt de Tweebruggenstraat 
opgenomen binnen de herinrichting van de 
omgeving van sluizencomplex. In de stadskern 
wordt prioriteit gegeven aan de verblijfsfunctie. 
Dit betekent dat het verkeer hier wordt gemengd. 
Aan de overzijde van de Leie, ter hoogte van de 
nieuwe woonontwikkelingen op de gronden van 
de voormalige site van de Groeningeververij, 
dient het jaagpad te worden doorgetrokken langs 
de Oude Leiearm en wordt een vlotte aansluiting 
gezocht met het bestaande jaagpad langs de Leie. 
Het jaagpad wordt zodanig ingericht dat fietsen 
mogelijk is. De aanleg van de Tweebruggenstraat 
en het jaagpad op de andere oever maken deel 
uit van de integrale aanleg van de Leieoevers in 
het stedelijk gebied. Kwaliteit staat hierbij voorop. 
Het beeldkwaliteitsplan kan hierbij richtinggevend 
zijn.
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- Opdat de inwoners van Harelbeke (en Kuurne) 
zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van 
de fietsroutes langs de Leie, dienen voldoende 
vlotte en veilige aansluitingen te worden voorzien 
tussen de aangrenzende woonwijken en deze 
route. Deze aansluitingen maken onderdeel uit 
van verbindingen voor langzaam verkeer tussen 
Kortrijk, Waregem en de verschillende wijken en 
kernen van Harelbeke.

- Daar waar de fietsroute over private 
bedrijfsgronden loopt, dient ervoor gezorgd te 
worden dat het jaagpad duidelijk aangeduid 
is en dat bedrijfsactiviteiten (kaaiactiviteiten 
en -voorzieningen) het fietsen over deze 
bedrijfsgronden niet in het gevaar brengen. 
Fietsen langs de Leie is prioritair.

•	 Voeren van een beleid van herstel en 
onderhoud van het historische Leielandschap

 
- Afbakenen van open-ruimtegebieden met een 

verschillend beleid:
 De inplanting van nieuwe harde functies dient 

steeds afgewogen te worden t.o.v. de kwaliteit 
van de bestaande open ruimtes langs de Leie. In 
het stedelijk gebied is open ruimte langs de Leie 
heel beperkt. In het buitengebied zijn er langs de 
Leieoevers meer mogelijkheden.

 Ter versterking van het Leielandschap worden 
twee opties vooropgesteld: in de stedelijke 
ruimte wordt werk gemaakt van de realisatie van 
bijkomende groenstroken langs de Leie en in het 
buitengebied dienen de bestaande open stroken 
langs de Leie maximaal behouden te worden. 

 Deze doelstelling kan enkel worden bereikt door 
het duidelijk afbakenen van de open ruimte en 
door het opleggen van strikte beperkingen voor 
de functies langs de Leieoevers. Pas dan kunnen 
mogelijkheden worden gecreëerd voor de natuur 
en kan aan landschapsherstel worden gedacht.

 Het betreft de volgende gebieden: 
• De gronden, aansluitend bij de Oude Leiearm 

(natuurgebied) op Kuurns grondgebied, 
zijn bestemd als gebied voor openbare 
nutsvoorzieningen. In het afbakeningsplan 
voor het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
worden deze gronden herbestemd als 
natuurgebied met recreatief medegebruik. De 
stad zal deze gronden reserveren voor natuur- 
en landschapsherstel. Voor het gebied kan 
een natuurinrichtingsplan worden opgemaakt, 
dat aansluit bij de ontwikkelingsperspectieven 
voor de oude Leiearm op het grondgebied van 
Kuurne.

• Op lange termijn, bij de realisatie van een 
woonproject op het stedelijk woongebied 
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tussen de Stedestraat en de Leie, wordt 
een brede openbare groenstrook voorzien 
langs de Leie. Deze groenstrook behoudt de 
bestemming als de bedding van de Leie.
Binnen de zone zijn alle werken toegelaten 
voor het functioneren en de aanpassing van 
de waterweg. De inrichting gebeurt volgens de 
richtlijnen van waterwegbeheer W&Z. Naast 
de basisfunctie van de infrastructuur horende 
bij de waterloop heeft deze zone tevens de 
recreatieve functie.

• In het buitengebied wordt geopteerd om langs 
de Leieoevers geen nieuwe bouwactiviteiten 
en uitbreidingen van bestaande gebouwen 
toe te laten. Voor de gebouwen gelegen op 
de rand van deze deelruimte wordt verwezen 
naar de opties opgenomen voor de deelruimte 
5 (landelijk woongebied) en deelruimte 9 
(open-ruimtecorridor Harelbeke-Waregem).  
Omtrent zonevreemde constructies wordt 
eveneens verwezen naar de beleidsopties 
beschreven in de ontwikkelingsperspectieven 
voor de deelstructuren.

• In het buitengebied zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan het mondingsgebied van 
de Plaatsbeek in de Leie. Het gebied werd 
door het Vlaamse Gewest aangeduid als VEN-
gebied. Deze gebieden krijgen bijkomende 
bescherming en middelen zodat eigenaars en 
beheerders meer mogelijkheden krijgen voor 
de instandhouding van die natuur. De stad 
heeft in dit gebied reeds gronden in bezit. 
De stad wenst het gebied te ontwikkelen 
als natuur-ecologisch pilootproject. Het 
gebied kan een kern van een grootschalig 
natuur- en landschapsgebied worden door 
het herstel van de typische Leievallei-
karakteristieken met vochtige graslanden en 

kleine landschapselementen. Alle acties die de 
stad in deze omgeving wenst te ondernemen, 
dienen in overeenstemming te zijn met de 
algemene voorschriften voor VEN-gebieden. 

- Uitbreiden van de gronden voor natuur- en 
landschapsherstel langs de Leie:

 Door de herkalibrering van de Leie vallen de 
grenzen met Kuurne en Waregem niet langer 
samen met de loop van de Leie. Harelbeke wenst 
de rechtgetrokken Leie als nieuwe grens vast te 
stellen. Dit heeft mogelijkheden aan Harelbeke 
om ook aan natuurontwikkeling te doen langs 
de afgesneden Leiemeanders (VEN-gebied op 
Vlaams niveau). Deze gebieden zijn immers 
enkel bereikbaar vanop Harelbeeks grondgebied. 
Gesprekken met beide buurgemeenten zijn 
hiervoor noodzakelijk.

- Het voeren van een beleid van onderhoud en 
herstel van het landschap van de Leie

 De Leie is op Vlaams niveau aangeduid als 
natuuraandachtszone. Na aanduiding van 
GEN-, GENO- en natuurverwevingsgebieden 
door het Vlaamse Gewest verfijnt de Provincie 
deze natuuraandachtszone met een net van 
natuurverbindingsgebieden. De provincie wil 
hier in eerste instantie een beleid voeren van 
KLE’s. Ook Harelbeke wil de trend van natuurlijke 
openheid verderzetten en dit door middel van het 
uitbouwen van lokale ecologische infrastructuur 
en creëren van ecologische stapstenen.

 Voor de Leie betekent dit voornamelijk het 
versterken van de natuurlijke kwaliteiten van de 
afgesneden Leiearmen. Door het onderhouden van 
de bomenrijen langs de Leie worden secundaire 
groene corridors ontwikkeld die het geheel van 
de Leie versterken. Via de valleigebieden van de 
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Beverenbeek en Plaatsbeek, die uitmonden in de 
Leie, ontstaan natuurlijke verbindingen met de 
open ruimte van Hoog-Walegem en de Gavers 
(verder naar het Kanaal). Beide beken worden 
opgenomen in het lokaal ecologisch netwerk.

 Omwille van de landschappelijke kwaliteiten 
van de Plaatsbeek (-Havikbeek) wordt de 
beekvallei geselecteerd als lokaal structurerend 
lineair element. Het beleid voor structurerende 
elementen is gericht op het behouden 
en versterken van de visuele kwaliteit en 
herkenbaarheid van het element in het landschap. 
De aanduiding van de bouwvrije zone tussen de 
Bruyelvoetweg en de Leie zal de beekvallei van de 
Plaatsbeek en omgeving vrijwaren van bebouwing 
en van andere storende elementen. De bouwvrije 
zone werd afgebakend via het gewestelijk RUP 
‘Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk’ in 
het deelplan 5: Plaatsbeek/Ooigembos. Het GRUP 
werd goedgekeurd door het Vlaamse gewest op 7 
november 2008. 

 
In het kader van de actualisatie van de 
landschapsatlas werd de Leievallei Ooigem-
Bavikhove voorlopig aangeduid als ankerplaats. 
Deze beleidsintentie van de vlaamse overheid 
markeert deze omgeving als ‘gaaf landschap’.

Foto van het bestaande sluizencomplex 
met het aanpalende bedrijf ‘Bloemmolens’
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Ter illustratie:
vluchtfoto met aanduiding van de nieuwe 
fietsbrug

Visienota Visie Seine Schelde- 
Rivierherstel Leievallei

Fietsbrug t.h.v. Kervijnstraat (Bavikhove)
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•	 Vervolledigen van de recreatieve route met 
een	fietsbrug	over	de	Leie

Tussen het open-ruimtegebied ten oosten van N36 en 
Bavikhove wordt overwogen om de recreatieve link te 
vervolledigen d.m.v. een nieuwe fietsersbrug over de 
Leie. Door de aanleg van de brug wordt bereikt dat 
het verhard jaagpad op de rechteroever van de Leie 
wordt gehandhaafd, wat de recreatieve druk op de 
Leieomgeving zal beperken. 

In deze omgeving bevinden zich ook een aantal 
interessante locaties, die op (middel-)lange termijn 
zullen worden ingeschakeld binnen het toeristisch-
recreatief netwerk. Het betreft het ontginningsgebied 
Spijkerland en de Goed te Boevekerke (Waregem). 
Ook een aantal natuurgebiedjes worden makkelijker 
bereikbaar, zoals de Zavelputten (Waregem), het 
mondingsgebied van de Plaatsbeek en iets verder 
Ooigembos (Wielsbeke).

Deze actie kadert binnen het rivierherstel van de Leie 
en behoort tot het takenpakket van NV Waterwegen 
en Zeekanaal. De concrete uitvoering is nog niet 
gepland. Het stadsbestuur wil via het GRS deze actie 
ondersteunen en hun medewerking aanbieden bij de 
realisatie van de brug.

4.4.3. Strategische projecten

•	 Opwaardering van de omgeving van het 
sluizencomplex

In het kader van de optimalisatie van de Seine-
Schelde verbinding wordt de Leie verbreed om een 
doorgang van 4.500 ton mogelijk te maken. Dit heeft 
als gevolg dat de omgeving van de Leie t.h.v. de 
voormalige site van de Groeningeververij binnenkort 
wordt getransformeerd. De reden hiervoor is de 
bouw van een nieuwe sluis. Deze ingrijpende actie 
zal leiden tot de herinrichting van de ganse omgeving 
van de Bloemmolens. Momenteel is de procedure 
lopende voor de aanstelling van ontwerper/uitvoerder 
voor de nieuwe sluis. W&Z programmeert de bouw 
van de sluis tijdens de periode 2015-2016. 

Op het aanpalende schiereiland bevindt zich het 
dominante gebouwencomplex van de Bloemmolens 
(6 bouwlagen). Tot voor kort was hier nog industriële 
activiteit aanwezig. Momenteel staan de gebouwen 
leeg. Omwille van de grootschaligheid van het 
complex fungeren de Bloemmolens als een landmark 
in deze omgeving. De tip van het eiland kent nog 
een vrij groene invulling. Langs de Leieoever is het 
jaagpad gelegen dat via een brugje over de oude 
Leiearm aansluit op de noordoever. 
Gezien het mogelijke ruimtegebrek om een nieuwe 
sluis op te richten binnen het huidige profiel van de 
Leie zal W&Z de Bloemmolens verwerven. Op die 
manier beschikken ze over meer beweegruimte, 
vooral ter hoogte van de punt van het eiland. 

De eilandtip is in het gewestplan bestemd als 
natuurgebied. De Bloemmolens zijn gelegen binnen 
milieubelastend industriegebied. Binnen de huidige 
beleidsopties kunnen beide bestemmingen de verdere 
ontwikkeling van het gebied bemoeilijken. 
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4.5.  Landelijk woongebied

4.5.1. Visie

Kaart 12 : Gewenste structuur landelijk woongebied

Bavikhove en Hulste vormen het landelijk 
woongebied, maar samengesteld uit twee aparte 
woonkernen. Momenteel scheidt het waardevolle 
natuurlijke landschap van de Plaatsbeek-Havikbeek 
de twee kernen. Deze omgeving dient maximaal open 
gehouden te worden. Door de ingesloten ligging van 
de beekvallei is de visuele ervaring naar deze open 
ruimte vanuit de dorpen echter beperkt. Op plaatsen 
waar visueel contact mogelijk is, moet deze kans dan 
ook maximaal worden benut. 

