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fi guur 01: Situering - topografi sche kaart
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fi guur 02: Stratenplan

fi guur 03: Vogelperspectief (april 2007)

1 .  S i t u e r i n g

1.1. Ligging en begrenzing van het plangebied

Het plangebied bevindt zich ten zuiden van het centrum van Avelgem.

Ten (noord)westen wordt het plangebied begrensd door de gemengde bebouwing 
langsheen de Doorniksesteenweg (N353) en de Etienne Balcaenstraat (N391). 
De bebouwing bestaat uit een combinatie van bedrijven, grootschalige baanwinkels 
(big box), diensten en woningen. Centraal langs de Doorniksesteenweg bevindt zich het 
sportcentrum Ter Muncken. 

Ten noorden wordt het plangebied begrensd door de Vredestraat en de 
Doorniksesteenweg. De Vredestraat is een normale woonstraat en loopt dood op een 
wandelpad dat met een brugje verbonden is met het recente fi ets- en wandelpad, dat 
ten zuiden parallel loopt langs de Rijtgracht.   

Deze Rijtgracht begrenst het plangebied langs de zuidoostzijde. Aan de overkant van de 
Rijtgracht bevindt zich de industriezone van Avelgem. De façade bestaat hier voor het 
grootste deel uit industriehallen.  
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fi guur 04: Programma
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fi guur 05: Geografi sche ligging alternatieve 
locaties containerpark
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1.2. Onderwerp van het RUP

Dit RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Avelgem, defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen 
op 29 juli 2004.

De gemeente Avelgem heeft aan Leiedal de opdracht gegeven een onderzoek uit 
te voeren naar een mogelijke, nieuwe locatie voor het gemeentelijk containerpark 
(of afvalstoffenpark of recuperatiepark). Het herlokalisatie-onderzoek testte een 
zestal alternatieve locaties aan verschillende criteria. Hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 5.

De locatie tussen het sportcentrum ter Muncken, de industriezone van Avelgem en 
de Etienne Balcaenstraat werd als voorkeurlocatie weerhouden. Dit RUP heeft als 
hoofddoel om het herlokalisatie-onderzoek en de nieuwe locatie voor het gemeentelijk 
containerpark en het depot van de gemeentelijke technische dienst juridisch te 
verankeren. 

Daarnaast wordt ook de bredere ruimtelijke context in dit RUP geïntegreerd: nl. 
de bestemming en inrichting van het zogenaamde ‘koppelingsgebied’ tussen de 
bebouwing van de Doorniksesteenweg, de Etienne Balcaenstraat, de Vredestraat en 
de industriezone van Avelgem. Dit gebied omvat ondermeer het recreatiegebied en 
sportcentrum ‘Ter Muncken’ en de bufferzone langs de Rijtgracht.  

Volgende elementen dienen dus ook meegenomen te worden in het onderzoek:
• Momenteel voldoet het sport- en recreatiecentrum Ter Muncken aan de vraag en 

wordt enkel één bijkomend trapveld voorzien binnen het huidig domein. Maar een 
groot deel van het plangebied, dat op heden in landbouwgebruik is, wordt nog 
gereserveerd voor een eventuele recreatiebestemming op lange termijn. Bijgevolg 
mag de inplanting van het nieuwe containerpark toekomstige recreatiebehoeften 
niet hypothekeren.  

• In het gewestplan wordt de zone langs de Rijtgracht aangeduid als bufferzone t.o.v. 
de industriezone. Momenteel wordt dit gebied echter gebruikt als landbouwzone. 
Hoe deze bufferzone een extra kwaliteit kan betekenen voor de ruimtelijke 
omgeving is een belangrijk deel van het onderzoek.

0. Huidige locatie van het containerpark in de 
Kortrijkstraat, in het centrum van Avelgem

Mogelijke nieuwe locaties:
1. Kapellekouter
2. Lindestraat = ten zuiden van 

Oudenaardsesteenweg nabij Rugge en 
aansluitend bij het hoogspanningsstation van 
Elia

3. Ten noorden van de industriezone en 
aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken

4. Ten noordoosten van Leynseelstraat, achter 
bedrijven

5. Ten zuiden van de Knobbelstraat, tegenover 
bedrijf Woodstar 

6. Ten noorden van de Ganzenhofstraat
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fi guur 06: Situering plangebied in ruimere 
omgeving

Legende
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

2.1. Ruimere omgeving van het plangebied

Het plangebied van het RUP bevindt zich ten zuiden van het centrum van Avelgem en 
ten noorden van de industriezone van Avelgem, die aansluit op de Schelde.

Op de reliëfkaart is ook duidelijk zichtbaar dat het plangebied zich op de bovenrand 
bevindt van de alluviale Scheldevallei. Het plangebied bevat drogere, meer vruchtbare 
zandleemgronden op de zogenoemde Munkkouter, die sinds de vroege middeleeuwen in 
landbouwgebruik was. 

