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tuinbouw als hoofdgebruiker met 
mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van 
de landbouwactiviteiten (na uitdoving 
mogelijkheid tot wonen)

Bevestiging van verspreide woningbouw

Selectie van hoeve  als waardevol 
gebouw en lokaal puntrelict

Behoud + mogelijkheden voor serrebouw

Selectie van Muizelmolen als lokaal 
toeristisch-recreatief knooppunt

Beekvalleien uitbouwen tot 
ecologisch-waardevolle groene linten

Recreatieve en functionele fietsroute

Waterbekken

N36

N5
0 N36d

Brugsestraat

Vlietestraat

Ku
ur

ns
es

tra
at

Hoogstraat

LEIEPlaatsebeek

Ha
vik

be
ekHazebeek

Hulste

Bavikhove

Klein-Harelbeke

STAD HARELBEKE
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Herziening  

Gewenste ruimtelijke structuur
Landelijk gebied rond Hulste en Bavikhove
De Leieband t.h.v. buitengebied
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Beverenbeek

Behoud van de agrarische gronden met 
landschappelijke waarde

Behoud van de agrarische gronden (voor 
grondgebonden landbouw en tuinbouw)

Ontwikkeling van Spijkerland tot recreatief 
natuurgebied (suggestie aan het Vlaamse 
Gewest)

Behoud van woonenclave langs 
Evangeliestraat (ontsluiting via N43)

Behoud van bestaande bedrijfsgronden 
langs N43 (gewestplan of BPA), met 
voldoende buffering naar het wonen en de 
open ruimte

Behoud van bestaand gemengd 
activiteitenlint langs N43 (geen bijkomende 
grootschalige kleinhandel) + groenbuffer

Uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande 
bedrijvigheid 

Bevestiging van zonevreemde woning, 
met behoud van landelijke tuin

Behoud/ontwikkeling van tuinbouwbedrijf 
(fruitkwekerij) 

Behoud van bestaande landbouwbedrijven, 
na uitdoving mogelijkheid tot wonen

Bevestiging van verspreide woningbouw

Behoud van kleinschalige laagdynamische 
bedrijvigheid (geen uitbreiding toegelaten)

Beverbeek als groen lint in het landschap

Toeristisch-recreatieve fietsroute
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Gewenste ruimtelijke structuur 
Open ruimte-corridor Harelbeke-Waregem
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Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan
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Gewenste ruimtelijke structuur 
Het open ruimte-gebied Esser (’t Hol)
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Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan
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Manege

Landschappelijk en ecologisch waardevol 
agrarisch gebied met corridorfunctie

Behoud van agrarisch gebied met 
landschappelijke meerwaarde (versterken 
van recreatief medegebruik) 

Bevestiging van zonevreemd bebouwing 
als landelijke woonzone 

Bevestigen en versterken van beken als 
groene linten in het landschap

Behoud van bundeling van woningen en 
bedrijf (buffering met groen) als 
bedrijfskorrel in de open ruimte

Behoud van bestaand landbouwbedrijf, na 
uitdoving mogelijkheid tot wonen

Bevestiging van verspreide woningbouw

Behoud van kleine landschapselementen 
en het stimuleren van het aanplanten van 
KLE’s via beheersovereenkomsten

Toeristisch-recreatieve fietsroute

Uitbouwen van een recreatief netwerk 
door Esser met aansluiting op de Gavers 
en het Kanaal 

Ontwikkeling van omgeving van 
Pluim-beek tot multifunctioneel 
groengebied

Behoud van Kanaalbos als buffer naar 
Esser
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