Zowel Bavikhove als Hulste zijn duidelijk verschillend 
van het centrum van Harelbeke. Beide kernen moeten 
hun karakter van compacte, autonome woonkern met 
landelijk karakter behouden. De eigenheid van het 
landelijk woongebied zal ruimtelijk worden bevestigd. 
Bij de verdere ontwikkeling van de woonkernen wordt 
de categorisering vanuit het PRS West-Vlaanderen 
gerespecteerd. 

Bavikhove blijft in de toekomst een woonkern met 
een historisch gedeelte omgeven door recentere 
verkavelingen. De verwevenheid van wonen met 
lokale bedrijvigheid blijft in de toekomst mogelijk. 
Dwarsverbindingen voor langzaam verkeer tussen 
de verschillende woonomgevingen zullen de interne 
samenhang van de woonkern versterken. Het centrum 
van Bavikhove moet worden geherwaardeerd. Ook de 
ruimtelijke relatie met de Leie kan opnieuw worden 
versterkt. De vallei van de Plaatsbeek krijgt hierbij 
een structurerende rol. 

Bavikhove werd op provinciaal niveau aangeduid 
als bedrijfsondersteunend hoofddorp. Na onderzoek 
kan een behoefte van 5 ha lokale bedrijventerrein 
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het landelijk woongebied worden beschreven in de 
gewenste ruimtelijke deelstructuren. De problematiek 
van de zonevreemde woningen werd reeds opgelost 
in het RUP zonevreemde woningen buitengebied - 
deelplan ‘landelijk gebied rond Bavikhove en Hulste’.

Doelstellingen:

- streven naar een gerichte verweving van harde 
functies,

- realiseren van de taakstelling voor wonen,
- realiseren van de taakstelling voor lokale 

bedrijvigheid, 
- streven naar compacte landelijke woonkernen,
- ontwikkelen van de beekvalleien (valleikom) van 

Plaatsbeek-Havikbeek als waardevolle open-
ruimtecorridor,

- ontwikkelen van de beekvallei van de 
Vaarnewijkbeek tussen Bavikhove en N36 als 
waardevolle open-ruimtecorridor,

Strategische projecten:

- opwaarderen van de woonkern van Bavikhove,
- bevestiging van de bedrijfsmogelijkheden langs 

Kantstraat in Hulste,
- voorzien van speelgroen in Bavikhove,
- gemeentelijk initiatief voor het mondingsgebied 

van de Plaatsbeek.

worden aangetoond voor het buitengebied. In de 
economische studie werd ook een locatie-onderzoek 
verricht. Hieruit blijkt dat de zoekzone aansluitend 
bij de kern van Bavikhove, met ontsluiting op de 
Bavikhoofsestraat, ruimtelijk de meest geschikte 
locatie is. Deze locatie is bovendien niet strijdig met 
de hogere beleidskaders. De zoekzone wordt daarom 
door het College gekozen voor de aanleg van het 
nieuwe lokale bedrijventerrein. 

Hulste heeft als woonkern duidelijk een verschillend 
karakter dan Bavikhove. De nauwe centrumstraten 
in de historische dorpskern bepalen de ruimtelijke 
identiteit van Hulste. Het kerkplein en een 
aantal centrumstraten werden een aantal jaren 
geleden heraangelegd. Hierbij werd een nieuwe 
verkeerscirculatie doorgevoerd. Ook het stimuleren 
van privé-renovatie zal het centrum van Hulste ten 
goede komen. Daarnaast moet ook aandacht blijven 
bestaan voor de integratie van het centrum in het 
geheel van Hulste. De grote woonwijk ‘Ter Elst’ kan 
verder worden afgewerkt en de onzekere positie 
van de bedrijvigheid langs de Kantstraat wordt 
uitgeklaard. De eigenheid van Hulste wordt ook 
bepaald door de vallei van de Hazebeek-Havikbeek. 
Deze beken dienen gerespecteerd te worden in de 
toekomstige ruimtelijke structuur van het dorp.  

Buiten deze waardevolle open-ruimtecorridor 
Plaatsbeek-Havikbeek wordt het buitengebied 
rond beide woonkernen in de toekomst beschouwd 
als agrarisch gebied in de ruime zin waarbij alle 
agrarische activiteiten hun maximale mogelijkheden 
behouden. De ontwikkelingsperspectieven voor 
zonevreemde constructies in de open ruimte rond 
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4.5.3. Ontwikkelingsstrategie

•	 Streven naar een gerichte verweving van 
harde functies 

In functie van het gericht verweven van activiteiten in 
de kernen wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
kerngebied en het verblijfsgebied in beide kernen. 

In Hulste betreft het centrumgebied de omgeving 
van Hulstedorp-Kapelstraat-Kerkstraat-Vlietestraat-
Kasteelstraat-Min. Detaeyelaan. In Bavikhove is 
het gebied gelegen tussen de Tramstatie en het 
kruispunt Bavikhoofsestraat-Europastraat. In deze 
gebieden komt naast wonen, ook een handels- en 
dienstenaanbod voor op het niveau van een woonkern 
in het buitengebied. Het blijft een woongebied, 
gekenmerkt door een dense aangesloten bebouwing, 
waar in de toekomst gestreefd wordt naar een 
gedifferentieerde uitbreiding van het aanbod van 
nieuwe woongelegenheden. Het gabariet van de 
bestaande bebouwing (2 bouwlagen en een dak) 
wordt aangehouden. Op die manier wordt het 
landelijke karakter van de beide dorpen gegarandeerd 
(evenwicht tussen breedte weg en hoogte gebouwen). 

Buiten het kerngebied wordt de woonomgeving 
aangeduid als verblijfsgebied. In Hulste ligt vooral 
de nadruk op wonen, met een breed aanbod aan 
verschillende woontypologieën. In Bavikhove blijft 
een menging van wonen met kleine bedrijfjes (niet 
storend voor de woonomgeving) mogelijk. 

Zowel in Bavikhove als Hulste dienen de 
wijkontsluitingswegen als ruggengraat voor het 
verblijfsgebied. 
In Hulste betreft dit in hoofdzaak Blauwhuisstraat 
– Kwademeersstraat - Muizelstraat als ontsluiting 
voor de wijk Ter Elst. 
In Bavikhove zullen Hoogstraat- Tweede Aardstraat 
- Tiendemeersstraat – Dwarsstraat - Hoog 
Hemelrijk – Europastraat en de Oudstrijderslaan als 
wijkontsluitingswegen fungeren.

•	 Realiseren van de taakstelling voor wonen in 
het buitengebied 

Bavikhove en Hulste krijgen een taakstelling voor 
wonen toebedeeld, om de eigen behoefte  
(95 wooneenheden) binnen de woonkernen op te 
kunnen vangen binnen de planperiode 2007-2012. 
Tot 2012 blijkt er voldoende aanbod om aan de 
behoefte te voldoen. Dit houdt in dat op vandaag 
geen bijkomend woonuitbreidingsgebied kan worden 
aangesneden. 

Gezien de korte termijn van de huidige planperiode 
werd een verdere doorrekening tot 2017 gemaakt. 
Ook voor de periode (2009-2017) blijkt dat er 
geen behoefte (147 wooneenheden) kan worden 
aangetoond voor de beide kernen van het 
buitengebied. Er zal zich wel een tekort manifesteren 
in de deelkern Hulste, maar dit kan ruimschoots  
worden opgevangen in Bavikhove.

Om de bijkomende behoefte te kunnen realiseren, 
wordt rekening houden met volgend aanbod: 
- Het stimuleren van het op de markt brengen 

van het grote aanbod aan juridisch correct 
gelegen woonpercelen (in verkavelingen en 
langs uitgeruste wegen). Hierbij wordt rekening 
gehouden met een relisatiegraad van 80%.

- Het tekort van Hulste voor de behoefte tot 2017 
wordt doorgeschoven naar Bavikhove, waar het 
aanbod ruimschoots voldoende is om de behoefte 
vanuit de eigen kern op te vangen. Een groot deel 
zal worden gerealiseerd met de ontwikkeling van 
de bouwgronden achter de woningen langs de 
Hoogstraat en de Bruyelstraat (opgenomen in het 
RUP Bavikhove Noord). 

 Bij de realisatie van de onbebouwde terreinen 
zal worden gestreefd naar een gedifferentieerde 
invulling naar aard van de woningen en 
bebouwingstype, en naar een globale 
richtdichtheid van 15 woningen per hectare. 
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- De cijfers omtrent leegstand blijven moment-
opnames, maar het percentage leegstaande 
woningen (ongeveer 5%) in de dorpskernen 
overstijgt het Vlaamse gemiddelde (ongeveer 
3%). Door middel van een heffing op leegstand 
wordt verwacht dat tegen het einde van de 
planperiode de helft van de woningen terug 
binnen het woningaanbod worden opgenomen. 
Op die manier wordt een gezonde frictieleegstand 
behaald.

De som van de cijfers resulteren in een gezamenlijk 
aanbod voor de deelkernen Hulste en Harelbeke 
van 156 wooneenheden voor de periode 2009-
2017. Dit is voldoende om de woningbehoefte (147 
wooneenheden) voor de buitengebiedkernen op te 
vangen.

Naast de realisatie van de behoefte tot 2017 blijven, 
binnen de bebouwde structuur van Bavikhove en 
Hulste, nog onuitgerust woonuitbreidingsgebied ter 
beschikking om een behoefte ‘na’ 2017 te kunnen 
opvangen (indien via een nieuwe woonbehoeftestudie 
de behoefte aan bijkomende woningen kan 
aangetoond worden). Wenst men deze gronden 
‘voor’ 2017 toch aan te snijden, kan dit wel op basis 
van het grond- en pandenbeleid. Deze gronden 
komen weliswaar enkel in aanmerking voor sociale 
huisvesting.

Wat betreft het tekort om te voldoen aan 
de woningbehoefte vanuit de verspreide 
woonbebouwing (= 120 wooneenheden tot 2017) 
van het buitengebied moet ervan worden uitgegaan 
dat deze behoefte wordt opgevangen in het stedelijk 
gebied van Harelbeke.

•	 Realiseren van een taakstelling voor lokale 
bedrijvigheid in het buitengebied

Via de behoefteberekening voor het buitengebied 
kan een behoefte van 5 ha worden aangetoond. 
Hiervoor wordt een specifieke berekeningsmethodiek 
toegepast. Gezien geen extrapolatie (klassieke 
methode) van verkoop van lokale bedrijfspercelen 
kon worden gemaakt, werd via een bevraging 
gepeild bij bedrijfsleiders naar hun behoefte aan 
extra bedrijfsruimte. De netto-behoefte op basis van 
de enquetering bedraagt 2,9 ha. Daarbij wordt een 
bijkomende vraag van 1 ha voor starters opgeteld. 
Ervan uitgaande dat de netto-brutoverhouding 
ongeveer 75%-100% is, brengt dit de totale bruto-
oppervlakte van het terrein op ongeveer 5 ha. 

Vervolgens werden een 3-tal mogelijke locaties 
voor de inplanting van een lokaal bedrijventerrein 
onderzocht op de ruimtelijke haalbaarheid. De 
zoekzone aan de Darmstraat, nabij de N50, werd door 
de hogere besturen geschrapt omwille van de ligging. 
Deze locatie betreft een uitgesproken zichtlocatie, 
terwijl de agrarische strook tussen de N36 en de 
N36d niet verder mag worden aangetast. De locatie 
aan de Vaarnewijkbeek, tegen de grens met Kuurne, 
is gelegen in een landschappelijke waardevolle 
omgeving. Beide locaties liggen bovendien in 
herbevestigd agrarisch gebied, wat het aansnijden 
van deze gronden bezwaard. De derde locatie, 
aansluitend bij het dorp van Bavikhove, ligt niet in 
herbevestigd agrarisch gebied en kan makkelijker 
landschappelijk worden geïntegreerd. Deze locatie 
werd ook reeds bij het initiële structuurplan door de 
hogere besturen naar voor geschoven. Deze locatie 
wordt daarom door het College weerhouden voor de 
ontwikkeling van het nieuwe lokale bedrijventerrein. 