Hierna omschrijven we drie ruimtelijke elementen, die de ruimere omgeving van het 
plangebied structureren:
• de centrumas Doorniksesteenweg (N353) - Oudenaardsesteenweg (N8)
• de Scheldevallei (inclusief de industriezone)
• de oude spoorwegbedding ‘Trimaarzate’
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fi guur 07: Reliëfkaart ruimere omgeving
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schaal: 1:15.000

Legende

fi guur 08: As Doorniksesteenweg 
(N353) - Leopoldstraat - Kasteelstraat - 
Oudenaardsesteenweg (N8)

bron: 
• google earth
• https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
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2.1.1. Centrumas Doorniksesteenweg (N353) - Leopoldstraat - 
Kasteelstraat - Oudenaardsesteenweg (N8)

Langsheen de as Doorniksesteenweg (N353) - Leopoldstraat - Kasteelstraat - 
Oudenaardsesteenweg (N8) bevinden zich allerhande centrumfuncties, gaande van 
scholen en andere gemeenschapsvoorzieningen, woningen en appartementen, kantoren 
en diensten, horeca, kleinhandel tot grootschalige baanwinkels.  

De densiteit van het aantal functies neemt af, des te meer men zich uit het centrum 
(Kerkstraat met Sint-Martinuskerk) begeeft. Er treedt wel een kenmerkende 
schaalvergroting en functieverandering op: kleinere functies, eerder in de kleinhandel 
en dienstensector bevinden zich in het centrum; terwijl grootschalige handel en 
bedrijvigheid (‘big boxen’ met o.a. houtmagazijn NV Verdonckt, Aldi, Colruyt, ...) liggen 
meer aan de buitenkanten.  

De scholencampussen van het Sint-Jan Bergmanscollege en het Atheneum zijn een 
uitzondering qua schaal: zij vormen vrij grote bouwblokken in het centrum van 
Avelgem.

Men krijgt dus een constellatie bestaande uit lange, smalle percelen, afgewisseld met 
grotere vlakken.

De centrumas wordt meerdere malen doorsneden, waardoor een soort ladderfi guur 
ontstaat. De Etienne Balcaenstraat vormt de begrenzing van het plangebied en verbindt 
via de brug van Escanaffl es-Avelgem de industrieterreinen aan weerszijden van de 
Schelde.  

Legende

fi guur 09: As en bebouwing

fi guur 10: As en percelen fi guur 11: As en doorsteken
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2.1.2. Scheldevallei & de industriezone van Avelgem

De Scheldevallei is een belangrijke groene, open-ruimtestructuur in de gemeente 
Avelgem. Natuur en landbouw zijn hierin de belangrijkste functies. Van oudsher 
werden de vochtige gronden van de Scheldevallei gedraineerd door kleine grachtjes 
die uitkwamen in de Schelde of de Rijtgracht. Hierdoor ontstond een landschappelijke 
structuur bestaande uit lange, smalle percelen, gericht op de waterlopen: de ‘meersen’.  
De typische percelenstructuur is hiervan nog een getuige.

Industrialisatie en schaalvergroting in de landbouw hertekende dit historische 
landschap grondig. De Schelde werd gekanaliseerd en afgesneden Schelde-armen 
werden bijzondere natuurbiotopen. De kenmerkende kleine percelen werden soms 
samengevoegd tot grote landbouwpercelen en het natuurlijke afwateringssysteem 
verdween.  

De industriezone van Avelgem werd vanaf eind de jaren 1970 stapsgewijs ontwikkeld en 
is vandaag uitgegroeid tot een gemengd en watergebonden regionaal bedrijventerrein 
van circa 47 ha groot. De bedrijven Balta en IVC zijn de grootste vestigingen op dit 
bedrijventerrein, dat langs de Schelde ook een containerterminal bevat. 

Aan weerszijden van de Scheldevallei lopen wegen parrallel aan de Schelde. Zij worden 
onderling verbonden door dwarswegen. Zo ontstaat een soort ladderstructuur, waarvan 
de sporten de Scheldevallei en de Schelde kruisen:
• de Etienne Balcaenstraat met de Scheldebrug tussen Avelgem en het Waalse 

Escanaffl es,
• de Ruggestraat met de Mirabrug tussen Rugge en het Oostvlaamse Ruien,
• en tussenin de oude spoorwegbedding Trimaarzate, waarvan de spoorwegbrug over 

de Schelde werd afgebroken in de jaren 1990.

fi guur 12: Scheldevallei

Legende

fi guur 13: Scheldevallei en bebouwing

fi guur 14: Scheldevallei en originele percelen Scheldemeersen fi guur 15: Huidige percelen en landschapsstructuur



Gemeente Avelgem, RUP nr. 6-1 Ter Muncken Leiedal, januari 201514

Legende

fi guur 16: Trimaarzate
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2.1.3. Oude spoorwegbedding Trimaarzate

De Trimaarzate maakt deel uit van een spoorwegennetwerk dat aangelegd werd in de 
tweede helft van de 19de eeuw. Dit netwerk overschreed de provinciegrenzen van West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Avelgem was zo verbonden met Kortrijk, 
Oudenaarde, Ronse, Moeskroen en Doornik.
  