Vooraleer met de concrete ontwikkeling kan worden 
begonnen, zullen nog een aantal stappen moeten 
worden doorlopen, zoals de opmaak van een RUP dat 
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de bestemming juridisch verankerd. Binnen dit RUP 
zullen ook de randvoorwaarden worden vastgelegd: 
voldoende en gepaste ruimte voor landschappelijke 
integratie, aandacht voor afwerking naar omliggende 
woonkern, onderzoek naar mogelijke doorsteken 
voor zacht verkeer (voetgangers/fietsers) naar de 
omgeving,...

•	 Streven naar compacte landelijke 
woonkernen

Behoud van de bestaande bebouwde woonkernen, 
waarbinnen een beleid van verdichting wordt 
gevoerd:
Het is belangrijk dat Bavikhove en Hulste compacte 
woonkernen blijven en ruimtelijk niet verder 
uitdeinen. Het behoud van de bestaande bebouwde 
omgevingen van Bavikhove en Hulste heeft als gevolg 
dat de mogelijkheden voor wonen en bedrijvigheid 
zich in de toekomst binnen deze woonkernen 
dienen te concentreren. Erbuiten wordt een open-
ruimtebeleid gevoerd.

In Hulste wordt om deze reden het woonuitbreidings-
gebied aansluitend bij de wijk ‘t Stroomke beperkt 
ten voordele van de aanleg van een bufferbekken. 
In ruil wordt geopteerd om het ingesloten stukje 
landbouwgebied tussen dit woonuitbreidingsgebied 
en de Blauwhuisstraat/-Kwademeerlaan aan het 
woonuitbreidingsgebied toe te voegen.

Kwalitatief afwerken van de randzones, waarbij 
waardevolle zichtassen op de open ruimte maximum 
behouden blijven:
Zowel aanwezige relaties (visueel als functioneel) 
met de open ruimte als niet-verenigbare activiteiten 
op de grens met de open ruimte dienen kwalitatief 
afgewerkt te worden. Bestaande relaties kunnen 
versterkt en uitgebreid worden. Storende activiteiten 
(het betreft hier in hoofdzaak de historisch aanwezige 

bedrijvigheid en land- en tuinbouwbedrijven) 
dienen landschappelijk geïntegreerd te worden. Een 
eventuele vraag tot uitbreiding voor bedrijvigheid 
in de randzones dient zoveel mogelijk voorzien te 
worden naar het verblijfsgebied toe.

Het betreft ondermeer de randzones achter de 
woonzones langs de Hoogstraat en de Kervijnstraat. 
Hier wordt lokale bedrijvigheid in beperkte mate 
toegelaten, indien verenigbaar met de woonomgeving 
en mits landschappelijke afwerking naar de open 
ruimte. 

•	 Ontwikkelen van de beekvalleien (valleikom) 
van Plaatsbeek - Havikbeek als waardevolle 
open-ruimtecorridor

Voor dit landschappelijk en ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met een corridorfunctie worden in de 
gewenste agrarische structuur duidelijke uitspraken 
geformuleerd omtrent de landbouwactiviteiten en de 
agrarische bebouwing. De ontwikkelingsperspectieven 
voor zonevreemde woningen en zonevreemde 
bedrijven in het gebied worden besproken in de 
specifieke beleidskaders opgenomen in de gewenste 
nederzettingsstructuur en economische structuur. 

Bijkomend worden volgende ontwikkelings-
perspectieven geformuleerd:
- Het beekvalleilandschap van de Plaatsbeek-

Havikbeek, als groen lint doorheen de open-
ruimtecorridor, moet behouden en versterkt 
worden. Om deze reden wordt de beekvallei 
geselecteerd als lokaal structurerend lineair 
element. Er dient vooral aandacht besteed te 
worden aan de landschappelijke aspecten zoals 
het behoud van beekbegeleidende weilanden, 
het beheer van de aangrenzende akkerranden 
en het behoud van en het bijkomend aanplanten 
van kleine landschapselementen langsheen 
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de beken om de valleikom te accentueren. Er 
dient eveneens gestreefd te worden naar een 
optimalere kwaliteit van het beekwater.

- De bestaande voetweg door het gebied, die 
Bavikhove met Hulste verbindt wordt opgenomen 
binnen het lokale recreatieve netwerk.

•	 Ontwikkelen van de beekvallei van de 
Vaarnewijkbeek tussen Bavikhove en N36 
als waardevolle open-ruimtecorridor

Voor deze zone worden volgende ontwikkelings-
perspectieven geformuleerd:
- De strook tussen de Vierkeerstraat en de 

Bavikhoofsestraat, grenzend aan de N36, 
wordt beleidsmatig aangeduid als ecologisch 
waardevolle groenstrook. Deze groenstrook 
wordt eveneens voorzien aan de overzijde 
van de Bavikhoofsestraat (tussen bebouwing 
Afspanningsstraat en N36).

- De aangrenzende boerderij mag er blijven en 
uitbreiden, mits deze uitbreiding landschappelijk 
geïntegreerd wordt. Bij uitdoving van de 
agrarische bedrijvigheid mag de boerderij 
geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd naar 
een woonfunctie, voor zover de omvorming 
beperkt blijft tot één residentiële woning. 
Ook laagdynamische, aan het buitengebied 
gekoppelde, recreatieve en/of educatieve functies 
kunnen binnen de bestaande hoevegebouwen 
worden opgestart.

- Er zal een fiets- en voetgangersverbinding 
worden uitgebouwd langsheen de groenstrook, 
die aansluit op de Vondelstraat (richting Hulste) 
enerzijds en op het fietspad naar het centrum van 
Bavikhove en het jaagpad Leie anderzijds. Deze 
verbinding wordt opgenomen binnen het lokale 
recreatieve netwerk.

4.5.4. Strategische projecten

•	 Opwaarderen van het kerngebied van 
Bavikhove 

Algemeen wordt aangenomen dat de leefkwaliteit 
verbetert door de herinrichting van de dorpskern. 
Hierdoor krijgen het dorpsplein en de centrumstraten 
terug sfeer. Het wordt een omgeving waar het wonen, 
winkelen en veilig naar schoolgaan belangrijker zijn 
dan het doorgaand verkeer. 

Eind 2009 werden ook met de werken in de dorpskern 
van Bavikhove gestart. Dit project - opnieuw in 
opdracht van en in samenwerking met Aquafin - zal 
een nieuwe elan geven aan dit centrum waardoor het 
een aangename en rustige kern wordt. 

In Bavikhove wordt de vernieuwing van de dorpskern 
niet langer gekoppeld aan het vervolledigen van 
de wijkverzamelweg. Na de voltooiing van de N36 
blijkt het sluiten van de Oudstrijderslaan niet meer 
noodzakelijk om Bavikhove van doorgaand verkeer 
te ontlasten. Bovendien ontstond er protest van 
de handelaars uit de dorpskern tegen de geplande 
wijkverzamelweg. Het gemeentebestuur besliste 
daarom om van het plan - voor de doortrekking van 
de wijkverzamelweg - af te stappen. Dit zal via het 
RUP Tramstatie worden bevestigd.

De Hoogstraat in Bavikhove is van oudsher een straat 
die gekenmerkt wordt door een grote menging van 
wonen met handelsactiviteiten. Ook hier dient het 
wegprofiel opgewaardeerd te worden tot een weg met 
verblijfsfunctie i.p.v. een verkeersfunctie (belang van 
het inbrengen van vertragende elementen).
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•	 Bevestiging van de bedrijfsmogelijkheden 
langs Kantstraat in Hulste 

Hulste wordt in het PRS W-Vl gecategoriseerd als 
herlokalisatiedorp. Hulste kan enkel ruimte voorzien 
voor bedrijvigheid voor herlokalisatie van bedrijven 
die reeds in Hulste zijn gevestigd.

Langs weerzijden van de Kantstraat in Hulste 
heeft zich bedrijvigheid gevestigd. Een deel van 
de bestaande bedrijvigheid (en kleinhandel) ligt 
in woongebied. Het bedrijf Masureel neemt meer 
dan de helft van het industriegebied (volgens het 
gewestplan) in. Het ander deel van het gebied, dit 
zijn de percelen op de hoek van de Hazebeekstraat-
Kapelstraat (ongeveer 1,2 ha), is nog in gebruik voor 
agrarische doeleinden (boomgaard). 

In de gewenste ruimtelijke structuur van Hulste 
wordt voorgesteld om het binnengebied en de 
omgeving van de Kantstraat te ordenen, om 
enerzijds de bedrijfszekerheid aan de bestaande 
bedrijfsactiviteiten te garanderen en anderzijds de 
verweving van wonen en werken op deze plek te 
optimaliseren. Volgende ordening wordt voorgesteld: 
- Bestemmen van de gronden in het binnengebied 

(woongebied) als gronden voor bedrijvigheid. 
Dit houdt in dat alle bestaande activiteiten (ook 
de aanwezige kleinhandel) mogelijk blijven. Bij 
uitdoving van deze activiteiten wordt enkel nog 
lokale bedrijvigheid toegelaten. 

- Bevestigen van de bedrijfsactiviteiten van 
Masureel op het industriegebied met mogelijkheid 
tot uitbreiding tot aan de Hazebeekstraat. Bij 
uitdoving van de huidige bedrijfsactiviteiten zal 
het terrein prioritair worden aangewend voor 
herlokalisatie van bestaande bedrijven uit Hulste 
en/of startende bedrijven uit Hulste. Daarom 
wordt de bestemming verbreed tot bedrijvigheid 
in ruime zin.

- Aanduiden van een klein gedeelte van de site 
van Masureel, gelegen in het centrumgebied, als 

zone voor centrumfuncties (toegelaten functies 
zijn wonen, kleinhandel en diensten op schaal 
van de kern, aanverwante activiteiten bij de 
bedrijvigheid). Het betreft een bebouwd deel van 
het complex dat niet meer in aanmerking komt 
voor industriële bedrijvigheid en met de nieuwe 
invulling een kwalitatieve aansluiting kan maken 
met de woonomgeving langs de Kapelstraat.

- Waar mogelijk, het voorzien van een brede 
buffering tussen wonen en bedrijvigheid.

Deze ruimtelijke herstructurering kadert binnen 
de beleidsoptie van de Provincie, om Hulste aan 
te duiden als herlokalisatiedorp. Voor Hulste 
betekent deze selectie dat lokale bedrijvigheid, in 
verwevenheid met het wonen, wordt toegestaan. 
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•	 Bijkomend voorzien van openbaar groen 

Momenteel is in beide dorpen reeds openbaar groen 
aan te treffen (bij de sportvoorzieningen). Om de 
leefomgeving nog aangenamer te maken wordt in de 
toekomst geopteerd om het aanbod aan openbaar 
groen te vergroten.

In het verleden zijn reeds twee bijkomende 
mogelijkheden voor groen voorzien:
- In het BPA Bavikhove Dorp-Noord wordt de 

beekvallei van de Plaatsbeek als groene as (met 
recreatief medegebruik) aangeduid.

- In Hulste wordt in het BPA Hulste Park een park 
voorzien aansluitend bij de kerk.

Er is echter weinig speelgroen aanwezig in beide 
dorpen (in tegenstelling tot het stedelijk gebied, 
waar de Gavers gelegen zijn). De stad zal daarom 
bijkomend speelgroen (speelbos) voorzien in 
Bavikhove, aansluitend bij de sportaccommodatie 
t.h.v. de Oudstrijderslaan. Om dit speelgroen te 
realiseren dient het bestaande BPA 053-Bavikhove 
Dorp-West herzien te worden.

•	 Gemeentelijk initiatief voor het 
mondingsgebied van de Plaatsbeek

Er dient gestreefd te worden naar een kwaliteitsvolle 
ontwikkeling en valorisatie van de natuurwaarden 
door de actieterreinen, afgebakend in het GNOP, in de 
toekomst zoveel mogelijk waar te maken.

De stad Harelbeke zal dan ook in eerste instantie 
op eigen gronden overgaan tot concrete 
ontwikkelingsacties. Indien mogelijk zal de stad 
bijkomende gronden verwerven aan ecologisch 
relevante gebieden. De aankoop zal echter op basis 
van vrijwilligheid gebeuren en niet door onteigening.

Prioritair wordt de omgeving oude Leie Bavikhove 
(of het mondingsgebied van de Plaatsbeek in de 
Leie) als actiedomein aangepakt. Waar mogelijk zal 
de stad initiatieven nemen en ondersteunen om de 
milieucondities van het gebied te verbeteren. Vooral 
de waterkwaliteit is hier belangrijk om kansen te 
geven voor gevarieerd leven in en rondom de beek. 

Aangezien het mondingsgebied van de Plaatsbeek 
grotendeels werd aangeduid als VEN-gebied, dienen 
lokale ruimtelijke acties in samenwerking met en/of in 
overleg met het Vlaams Gewest te gebeuren.

In dit kader wenst de stad ook te onderhandelen met 
de stad Waregem omtrent de grenscorrectie m.b.t. de 
gronden gelegen tussen de Oude Leiarm en de Leie. 
Door annexatie van deze gronden zou het kerngebied 
bij de monding van de Plaatsbeek uitbreiden en krijgt 
dit gemeentelijke initiatief een grotere natuurlijke en 
ecologische betekenis.
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4.6. Gemengd lint N50

4.6.1. Visie

Kaart 13 : Gewenste structuur gemengd lint N50

De N50, t.h.v. Harelbeke, maakt onderdeel uit 
van de verdichte lintstructuur tussen Kortrijk 
en Ingelmunster. T.h.v. Harelbeke is de N50 
uitgegroeid tot een discontinu lint, met een lage 
dichtheid en een fragmentarisch karakter als gevolg 
van losstaande inplantingen van bedrijven en 
grootschalige kleinhandelszaken tussen bestaande 
verspreide woonlinten. De handelsfuncties zijn 
volledig afgestemd op de autobereikbaarheid en de 
zichtlocatie.  

De verdere uitwerking van het gemengd lint 
vraagt om een specifiek ruimtelijk beleid, waarbij 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het gemengd 
lint duidelijk worden omschreven. Op grond van 
het verkeer, de integratie van het landschap, 
de beeldvorming en de ruimtelijke samenhang, 
dient de N50 te worden geherstructureerd. De 
stad wenst hierbij zoveel mogelijk de bestaande 
functies te consolideren en, indien wenselijk en 
mogelijk, ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 
Deze ontwikkelingen dienen in de hand gehouden 
te worden door het opleggen van een aantal 
randvoorwaarden.

Vooral voor het oplossen van een aantal zonevreemde 
functies langs de N50 wil de stad een ruimtelijke 
oplossing bieden ter plaatse. De stad Harelbeke 
geeft m.a.w. prioriteit aan het behoud van bestaande 
(zonevreemde) bedrijvigheid en kleinhandel langs de 
N50, dan aan een herlokalisatie van deze functies. 
Belangrijkste reden voor deze keuze is de historisch 
gegroeide ruimtelijke toestand van de N50 (met een 
gedeeltelijke bevestiging in het gewestplan), maar 
ook de goede bereikbaarheid van deze zaken.

Doelstellingen:

- behouden van de (bouw)mogelijkheden voor de 
verschillende activiteiten gelegen in de gemengde 
activiteitenkorrels,

- beperken van (bouw)mogelijkheden voor 
activiteiten gelegen buiten de gemengde 
activiteitenkorrels,

- behouden van zichtassen naar de open ruimte,
- afwijkende oplossingen voor twee precaire 

ruimtelijke knelpunten.
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4.6.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Behouden van de (bouw)mogelijkheden voor 
de verschillende activiteiten gelegen binnen 
de gemengde activiteitenkorrels

Ter hoogte van de Brugsestraat en de 
Barzestraat worden beleidsmatig twee gemengde 
activiteitenkorrels aangeduid. Deze omvatten alle (al 
dan niet zonevreemde) bebouwing in de omgeving 
van de kruispunten van de N50 met de Brugsestraat 
en de Barzestraat.

Initieel vormen het gewestplan en eventuele 
goedgekeurde BPA’s de basis voor het bepalen van de 
afbakening van deze gemengde activiteitenkorrels. 
Anderzijds wenst de stad ook verfijningen en 
aanvullingen toe te passen uitgaande van de huidige 
percelering, meer specifiek voor wat betreft een 
aantal beperkte grenscorrecties tussen woongebied 
en agrarisch gebied. Hiermee wordt dezelfde 
methodiek gevolgd als toegepast in de RUP’s 
buitengebied.

Vervolgens dient een onderscheid gemaakt 
te worden tussen de verschillende aanwezige 
functies. Naargelang de juridische correcte 
ligging van de functies en de invloed op de vlotte 
doorstroming van de N50 worden meer of minder 
ontwikkelingsperspectieven toegelaten. Het betreft 
wonen, kleinhandel, horeca en bedrijvigheid.

Wonen:
- De mogelijkheden voor juridisch correct gelegen 

woningen blijven behouden. Men kan m.a.w. 
instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken 
uitvoeren, verbouwen, herbouwen en uitbreiden. 
Als neven- of hoofdbestemming is ook een 
kantoor- of dienstenfunctie (inclusief horeca) 
toegelaten op deze percelen.

- Vrijliggende, juridisch goed gelegen woonpercelen 
binnen deze afbakeningslijn mogen verder 
worden ingevuld. Meergezinswoningen zijn niet 
toegelaten.

- Bij een kantoor- of dienstenfunctie dient parkeren 
van voertuigen voor klanten, het eigen personeel, 
en het laden en lossen op het eigen terrein te 
worden voorzien.

Kleinhandel en bedrijvigheid (inclusief horeca):
- Omwille van de ligging langs de N50 wenst 

de stad de bestaande (grootschalige en/of 
zonevreemde) kleinhandelzaken te bevestigen. 
Maximum een consolidatie van de bestaande 
toestand wordt toegelaten. Enkel beperkte 
verbouwings- en instandhoudingswerken zijn 
mogelijk.

- Nieuwe kleinhandel wordt enkel toegelaten 
op erkende terreinen voor kleinhandel (bv. na 
bevestiging van de bestaande kleinhandel in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan). Deze kleinhandel 
moet complementair zijn met de kleinhandel in 
het stadscentrum van Harelbeke. Bij uitdoving 
van kleinhandelsactiviteiten mogen op deze 
gronden ook nieuwe bedrijfsactiviteiten worden 
opgestart. De nieuwe activiteiten mogen geen 
hogere dynamiek langs de N50 teweegbrengen. 
Vestigingen met een regionale aantrekkingskracht 
zijn dan ook niet mogelijk. Er worden geen 
bijkomende uitbreidingen of zware reconversie 
aan de bestaande gebouwen toegestaan.

- Omwille van de ligging langs de N50 worden wel 
nog uitbreidingsmogelijkheden aan de bestaande 
bedrijvigheid toegekend. Bij de afbakening van 
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•	 Beperken van (bouw)mogelijkheden voor 
activiteiten gelegen buiten de gemengde 
activiteitenkorrels

- Gelegen ‘binnen’ landelijk woongebied (volgens 
gewestplan):

 Functies gelegen binnen landelijk woongebied 
kunnen verder ontwikkelen. Men kan m.a.w. 
instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken 
uitvoeren, verbouwen, herbouwen en ruim 
uitbreiden. En er kunnen – voor zover ruimtelijk 
aanvaardbaar – gedeeltelijke of volledige 
functiewijzigingen worden toegelaten (horeca, 
handel, ...). De kleinhandel moet complementair 
zijn met de kleinhandel in het stadscentrum van 
Harelbeke. 

 Indien individuele percelen dieper zijn dan de 
strook landelijk woongebied langs de N50, mag de 
achterliggende strook enkel als tuinstrook worden 
gebruikt. 

- Gelegen ‘buiten’ landelijk woongebied:
 Bebouwing gelegen buiten landelijk woongebied 

wordt beschouwd als zonevreemde infrastructuur. 
Deze bebouwing krijgt dezelfde ontwikkelings-
perspectieven toegekend zoals voorzien in de 
specifieke beleidskaders m.b.t. zonevreemdheid 
(zie gewenste nederzettingsstructuur en 
economische structuur). 

 Horeca-activiteiten, binnen bestaande vergunde 
gebouwen, kunnen behouden blijven. Een 
beperkte uitbreiding van oppervlakte voor horeca 
wordt enkel toegelaten, in aansluiting met de 
bestaande bebouwing. Parkeren van voertuigen 
voor klanten en het eigen personeel dient op het 
eigen perceel opgelost te worden.

 De zonevreemdheid van functies gelegen buiten 
landelijk woongebied dient opgelost te worden via 
een gemeentelijk RUP.

de gemengde activiteitenkorrels zal hiermee 
reeds rekening worden gehouden, door ingesloten 
gronden, met weinig of geen waarde voor 
de landbouw, als uitbreidingszone voor van 
aangrenzende bedrijvigheid aan te duiden. Pas bij 
een dringende behoefte tot uitbreiding kan een 
bestaand bedrijf deze gronden aansnijden. Zolang 
deze behoefte niet kan worden aangetoond, 
behouden de gronden hun huidige agrarische 
bestemming.

- Kleinhandel als ondergeschikte functie en als 
blijvend onderdeel van een zonevreemd bedrijf 
(of zonevreemd bij uitbreiding) beperkt zich tot 
consolideren van de bestaande toestand.

- Bij bedrijven en handelszaken dient parkeren van 
voertuigen voor klanten, het eigen personeel, en 
het laden en lossen op het eigen terrein voorzien 
te worden.

- Toegangen tot bedrijven en handelszaken dienen 
zoveel mogelijk te worden gebundeld of te 
worden beperkt tot maximum één toe- en uitgang 
per bedrijf of handelszaak. Deze ontsluiting 
voor gemotoriseerd verkeer moet gebeuren 
rechtstreeks op de N50. De lokale straten zonder 
handelsfunctie, die ontsluiten op de N50, blijven 
zo grotendeels van verkeersoverlast gespaard. 

De begrenzing van beide activiteitenkorrels worden 
op korte termijn in een RUP geconcretiseerd. Tijdens 
de huidige planningsperiode werd het RUP reeds tot 
voorontwerp gebracht.
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•	 Afwijkende oplossingen voor twee precaire 
ruimtelijke knelpunten

De stad wenst voor twee specifieke gevallen een 
ruimtelijke oplossing tot stand te brengen die 
afwijkt van de vooropgestelde beleidskaders. 
Het betreft de historisch gegroeide 
kleinhandelszaak Holvoet en de ontwikkeling 
van de gronden van SWD. Beide gevallen 
zijn een gevolg van de bestaande feitelijke 
ruimtelijke toestand. Gezien de precaire 
toestand moeten beide voorstellen worden 
beschouwd als suggesties aan de hogere 
besturen.

- De handelszaak Holvoet is gelegen in agrarisch 
gebied en maakt deel uit van de activiteitenkorrel 
zuid. Holvoet is ontstaan vanuit het serrebedrijf 
Sierflor, dat in 1977 een vergunning aanvroeg 
voor de bouw van een bedrijfswoning met 
burelen (nu Acanthus) en een serrecomplex 
(nu Holvoet). In 1988 werd een vergunning 
verleend om de bedrijfswoning om te vormen 
tot restaurant. Vanaf dan leiden beide sites een 
eigen leven. De serre werd uitgebouwd tot een 
dieren- en vijvercentrum Holvoet met bijhorende 
parking. Noch voor recente uitbreidingen en 
de verhardingen, noch voor de functiewijziging 
beschikt de kleinhandel over alle nodige 
vergunningen. Holvoet heeft hierdoor een moeilijk 
juridisch-planologisch statuut.  

 Het stadsbestuur pleit voor een oplossing van 
deze zonevreemde activiteit via de opname in het 
RUP voor de gemengde activiteitenkorrels. 

 Holvoet is volgens het gewestplan gelegen in 
agrarisch gebied. Gezien de huidige toestand 
zijn de gronden van geen waarde voor de 
beroepslandbouw. De gronden zijn niet in handen 
van een landbouwer en sinds de activiteit zich 

•	 Behouden van zichtassen naar de open 
ruimte 

We onderscheiden twee manieren om de open ruimte 
in deze deelruimte maximaal te beschermen: 
- Op een aantal plaatsen zijn nog zichten op en 

dwarsrelaties mogelijk tussen de aanpalende 
open ruimten op Lendeleeds en Harelbeeks 
grondgebied. Deze ‘kijkvensters’ dienen maximaal 
behouden te worden.

- Door het voorzien van buffers naar de open 
ruimte toe of naar de meer kleinschalige 
bebouwing langs de N50 (bv. woningen) moet 
een goede overgang verzekerd worden tussen 
bedrijvigheid en handel enerzijds en open 
gebied en wonen anderzijds. Afhankelijk van 
de beschikbare ruimte kunnen verschillende 
technieken van bufferen worden toegepast.
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worden beschouwd als een aantasting van 
de open ruimte. Vanuit deze optiek is een 
herlokalisatie moeilijk verzoenbaar met de 
goede duurzame ruimtelijke ordening. De vraag 
naar een ruimtelijke oplossing ter plekke is wel 
verdedigbaar. 

 Er dient te worden vastgesteld dat, zelfs indien de 
activiteit van Holvoet niet zou worden bestendigd 
middens een RUP, er op de site geen enkele 
nuttige landbouwfunctie kan worden voorzien. 
Indien deze vaststelling wordt afgewogen 
tegen de economische belangen van Holvoet, 
die reeds sinds 1992 hun activiteiten kunnen 
uitoefenen (en hier zelfs milieuvergunningen 
voor hebben gekregen) en tegen de bestaande 
feitelijke ruimtelijke toestand (een samenhangend 
bebouwde korrel met diverse activiteiten) lijkt de 
opname van Holvoet in een RUP verdedigbaar. 
Gelet op bovenstaande argumenten is een 
afwijking op het richtinggevend gedeelte van het 
PRS W-Vl over kleinhandel verantwoord.

 In het RUP dienen wel strenge voorschriften 
te worden opgelegd bij behoud van de 
handelsfunctie: een volledig verbod tot verdere 
uitbreiding van de activiteiten en de bebouwing/
constructies, enkel een consolidatie is mogelijk. 
Deze voorwaarde geldt ook bij verkoop van de 
handelszaak. Vanuit de hogere besturen wordt 
ook gesteld dat de zone pas in aanmerking 
kan komen voor een bestemmingswijziging 
op voorwaarde dat de gedetailleerde 
vergunningstoestand eerst en vooral wordt 
uitgeklaard.

op deze site ontwikkelde, vanaf 1988, zijn de 
gronden voorgoed verloren voor de landbouw. 
Dit leidde trouwens tot het gunstig advies van 
Duurzame landbouw op het voorontwerp-RUP 
gemengde activiteitenkorrels, waartoe Holvoet 
behoort. Een bestendiging van het bedrijf kan 
niet worden beschouwd als een aantasting van 
de open ruimte. Ook al verdwijnt de activiteit 
van Holvoet, daarmee moeten alle constructies 
nog niet worden afgebroken, aangezien de 
hoofdconstructie op zich vergund (geacht) is. 
Bovendien hangt het bedrijf samen met de andere 
(bedrijfs)gebouwen uit de omgeving zodat op 
de site helemaal geen sprake kan zijn van enige 
inname van de open ruimte.

 Bij het opmaken van een RUP dienen de 
verschillende belangen gelijktijdig tegen elkaar te 
worden afgewogen en dient een goede ruimtelijke 
ordening te worden nagestreefd. 

 Holvoet is gelegen binnen een gemengde 
activiteitenkorrel. Binnen deze korrel is de 
vergunningstoestand naar constructies zeer 
divers. De vergunningstoestand kan dus geen 
doorslaggevend criterium vormen om te komen 
tot een ruimtelijk samenhangend geheel. 
Bovendien bestaat er geen enkele wettelijke 
bepaling die bepaalt dat enkel vergunde 
constructies kunnen worden bestendigd in een 
RUP. 

 Bovendien zou een herlokalisatie van Holvoet 
elders een aanzienlijke inname van de 
open ruimte innemen, terwijl de vergund 
(geachte) gebouwen en de bestaande site nog 
een nieuwe nuttige functie kunnen krijgen 
binnen de bestaande korrel. Momenteel kan 
een bestendiging van Holvoet dan ook niet 
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- Het bedrijf SWD is een groot- en kleinhandel 
in auto-onderdelen en in signalisatie voor 
voertuigen, aannemers en wegenwerken. Het 
bedrijf is gevestigd op industriegebied voor 
milieubelastende bedrijvigheid (volgens het 
gewestplan). De totale site betreft ongeveer 5 ha, 
aansluitend bij de N50, waarvan 2 ha bebouwd. 
Naast de handelsloods staat de bedrijfswoning.  
Een groot deel van de gronden is onbebouwd en 
wordt bewerkt door een landbouwer (akkerland). 
Binnen de huidige beleidskaders kan zich hier een 
nieuw regionaal bedrijf vestigen. Dit is echter niet 
de wens van het stadsbestuur van Harelbeke, 
die de locatie wil omvormen tot een zone voor 
bedrijvigheid in ruime zin. Naargelang de vraag 
moeten enkele grotere bedrijven hier ook een 
vestigingsmogelijkheid kunnen verkrijgen. 
Door het ontbreken van hogere beleidskaders 
wordt hier een functieverbreding naar zone 
voor bedrijvigheid in ruime zin, voor een 3-4 
tal percelen, als suggestie meegegeven. Bij 
ontwikkeling worden volgende randvoorwaarden 
opgelegd: er moet maximaal gezocht worden naar 
een collectieve ontsluiting die ook ruimte-efficiënt 
werkt, er moet een breed groenscherm naar het 
open landschap worden voorzien en de dynamiek 
mag het lokale niet overstijgen. 

 Om dit mogelijk te maken worden in dit RUP 
de voorschriften voorzien om het gebied voor 
milieubelastende industrie om te vormen naar een 
zone voor bedrijvigheid in ruime zin.
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4.7. Golvend landschap Hoog-   
 Walegem rond Klein-Harelbeke 

4.7.1. Visie

Kaart 14 : Gewenste structuur Hoog-Walegem/Klein-
Harelbeke

Het hogergelegen noordelijk agrarisch gebied, gekend 
onder de toponiem Hoog-Walegem, kent nog een 
sterke samenhang. Vanuit dit gebied zijn nog mooie 
zichten mogelijk op de omgeving van de Mandelvallei. 
Grondgebonden landbouw en weiland zorgen voor 
een grote percelering van de landbouwgronden. 
Boerderijen, her en der verspreid, kenmerken het 
open golvend landschap. Verspreide zonevreemde 
woningen bevinden zich vooral in de omgeving van 
Otteka. De versnipperde wooncluster Klein-Harelbeke 
begrenst Hoog-Walegem in het zuiden. 

De agrarische grondgebonden activiteiten, die 
tot op vandaag de grote beheerder zijn van deze 
ruimte, dienen maximaal behouden te worden. 
Dit gebied werd dan ook recent herbevestigd door 
het Vlaamse Gewest. Een verfijning via het RUP 
zonevreemde woningen buitengebied- deelplan 
Hoog-Walegem/Klein Harelbeke werd goedgekeurd 
door de Deputatie op 19 maart 2009. Hierin 
worden voorschriften vastgelegd voor zonevreemde 
woningen. Zonevreemde bedrijven en actieve 
landbouwzetels worden niet behandeld. Agrarische 
bedrijven die na uitdoving werden of zullen 
worden herbestemd tot woning behoren wel tot de 
problematiek van het RUP.  Aan de hand van de 
voorschriften voor de constructies wordt ook getracht 
aan landschapsopbouw te doen. In het RUP worden 
om deze reden aan vergunningsplichtige bouwwerken 
voorwaarden van aanplanting en inrichting gekoppeld. 
Er worden ook grote bouwvrije zones binnen het 
agrarisch gebied aangeduid. Naast het RUP zal de 
stad ook een aantal acties ondernemen om het 
gebied recreatief toegankelijker te maken. 

Doelstellingen:

- versterken van de open ruimte in het noorden 
tot een agrarisch gebied met landschappelijke 
meerwaarde, 

- garanderen van de open ruimte door het opleggen 
van beperkingen voor bestaande en nieuwe 
activiteiten,

Strategisch project:

- ontsluiten van het gebied voor recreatief verkeer.
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4.7.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Versterken van de open ruimte in het 
noorden tot een agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde

Voor het noordelijk open-ruimtegebied worden in 
de gewenste agrarische structuur en economische 
structuur duidelijke uitspraken geformuleerd omtrent 
de landbouwactiviteiten en de agrarische bebouwing. 
Ze worden hieronder bondig samengevat.

Agrarische bedrijvigheid:
- Grondgebonden veeteelt en akkerbouw wordt als 

hoofdgebruiker aangeduid van deze deelruimte. 
Een volledige omschakeling van grondgebonden 
landbouwbedrijven naar grondloze bedrijven 
wordt niet toegestaan. Ook professionele 
boomgaarden met een hoge densiteit zijn niet 
toegelaten.

- In een actieve hoeve is een deels of volledige 
omschakeling naar aan landbouw toeleverende 
of verwerkende bedrijvigheid mogelijk. Ook 
wordt een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten toegestaan. Deze activiteiten 
moeten betrekking hebben op streekgebonden 
producten en zijn enkel toegelaten in de 
bestaande bebouwing. Primaire bewerking of 
opslag van producten kan worden toegelaten. 
Verdergaande verwerking van producten is 
uitgesloten. De functiewijziging mag geen 
noemenswaardige verhoging van de ruimtelijke 
dynamiek veroorzaken. 

Landschap:
- Omwille van haar structurerende rol op het 

landschap van Hoog-Walegem wordt de uitloper 
van de heuvelrug van Lendelede aangeduid als 
structurerend lokaal reliëfcomponent. 

- De beekvalleien van de Marelbeek, Vondelbeek 
worden aangeduid als lokale ecologische 
infrastructuur. 
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- De gronden rondom de hoevegebouwen en 
de verspreide woningbouw moeten worden 
gevrijwaard van vertuining en bebossing, zodat 
het landelijke en open karakter maximaal 
behouden blijft. 

Deze beleidsoptie werd vertaald in een aantal 
specifieke voorschriften, opgenomen in het RUP voor 
deze deelruimte. 

•	 Garanderen van de open ruimte door het 
opleggen van beperkingen voor bestaande 
en nieuwe activiteiten 

Het RUP zonevreemde woningen buitengebied 
- deelplan Hoog-Walegem/Klein-Harelbeke 
garandeert de bestaanszekerheid voor de verspreide 
zonevreemde woningen en uitdovende of leegstaande 
landbouwzetels in deze deelruimte. In het gebied 
worden landelijk verwevingsgebied Klein-Harelbeke 
en de linten langs de Oostrozebekestraat, Muizelstraat 
en Ginstestraat beleidsmatig als gemengde 
woonclusters aangeduid. Er worden ruimere 
bouwmogelijkheden toegelaten dan aan de verspreide 
bebouwing. Bestaande vergunde bedrijvigheid en 
horeca worden binnen deze linten gedogen. Bij 
stopzetting kunnen ze een herinvulling krijgen. 
Enkel laagdynamische activiteiten zijn toegelaten. 
Kleinhandelsactiviteiten zijn niet toegelaten. Indien 
er voor deze bedrijven of horeca uitbreidingsvragen 
zouden ontstaan, dienen deze in de toekomst in een 
specifiek RUP te worden behandeld.

De Muizelmolen wordt aangeduid als beschermd 
monument en dient duidelijk zichtbaar te blijven in 
het landschap. Om deze reden wordt de omgeving 
rond de molen als een bouwvrije zone aangeduid. 
De molen en de onmiddellijke omgeving kunnen 
zich (verder) ontwikkelen als een lokaal recreatief 
knooppunt van waaruit de streek kan worden 
geëxploreerd. 

De vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven in 
het GRS en de daaraan gekoppelde verordenende 
voorschriften in de uitvoeringsplannen moeten er 
voor zorgen dat geen noemenswaardige verhoging 
van de dynamiek in het gebied ontstaat. Het betreft 
grotendeels het bieden van rechtszekerheid aan de 
bestaande aanwezige functies en het toelaten van 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden, al naargelang de 
activiteit. 
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•	 Afbakenen van de omgeving Klein-
Harelbeke/Barzehoek/Muizelhoek als 
verwevingsgebied voor landelijk wonen en 
landbouwactiviteiten

-  Om verdere uitdeining van Klein-Harelbeke/
Barzehoek/Muizelhoek tegen te gaan, dient deze 
woonconcentratie afgebakend te worden.

-  Klein-Harelbeke/Barzehoek/Muizelhoek wordt 
beleidsmatig gedefinieerd als verwevingsgebied 
voor landelijk wonen en landbouwactiviteiten. 
Dit houdt in dat de verschillende woonlinten als 
geheel worden aangeduid als landelijke woonzone, 
en op de rand van of tussen de bestaande 
bebouwing mogelijkheid wordt geboden voor 
bijkomende land- en tuinbouwactiviteiten, mits 
de gebouwen een landelijk karakter hebben 
of de gebouwen landschappelijk ingekaderd 
(randafwerking met een groene buffer) worden 
(o.a. serres).

- De bestaande zonevreemde residentiële 
bebouwing, aansluitend bij de erkende woonlinten 
(woongebied met landelijk karakter) wordt 
als landelijke woonzone opgenomen binnen 
het verwevingsgebied. Op de woonpercelen 
mogen geen andere functies dan wonen 
en/of aan de landbouw dienstverlenende, 
verwerkende en toeleverende bedrijven met 
een beperkte ruimtelijke dynamiek en/of 
laagdynamische recreatieve functies gekoppeld 
aan het landbouwgebied worden toegestaan. 
Juridisch correct gelegen onbebouwde percelen 
in de woonlinten mogen verder opgevuld. Er 
mogen geen bijkomende woonpercelen worden 
gecreëerd. Meergezinswoningen zijn eveneens 
niet toegelaten.
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4.7.3. Strategisch project

•	 Ontsluiten van het gebied voor recreatief 
verkeer

Er dienen gericht een aantal bestaande aardewegen, 
kerkwegels en landelijke paden opgewaardeerd te 
worden tot volwaardige fiets- en wandelpaden. Deze 
paden zullen in de toekomst deel uitmaken van een 
lokaal recreatief fietsroutenetwerk. Bij heraanleg 
van deze wegels zal gebruik worden gemaakt van 
duurzame verharding.

Hiervoor zal eerst een goede inventaris worden 
opgemaakt van de trage wegen. Pas daarna kan een 
plan worden uitgewerkt voor een toeristisch-recreatief 
netwerk, dat niet enkel een aantal paden in Hoog-
Walegem aanduidt, maar ook aansluiting zoekt op het 
stedelijk gebied en de grote toeristische structuren in 
het zuiden; dit zijn de Gavers en het kanaal Bossuit-
Kortrijk. 
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4.8. Landelijk gebied rond  
 Hulste en Bavikhove

4.8.1. Visie

Kaart 15 : Gewenste structuur landelijk gebied rond 
Hulste en Bavikhove

Het landelijk gebied rond Hulste en Bavikhove situeert 
zich grotendeels ten noorden van de Vaarnewijkbeek 
en ten zuiden van het verwevingsgebied Klein- 
Harelbeke. De deelruimte wordt gekenmerkt 
door een enorme versnippering. In het landschap 
hebben de meest uiteenlopende zaken zich een 
plek toegeëigend: klassieke hoeveformaties, 
amorfe clusters van woningen en bedrijven, enorme 
serrecomplexen, boomgaarden, woonlinten, ... Het 
gebied wordt bestemd als agrarisch gebied in de 
ruime zin. Deze beleidskeuze heeft de maximale 
mogelijkheden aan de aanwezige land- en tuinbouw. 
Om de rol van de verschillende beken te versterken, 
worden ze aangeduid als bekenlandschap, waarbinnen 
naast landbouw, acties kunnen worden ondernomen 
in functie van natuurherstel en recreatie. Ook een 
aantal grotere open ruimtes worden gevrijwaard 
van bebouwing, om op die manier een vergaande 
opvulling van het gebied te vermijden en een 
contrastrijk gebied (open/gesloten) te creëren.

Een aantal uitdagingen werden reeds op bovenlokaal 
niveau aangepakt. Het betreft de bevestiging van 
het mondingsgebied van de Plaatsbeek als onderdeel 
van het GEN in het gewestelijk RUP Leievallei en 
open ruimte omgeving Kortrijk en de bevestiging van 
Agristo via een GRUP historische gegroeid bedrijf.

De zonevreemde problematiek van wonen en een 
aantal ruimtelijk beleidsopties omtrent de aanpak 
van het landschap werden uitgewerkt in het RUP 
zonevreemde woningen buitengebied - deelplan 
landelijk gebied rond Hulste en Bavikhove. 

Doelstellingen:

- bestemmen van de open ruimte rond Hulste als 
agrarisch gebied in ruime zin,

- behouden van de Vaarnewijkbeek als randstedelijk 
groenelement, 

- behouden van het vlakke open landschap t.h.v. 
het kruispunt N36-Kuurnsestraat als open wig.

Strategische projecten

- verbreding van de N36 tot 2x2-rijstroken.
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nabijheid van de bebouwde ruimte (stedelijk 
gebied en landelijk woongebied) en/of omwille van 
de vrij goede ontsluiting van dit gebied krijgen 
ook deze andere functies in deze deelruimte 
ruimere ontwikkelingsperspectieven toegekend. 
De ontwikkelingsperspectieven, beschreven in de 
gewenste nederzettingsstructuur, economische 
en agrarische structuur, dienen in acht te worden 
genomen.

De concentraties van zonevreemde linten 
langs de Darmstraat, de Oude Rijksweg 
(N36d), Kuurnsestraat-Haringstraat-Asselstraat 
worden beleidsmatig aangeduid als gemengde 
woonclusters. Ook de linten langs de Ginstestraat, 
Lampernissestraat en Waterstraat en de 
woonconcentratie langs de Eerste Aardstraat 
behouden de bestemming wonen als hoofdfunctie. 
Men kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- en 
afbraakwerken uitvoeren, verbouwen, herbouwen en 
uitbreiden aan bestaande woningen. Er kunnen – voor 
zover ruimtelijk aanvaardbaar – functiewijzigingen 
worden toegelaten. Volledige wijzigingen naar lokale 
kleinhandel en kleinschalige horeca worden enkel 
toegestaan binnen reeds juridisch correct gelegen 
woonlinten (volgens het gewestplan). 

4.8.2. Ontwikkelingsstrategie

•	 Bestemmen van de open ruimte als agrarisch 
gebied in ruime zin

De belangrijkste optie voor deze deelruimte is het 
behouden van de bestaande agrarische bestemming 
van het gebied zonder enige beperking voor de 
aanwezige land- en tuinbouw. Voor de toegelaten 
landbouwactiviteiten en de agrarische bebouwing 
wordt verwezen naar de opties geformuleerd in 
de gewenste agrarische structuur en economische 
structuur. 

Alhoewel de natuurlijke structurerende elementen 
in deze deelruimte beperkt aanwezig zijn, worden 
er toch een aantal ontwikkelingsperspectieven 
vooropgesteld:
- De beekvalleien van de Lampernissebeek, 

Vondelbeek, Eikbosbeek, Darmbeek en Hazebeek 
worden aangeduid als lokale ecologische 
infrastructuur, waarbij ze worden ontwikkeld 
als groene linten (aanplanten van KLE’s) in het 
landschap. 

- De Vaarnewijkbeek wordt maximaal behouden als 
(rand-)stedelijk groenelement. De beekvallei van 
de Vaarnewijkbeek wordt geselecteerd als lokaal 
structurerend lineair element binnen de gewenste 
landschappelijke structuur.

- Als laatste dient er beschermend opgetreden 
te worden t.o.v. de bestaande ecologische 
waardevolle zones (o.a. rietkragen in Eerste 
Aardstraat, waterpoelen,...) binnen dit open-
ruimtegebied. De KLE’s moeten zichtbaar 
aanwezig blijven. Deze natuurlijke elementen 
worden beleidsmatig aangeduid als lokale 
ecologische infrastructuur.

Het versnipperde gebied wordt eveneens 
gekenmerkt door de vrij grote aanwezigheid 
van niet-agrarische bebouwing. Omwille van de 
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•	 Behouden van Vaarnewijkbeek als (rand-)
stedelijk groenelement 

Behalve ter hoogte van de N36 en de oude Rijksweg 
N36d, is de valleikom van de Vaarnewijkbeek 
weinig versnipperd en heeft de beek nog haar 
natuurlijke loop. In de gewenste ruimtelijke 
structuur van Harelbeke wordt vooropgesteld om de 
Vaarnewijkbeek als (rand-)stedelijk groenelement te 
behouden.

Volgende ontwikkelingsperspectieven worden 
vooropgesteld:
- De beekvallei van de Vaarnewijkbeek wordt 

geselecteerd als lokaal structurerend lineair 
element binnen de gewenste landschappelijke 
structuur. Het beleid voor structurerende 
elementen is gericht op het behouden 
en versterken van de visuele kwaliteit en 
herkenbaarheid van de beek in het omliggende 
landschap.

 De beek is eveneens interessant voor 
natuurontwikkeling. De beek wordt daarom 
opgenomen binnen de lokale ecologische 
infrastructuur. De betekenis van de beek kan 
worden versterkt door het uitbreiden van de 
aanwezigheid van KLE’s.

 In de omgeving van hoeve Ter Coutere 
wordt de bestemming natuurgebied (volgens 
gewestplan) verfijnd in functie van de huidige 
landbouwactiviteiten. De beekvallei behoudt 
de bestemming natuurgebied. Het historische 
hoevecomplex wordt bestendigd als merkwaardig 
gebouwencomplex. De landbouwgronden in de 
onmiddellijke nabijheid van de hoeve behouden 
hun agrarische bestemming, tot zolang deze 
activiteiten plaatsvinden. Bij stopzetting krijgen 
de gronden de bestemming als natuurgebied. 
Met deze ontwikkelingsperspectieven wordt 
rechtszekerheid toegekend aan de betrokken 

landbouwer, zonder hierbij het belang van de 
beekvallei op lange termijn te ondermijnen. 

- Nabij het kruispunt van de Oude Rijksweg (N36d) 
met de Kuurnsestraat zijn een aantal woningen 
eveneens gelegen in het natuurgebied (volgens 
het gewestplan) van de Vaarnewijkbeek. Gezien 
deze woningen niet geïsoleerd gelegen zijn en 
aansluiten bij woongebied van Overleie, wordt 
geopteerd om de (ver)bouwmogelijkheden te 
verruimen t.o.v. de huidige mogelijkheden. De 
woningen worden m.a.w. beschouwd als een 
gemengde wooncluster, zonder mogelijkheid voor 
bijkomende woningen. 

De problematiek van de Vaarnewijkbeek en de 
omringende functies werden reeds juridisch 
aangepakt via twee RUP’s, namelijk het RUP ‘hoeve 
Ter Coutere’ en het RUP zonevreemde woningen 
buitengebied - deelplan landelijk gebied rond Hulste 
en Bavikhove.

De concrete acties kunnen volgens het 
milieubeleidsplan en het gemeentelijk 
natuurontwikkelingsplan verder worden uitgewerkt.   
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aangeduid als gemengde woonclusters. Men 
kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- 
en afbraakwerken uitvoeren, verbouwen, 
herbouwen en uitbreiden. Naast wonen en 
landbouw in ruime zin zijn enkel functies 
toegelaten die geen verkeersgenerend karakter 
hebben en verenigbaar zijn met de omgeving. 
Dit betekent dat de bestaande (zonevreemde) 
bedrijfsvestigingen worden gedoogd. Uitbreiding 
wordt wel niet meer toegestaan. Grootschalige 
kleinhandel en meergezinswoningen zijn niet 
toegelaten.

- Het bedrijf Bourgondisch Kruis is gelegen 
op de grens Harelbeke met Kuurne, t.h.v. 
Grensstraat. De toegang tot het bedrijf, vanuit 
de Brugsesteenweg is gesitueerd op Kuurns 
grondgebied. Het bedrijf zelf ligt op Harelbeke. 
De zone voor bedrijfsactiviteiten werd binnen 
de bestaande contouren bevestigd in het BPA 
zonevreemde bedrijven. Reeds tijdens deze 
procedure was duidelijk dat dit slechts een 
oplossing op korte termijn was. Het bedrijf, 
gespecialiseerd in rustieke bouwmaterialen 
en de verwerking en productie van authentiek 
bouwmateriaal in binnenhuisarchitectuur, wordt 
momenteel geconfronteerd met een prangend 
plaatsgebrek. Een uitbreiding van de site is hier 
verantwoord. Deze uitbreiding zal bovendien geen 
schade veroorzaken aan het landbouwareaal. Het 
Bourgondisch Kruis wenst via een planologisch 
attest hun behoefte te kaderen en de mogelijke 
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken. Bij 
positief advies zal vervolgens een RUP voor de 
site worden opgemaakt. Indien nodig zal hiervoor 
een samenwerking met de gemeente Kuurne 
worden aangegaan.

•	 Behoud van het vlakke open landschap 
tussen de N36 en de N36d als open-
ruimtewig

Het open, weinig versnipperde gebied tussen de 
N36 en de N36d wordt beleidsmatig aangeduid 
als ‘open-ruimtewig’ en sluit aan bij de 
ontwikkelingsperspectieven van het buitengebied.

De hoofdbestemming van deze zone blijft 
agrarisch gebied in de ruime zin, met nadruk op 
grondgebonden landbouw. Voor de toegelaten 
landbouwactiviteiten en de agrarische bebouwing 
worden er duidelijke uitspraken geformuleerd in 
de gewenste agrarische structuur en economische 
structuur.

De stad Harelbeke doet ook uitspraken omtrent 
bestaande zonevreemde bebouwing (woningen, 
landbouwzetels, bedrijvigheid) in de open-ruimtewig. 
De vooropgestelde ontwikkelingsperspectieven 
moeten er voor zorgen dat geen noemenswaardige 
verhoging van de dynamiek in het gebied 
ontstaat. Het betreft grotendeels het bieden van 
rechtszekerheid aan de bestaande functies en het 
toelaten van beperkte uitbreidingsmogelijkheden, al 
naargelang de activiteit. De mogelijkheden voor de 
verschillende activiteiten worden beschreven in de 
specifieke beleidskaders m.b.t. zonevreemdheid (zie 
gewenste nederzettingsstructuur, economische en 
agrarische structuur). 

De ontwikkelingsperspectieven van de woon-
concentraties Vierkeerstraat-Drieshoek en 
Darmstraat en van het bedrijf Bourgondisch Kruis 
worden specifiek vermeld omwille van hun ligging, 
onmiddellijk aansluitend bij het stedelijk gebied van 
Kuurne:
- De woonconcentraties t.h.v. Vierkeerstraat-

Drieshoek en de Darmstraat worden beleidsmatig 
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4.8.3. Strategische projecten

•	 Verbreding van de N36 tot 2x2-rijstroken

De provincie selecteerde de N36 (van Krekelmote-
straat Izegem tot de N43 Harelbeke) als secundaire 
weg 1. Momenteel is de N36 t.h.v. deze deelruimte 
aangelegd als 2x1-rijstrook. De weg is sinds het 
najaar 2002 in gebruik. Gezien de smalle aanleg 
ontstaan bij piekmomenten van verkeer (‘s morgens 
en ‘s avonds) files op het smalle stuk, wat de 
bovenlokale verbindende functie van de N36 niet 
ten goede komt. Integendeel, dit zorgt ervoor dat 
heel wat mensen opnieuw doorheen het centrum 
rijden, wat negatieve gevolgen heeft voor de 
verkeersleefbaarheid.

Het stadsbestuur wenst op (middel-)lange termijn 
2 bijkomende rijstroken te voorzien, zodat de 
N36 als volwaardige noordelijke ringweg kan 
fungeren en ontlastend werkt ten voordele van het 
verblijfskarakter van de stadskern (bij heraanleg 
van N43). Deze beleidsoptie wordt als suggestie 
aan het Vlaamse Gewest voorgelegd. De huidige 
categorisering staat de verbreding niet in de weg.
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Doelstellingen:

- behouden van de grensstrook als open-
ruimtecorridor tussen Harelbeke en Waregem, 
met een agrarische hoofdbestemming,

- behouden van de activiteiten langs N43, mits 
randafwerking naar de open ruimte,

- behouden van ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de functies gelegen buiten het activiteitenlint 
langs de N43.

Strategische projecten:

- streven naar een groene toekomst voor 
Spijkerland,

- uitbouwen van het recreatief fietsnetwerk. 

4.9. Open-ruimtecorridor    
 Harelbeke-waregem

4.9.1. Visie

Kaart 16 : Gewenste structuur open-ruimtecorridor 
Harelbeke-Waregem

De grensstrook tussen Harelbeke en Waregem 
wordt in de toekomst aangeduid als (randstedelijk) 
landbouwgebied met een bijkomende functie als 
open-ruimtecorridor tussen de stedelijke gebieden 
enerzijds en het stedelijk gebied-buitengebied 
anderzijds. Deze visie werd recent vertaald in een 
uitvoeringsplan waarbij de open ruimte maximaal 
werd behouden. Aan de bestaande zonevreemde 
bebouwing werd rechtszekerheid geboden zonder 
noemenswaardige ontwikkelingen mogelijk te maken.  

In de toekomst zal het ontginningsgebied Spijkerland 
een belangrijke rol vervullen binnen deze deelruimte. 
De zone zal gefaseerd worden ingericht als een 
laagdynamische recreatief natuurproject. Het wordt 
een gebied voor zachte recreatie. Het nieuwe 
recreatiegebied zal worden ingeschakeld binnen 
het bovenlokale fietsnetwerk dat het noorderlijk 
buitengebied met de Gavers en verder met het Kanaal 
verbindt.  

Om de corridorfunctie te maximaliseren is het 
belangrijk de toegankelijkheid van het gebied 
te vergroten. Vooral de recreatieve link met het 
buitengebied en de Leieomgeving is zwak. Binnen 
het streefbeeld voor de Leievallei wordt een fietsbrug 
geïntroduceerd tussen de Kervijnstraat (Bavikhove) 
en de overkant van de Leie. Deze fietsbrug moet op 
een vlotte en veilige manier worden aangesloten op 
het recreatieve netwerk doorheen de corridor. Pas dan 
zal een volwaardige link tussen het buitengebied en 
het stedelijk gebied worden gerealiseerd.
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Harelbeke/Waregem wordt de vallei bestemd 
voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van het natuurlijke landschap en voor 
waterbeheer. 

- De ligging van het ontginningsgebied Spijkerland 
in de open-ruimtecorridor, langs de N36, heeft 
ertoe geleid dat de stad Harelbeke het gebied 
op lange termijn een groene bestemming wenst 
te geven. Ter garantie van deze bestemming 
wordt Spijkerland binnen de gewenste ruimtelijke 
structuur aangeduid als pilootproject voor 
natuurontwikkeling. De stad wil het gebied op 
lange termijn ontwikkelen tot een recreatief 
natuurgebied en hierbij de nodige garanties 
inbouwen om reeds aanwezige natuurwaarden te 
behouden.

- In de deelruimte worden een drietal hoeves 
erkend als waardevolle gebouwengroepen. In 
nevenbestemming worden toeristische-recreatieve 
activiteiten toegelaten. Dit is vooral belangrijk 
voor de hoeve die aansluit bij Spijkerland. Hier 
wordt o.a. gedacht aan educatieve activiteiten, 
een bezoekerscentrum, ... Dit vergroot immers de 
potentiële mogelijkheden om deze open ruimte-
corridor volwaardig te integreren binnen het 
toeristisch-recreatief netwerk tussen Leie, Gavers 
en het kanaal Bossuit-Kortrijk.  
Als suggestie naar de hogere besturen wordt 
ook aanleunend aan horeca-activiteiten als 
nevenbestemming naar voor geschoven, zoals 
beperkte slaapaccommodatie, welnesscentrum, 
beperkte verkoop van hoeveproducten, verhuur 
van fietsen, ... . 

4.9.2. Ontwikkelingsperspectieven

•	 Behouden van de grensstrook als open-
ruimtecorridor tussen Harelbeke-Waregem, 
met een agrarische hoofdbestemming 

Voor de open-ruimtecorridor tussen Harelbeke en 
Waregem worden in de gewenste agrarische structuur 
en economische structuur duidelijke uitspraken 
geformuleerd omtrent de landbouwactiviteiten en de 
agrarische bebouwing. Ze worden hieronder bondig 
samengevat.

Agrarische bedrijvigheid:
- De hoofdbestemming van het gebied is en blijft 

grondgebonden land- en tuinbouw. Een volledige 
omschakeling van grondgebonden landbouw-
bedrijven naar grondloze bedrijven wordt niet 
toegestaan. Professionele boomgaarden zijn enkel 
toegelaten ten noorden van de N43.

- In een actieve hoeve is een deels of volledige 
omschakeling naar aan landbouw toeleverende 
of verwerkende bedrijvigheid mogelijk. Ook 
wordt een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten toegestaan. Deze activiteiten 
moeten betrekking hebben op streekgebonden 
producten. Een kleinschalige toeristisch-
recreatieve plattelandsactiviteit wordt als 
complementaire functie eveneens toegelaten. 
De aan de landbouw verwante activiteiten zijn 
enkel toegelaten in de bestaande bebouwing. 
Primaire bewerking of opslag van producten kan 
worden toegelaten. Verdergaande verwerking 
van producten is uitgesloten. De functiewijziging 
mag geen noemenswaardige verhoging van de 
ruimtelijke dynamiek veroorzaken. 

Landschap:
- De beekvallei van de Beverenbeek wordt als 

lokale ecologische infrastructuur versterkt in de 
deelruimte. In het RUP zonevreemde woningen 
buitengebied - deelplan open-ruimtecorridor 
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•	 Behouden van ontwikkelingsmogelijkheden 
voor de functies gelegen buiten het 
activiteitenlint langs de N43

Bedrijvigheid:
- Het bedrijfsperceel van het enige geïsoleerd 

gelegen bedrijf aanwezig in dit deelgebied 
(gelegen langs Waregemstraat) wordt als 
maximaal beschouwd.

- Bij stopzetting van bestaande activiteiten mag 
de nieuwe lokale bedrijvigheid op de bestaande 
inplanting geen hogere dynamiek teweegbrengen.

Wonen:
- De specifieke beleidskaders voor de  

ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde 
woningen en leegstaande of uitdovende hoeves 
werden toegepast in het RUP zonevreemde 
woningen buitengebied - deelplan open-
ruimtecorridor Harelbeke/Waregem. 

•	 Behouden van de activiteiten langs N43, 
mits voldoende randafwerking naar de open 
ruimte toe

- Langs de N43 worden de bestaande woon- 
en werkfuncties bevestigd als gemengd 
activiteitenlint. In de toekomst blijven (al dan niet 
zonevreemde) uitbreidingen van de bestaande 
bedrijvigheid mogelijkheid, zolang de draagkracht 
van de omgeving niet wordt overschreden. Bij 
inname van agrarische gronden dient de behoefte 
eerst voldoende te kunnen worden aangeduid. 
Bijkomende grootschalige kleinhandel worden niet 
toegelaten.

- De detailhandel gerelateerd aan het 
tuinbouwbedrijf langs de N43 krijgt beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden, mits de uitbreiding 
aansluit bij de bestaande bebouwing langs de N43 
en de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden.

- Tussen het activiteitenlint langs de N43 en de 
spoorlijn wordt de Evangeliestraat behouden als 
een volwaardig woongebied.

- Bij uitbreiding van de bedrijvigheid dient ruim 
aandacht besteed te worden aan de randafwerking 
(groene buffering) naar de open ruimte en naar 
de woningen langs de Evangeliestraat.

- De spoorlijn Kortrijk-Gent wordt bevestigd als 
de duidelijke harde begrenzing tussen de open 
ruimte van Spijkerland en de bebouwing langs de 
N43. 
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4.9.3. Strategische projecten 

•	 Een groene toekomst voor Spijkerland

Spijkerland is momenteel een ontginningsgebied 
en valt hierdoor onder Vlaamse bevoegdheid. 
Eens het moment dat de ontginning is uitgeput 
komt het geheel onder lokale bevoegdheid. Het 
nabestemmen van ontginningsgebieden wordt 
hierdoor een lokale materie. In 2009 maakte VLM 
een ruimtelijke ontwikkelingsvisie op, in opdracht 
van het Departement LNE van de Vlaams Overheid 
(afd. ALBON). Hierbij werden voorstellen gedaan voor 
de zonering en fasering van de ontginning en voor 
concepten i.v.m. de nabestemming en de gewenste 
ruimtelijke structuur op lange termijn. Na voltooiing 
van de ontginning (in twee fases) wordt Spijkerland 
een gebied gericht op natuurbeleving en ontspanning. 
Omwille van de beperkte omvang wordt enkel 
wandelen en natuurbeleving toegelaten binnen het 
project. Fietsers zullen wel halt kunnen houden aan 
de picknickplek op de rand van het gebied. Ook het 
hoevecomplex aansluitend bij het ontginningsgebied 
krijgt mogelijkheden om een toeristische-
recreatieve rol te spelen bij de ontwikkeling van het 
ontginningsgebied.

De visie is afgestemd op de bestaande nabestemming 
op het gewestplan, namelijk gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. 
Aangezien de nabestemming ook aanleunt bij de 
overige beleidsdoelstellingen voor dit deelgebied, 
wordt de herbestemming tot laagdynamische 
recreatief natuurproject ondersteunt door de hogere 
besturen. Wie de toekomstige eigenaar van het 
gebied wordt, nadat alle ontginningsactiviteiten zijn 
stopgezet, is tot op dit moment onduidelijk. 

•	 Uitbouwen	van	het	recreatieve	fietsnetwerk

Werken aan de zachte circulatie is essentieel voor 
de blijvende waarde van het gebied als open ruimte, 
vooral voor de connectie tussen de Leie en het 
kanaal. Vooral de noord-zuid verbinding is essentieel 
en op vandaag niet bestaand. In dit kader wordt in 
de deelruimte ‘Leieband’ de optie overwogen om een 
fietsersbrug aan te leggen over de Leie ter hoogte 
van de Beverenbeek. Het is van belang dat vanuit het 
deelgebied hierop aangesloten kan worden. Daarom 
en ook om ten minste op één plaats een connectie 
met het jaagpad langs de Leie te voorzien, wordt een 
pad voorzien langs de Beverenbeek tussen de Leie 
en de Beverhoek. Daarom wordt op het verordenend 
plan in het RUP van toepassing een pijl voorzien 
op 50 m van de grens van het plangebied die 50 m 
kan verschuiven. Op deze manier wordt de nodige 
flexibiliteit gelaten, maar toch gegarandeerd dat de 
verbinding effectief op Harelbeeks grondgebied wordt 
gerealiseerd.

De landelijke wegen zijn rechtstreeks inschakelbaar 
voor traag verkeer. Ze hebben een smal profiel en 
hebben geen doorgaand verkeer. De spoorlijn wordt 
gekruist met een bestaande onderdoorgang.

Vooral de oversteekbaarheid van de N43, t.h.v. de 
Evangeliestraat, vormt in de noord-zuid connectie 
een knelpunt. De N43 wordt in het PRS W-Vl 
beleidsmatig gecategoriseerd als secundaire weg 
II. Deze beleidscategorie betekent dat deze weg 
een verzamelende en ontsluitende functie krijgt. In 
eerste instantie pleit de stad voor een rechtstreekse 
veilige oversteek tussen beide zijden van de N43. 
Gezien de nabijheid van het kruispunt met de N36, 
kan als alternatief het recreatief fietsverkeer worden 
afgeleid naar dit kruispunt, waar de connectie met het 
functioneel fietspad op de N36 kan worden gemaakt. 
Als een nog ander alternatief mogelijk is, moet dit 
ook in overweging worden genomen.
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4.10. Open-ruimtegebied Esser

4.10.1.  Visie

Kaart 17 : Gewenste structuur open-ruimtegebied 
Esser (’t Hol)

Het open-ruimtegebied Esser is in agrarisch gebruik. 
Het is in hoofdzaak een verzameling van weilanden.

De E17 scheidt het gebied van de woonkern 
Stasegem en het recreatiedomein ‘De Gavers’. De E17 
ligt er op een verhoogde berm. In het zuiden wordt 
het gebied begrensd door het Kanaal Bossuit-Kortrijk. 
In het noorden vormt de spoorlijn Kortrijk-Brussel de 
grens. De recente aanleg van de N391 vergroot de 
barrièrewerking met het kanaal waardoor het gebied 
(ecologisch) nog meer geïsoleerd komt te liggen. Het 
gebied functioneert hierdoor als een soort no-mans 
land, weinig toegankelijk en met weinig dynamiek. 
Behalve de bebouwing langs de Iepersestraat wordt 
de deelruimte gestructureerd door een aantal hoeves.
Twee beken doorkruisen Esser: de Pluimbeek 
en de Keibeek. De aanwezigheid van kleine 
landschapselementen zorgt voor een vrij gesloten 
beeld.

In de toekomstvisie op provinciaal niveau wordt het 
landbouwgebied Esser beschouwd als onderdeel 
van de open-ruimtecorridor tussen Leie en Kanaal. 
De deelruimte wordt beleidsmatig bestemd als een 
‘kanaallandschap’. Het blijft prioritair een agrarisch 
gebied, maar met een specifieke landschappelijke 
invulling. Door de uitbouw van het trage wegen 
netwerk door dit gebied wordt tevens het recreatief 
medegebruik gestimuleerd, in aansluiting met 
de activiteiten in de ‘Gavers’ en langs het Kanaal 
Bossuit-Kortrijk.
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Ook op Vlaams niveau wordt de rol van Esser, als 
onderdeel van de Gavermeersen, gezien als een 
strategisch open-ruimtegebied. In kader hiervan 
is een procedure opgestart voor de opmaak van 
een gewestelijk RUP. Het GRUP bevindt zich in een 
beginfase.

De ruimtelijke doelstellingen die hieronder worden 
geformuleerd dienen als richtinggevende suggesties 
naar de hogere besturen. 

Doelstellingen:

- beleidsmatig aanduiden van Esser als agrarisch 
gebied met een landschappelijke meerwaarde 
voor de kanaalomgeving;

- erkennen van de bestaande bebouwing,
- opwaarderen van het recreatieve netwerk.

Strategisch project

- vervolledigen van de kanaalbossen als 
kwalitatieve randafwerking van het kanaal.
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4.10.2.  Ontwikkelingsstrategie

•	 Beleidsmatig aanduiden als agrarisch gebied 
met een landschappelijke meerwaarde

In de beleidsvisie met de inrichtingsvoorstellen voor 
kanaal Bossuit-Kortrijk wordt Esser aangeduid als 
een eco-agrarisch kanaallandschap. De waarde van 
deze beleidsaanpak is meervoudig: het agrarische 
landschap wordt leesbaar en differentieert zich zo van 
het aangrenzende landschap, de KLE’s functioneren 
als stapstenen en verkleinen de barrières tussen 
de natuurlijk structuren en de stedelijke rand van 
Stasegem. 

De verschillende beleidsopties worden hieronder 
bondig samengevat.

Agrarische bedrijvigheid:
- De hoofdbestemming van het gebied blijft 

grondgebonden landbouw. Een volledige 
omschakeling van grondgebonden naar grondloze 
landbouwbedrijven wordt niet toegelaten.

- Het aanwezige intensieve veeteeltbedrijf langs 
de Iepersestraat kan beperkt uitbreiden, op 
voorwaarde dat de nieuwe bebouwing aansluit 
bij de bestaande agrarische gebouwen en de 
gebouwen landschappelijk worden geïntegreerd in 
de omgeving. 

- Glastuinbouw wordt niet toegelaten.
- In een actieve hoeve is een deels of volledige 

omschakeling naar aan landbouw toeleverende 
of verwerkende bedrijvigheid mogelijk. Ook 
wordt een beperkte lokale verkoop van 
landbouwproducten toegestaan. Deze activiteiten 
moeten betrekking hebben op streekgebonden 
producten en zijn enkel toegelaten in de 
bestaande bebouwing. Primaire bewerking of 
opslag van producten kan worden toegelaten. 
Verdergaande verwerking van producten is 
uitgesloten. De functiewijziging mag geen 
noemenswaardige verhoging van de ruimtelijke 
dynamiek veroorzaken. 

Landschap:
- De gronden rondom de actieve of leegstaande 

hoevegebouwen moeten worden gevrijwaard van 
vertuining, zodat het landelijke en open karakter 
maximaal behouden blijft. Er dient wel gewerkt 
te worden aan landschapsopbouw via een gericht 
aanplanten van kleine landschapselementen, 
o.a. ter versterking van het nog uit te bouwen 
recreatieve netwerk door het gebied. Hiervoor 
kan gebruik worden gemaakt van stimulerende 
maatregelen zoals beheersovereenkomsten m.b.t. 
KLE’s. Er wordt gedacht aan de uitbouw van de 
bomenrijen en houtkanten langs private opritten 
en de waterlopen. De recreatieve paden kunnen 
de beken en perceelsgrenzen met begroeiing 
ondersteunen. Op deze manier ontstaat een 
coulissenlandschap met zeer veel verschillende 
en evoluerende zichten, die aansluit bij het 
historische landschap van de Gaverbeekdepressie.

- De Keibeek behoort tot het lokaal ecologisch 
netwerk en dient als groen lint in het landschap 
versterkt te worden. Dit kan door het behoud 
van beekbegeleidende weilanden, het beheer 
van de aangrenzende akkerranden (aanplanten 
van een buffer via beheersovereenkomsten) 
en het bijkomend aanplanten van kleine 
landschapselementen.

- De kanaalbossen, een smalle beboste strook 
langs de oever van het kanaal, is van minder 
biologische waarde. Niettemin heeft deze 
beplanting een landschappelijke impact op Esser. 
Daarnaast vormt het een visuele buffer voor de 
economische bedrijvigheid op de andere oever. 
De stad wenst deze bosstrook dan ook zoveel 
mogelijk te behouden.
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Ter illustratie:
vluchtfoto Esser Simulatiefoto wensbeeld Esser

Uittreksel uit de visienota Kanaal Bossuit-Kortrijk, opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen
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•	 Erkennen van de bestaande (zonevreemde) 
bebouwing 

Iepersestraat: 
- Het lint langs de lepersestraat wordt beleidsmatig 

erkend als gemengde wooncluster, waarbij voor 
de bestaande woningen, gelegen in dit woonlint, 
ruimere uitbreidingsmogelijkheden worden 
voorzien. 

- De hoofdfunctie blijft wonen. In nevenbestemming 
is enkel een laag-dynamische kantoor- of 
dienstenfunctie toegelaten. Er worden geen 
bedrijfs- of kleinhandelsactiviteiten binnen het 
woonlint toegelaten.

- Er dient gewerkt te worden aan een 
landschappelijke inkleding van het lint.

Oudenaardsestraat: 
- De bebouwing langs de Oudenaardsestraat, 

gelegen tussen E17 en spoorlijn Kortrijk-
Brussel en aansluitend bij de woonconcentratie 
‘Stationswijk’ op Deerlijks grondgebied, wordt 
beleidsmatig bevestigd als bedrijfskorrel.

- De bedrijfszone zoals voorzien op het gewestplan, 
mag enkel beperkt worden aangesneden 
voor de huidige bedrijfsactiviteit, mits het 
bedrijf voldoende gebufferd wordt naar het 
open landschap toe. Er mag zich slechts 
één bedrijfsactiviteit vestigen binnen deze 
bedrijfskorrel. Bij uitdoving van de huidige 
activiteiten mag de nieuwe bedrijfsactiviteit de 
draagkracht van de omgeving niet overschrijden. 

- De naburige bestaande zonevreemde woningen 
mogen behouden blijven, verbouwen en 
uitbreiden op basis van de algemeen geldende 
regelgeving en wetgeving ter zake. De 
hoofdfunctie blijft wonen. In nevenbestemming 
is enkel een laagdynamische kantoor- of 
dienstenfunctie toegelaten.

De stad Harelbeke doet ook uitspraken 
omtrent bestaande zonevreemde verspreide 
woningen en uitdovende of leegstaande 
landbouwzetels in dit gebied. De vooropgestelde 
ontwikkelingsperspectieven moeten er voor 
zorgen dat geen noemenswaardige verhoging van 
de dynamiek in het gebied ontstaat. Het betreft 
grotendeels het bieden van rechtzekerheid aan de 
bestaande aanwezige functies en het toelaten van 
beperkte uitbreidingsmogelijkheden, al naargelang 
de activiteit. De mogelijkheden voor de verschillende 
activiteiten worden beschreven in de specifieke 
beleidskaders m.b.t. zonevreemdheid (zie gewenste 
nederzettingsstructuur, economische en agrarische 
structuur). 
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•	 Opwaarderen van het recreatief netwerk 

Bijkomende wegenis wordt enkel voorzien in kader 
van de uitbouw van een recreatief fietsroutenetwerk, 
waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt 
van bestaande trage wegen. Bij heraanleg van 
deze wegels wordt gebruik gemaakt van duurzame 
verharding. De fietsroute(s) maakt deel uit van het 
bovenlokale recreatieve netwerk tussen het Kanaal en 
de Gavers.

Ook het jaagpad langs het kanaal vraagt een 
opwaardering. In kader van de gebiedsgerichte visie 
voor het kanaal Bossuit-Kortrijk, uitgewerkt door de 
Provincie, wordt geopteerd voor de uitbouw van een 
continue recreatieve route langs het kanaal. Vanaf 
Kortrijk tot Zwevegem wordt de noord-oostelijke 
oever gekozen. In dit kader dient het bestaande 
aarden pad ter hoogte van Esser worden omgevormd 
tot een kwalitatief verhard pad. Het pad maakt 
deel uit van de herinrichting van de omgeving van 
de Kanaalbossen. De aanleg en onderhoud ervan 
behoren tot het takenpakket van W&Z. 

4.10.3  Strategisch project

•	 Vervolledigen van de kanaalbossen als 
kwalitatieve randafwerking van het kanaal 

De doortrekking van de N391 op de noordelijke oever 
van het kanaal Bossuit-Kortrijk is gefinaliseerd. 

De werken, uitgevoerd door AWV, beperkten zich tot 
de loutere uitvoering van de nieuwe brug over het 
kanaal en de aanleg van de wegenis. Voor de aanleg 
van de N391 moest een strook van de kanaalbossen 
worden opgeofferd. Gezien de landschappelijke 
kwaliteit van deze bosstrook, is het een spijtige zaak 
dat de bossen niet meer volledig zijn. 

Nu de werken achter de rug zijn, vraagt de stad 
om de restzone tussen de nieuwe weg en het water 
opnieuw te beplanten met bomen. Deze actie dient te 
worden uitgevoerd door AWV. Hiervoor zal de stad op 
korte termijn een overleg plannen.