De naam Trimaarzate verwijst naar de ‘trimaars’, een term gebruikt voor grensarbeiders 
die gebruik maakten van deze spoorweginfrastructuur om te gaan werken in de 
steenkoolbekkens van Henegouwen of de Noordfranse Industrie.
In de jaren 1960-1970 werden verschillende lijnen afgeschaft en werden de 
spoorwegbermen opgebroken en de bruggen over de Schelde afgebroken. Door het 
jarenlange braakliggen, kregen deze bermen een interessante groenwaarde. Daarom 
werden verschillende delen van het oude netwerk heringericht als groene, functionele of 
recreatieve fi ets- en wandelverbindingen.  

In 2012 werd door Leiedal een landschapsplan opgesteld voor het tracé van de 
Trimaarzate. Hierin wordt gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor de verschillende 
delen van het tracé op het grondgebied van de gemeente Avelgem. Het landschapsplan 
focust zich niet alleen op het spoorwegtracé, maar ook op verschillende zachte 
verbindingen die de Trimaarzate kan inbedden in het fi ets- en wandelnetwerk in de 
ruimere omgeving. Het doet bijgevolg ook enkele uitspraken over het plangebied van 
het RUP Ter Muncken (zie hoofdstuk 4 planningscontext).

fi guur 17: Historische netwerk van spoorwegverbindingen
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fi guur 18: Landschapsplan Trimaarzate fi guur 19: Avelgem in 1883
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fi guur 20: Functiekaart
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2.2. Functies in en rond het plangebied

Langsheen de Doorniksesteenweg bevindt zich een mix van verschillende functies.  
In het noordelijk deel van de Doorniksesteenweg gaat het vooral over (oudere) 
rijwoningen, plaatselijk gemengd met kleinschalige horeca en kleinhandel (cafés, 
restaurants, een chinees, een fotograaf, een bank, ...).  Eén enkel appartementsgebouw 
heeft zich dwars ingeplant op de steenweg. Maar er worden ook nieuwe appartementen/
lofts voorzien in de reconversie van een beschermd industrieel gebouw (de Groote 
Fabrieke). In het noordelijk deel van de Doorniksesteenweg bevinden zich in tweede 
bouworde (achter de rijwoningen) ook enkele grotere bedrijven, zoals een houtmagazijn 
(Verdonckt) of een producent en installateur van rolluiken en -hekken (Velghe). 

Ten westen van de Doorniksesteenweg is een nieuw woonuitbreidingsgebied volop in 
ontwikkeling (zie planningscontext - RUP omgeving Groote Fabrieke). Aanpalend ligt een 
bestaande supermarkt (Aldi) en carwash. 

Centraal bevindt zich het gemeentelijk sportcomplex Ter Muncken, dat bestaat uit twee 
sporthallen en een zwembad. In de sporthallen worden diverse sporten beoefend zoals: 
basketbal, volleybal, badminton, tafeltennis, minivoetbal, karate en tennis. Aanpalend 
bevindt zich de brasserie De Golf met mini-golfterrein. Ook de terreinen van voetbalclub 
KVK Avelgem bevinden zich aan het sportcomplex, met de twee buitenpleinen en de 
tribuneconstructie achter de hoofdgebouwen aan de Doorniksesteenweg.  

In het meer zuidelijk deel van de Doorniksesteenweg - rond het kruispunt van de 
Etienne Balcaenstraat - bestaat de woonbebouwing vooral uit villa’s op vrij grote 
percelen. De menging met andere functies is ook hier aanwezig: een supermarkt 
(Colruyt), een kringloopwinkel, een schoenenwinkel, een grondverwerkend bedrijf 
(Beyaert), een autodealer (VDM cars). 

De Vredestraat is een gewone woonstraat, met rijwoningen aan de noordzijde en 
villa’s aan de zuidzijde. 

In het noordelijk deel van de Etienne Balcaenstraat bevinden zich ook enkele 
villa’s, een carwash en een landbouwzetel (de Scheldehoeve). Ten zuiden van de 
Rijtgracht ligt de industriezone van Avelgem. Het gaat hier om een gemengd regionaal 
bedrijventerrein van 47 ha, waarvan een deel specifi ek is voorbehouden voor 
watertransportgebonden activiteiten.   

Langsheen de Rijtgracht, op de spoorwegbedding van de Trimaarzate en langsheen de 
Schelde bevinden zich autonome fi ets- en wandelwegen. fi guur 22: Zicht in de Vredestraat

fi guur 21: Zicht in de Doorniksesteenweg

fi guur 23: Zicht in de Etienne Balcaenstraat
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fi guur 24: Reliëf, gebouwen & percelenkaart

Het plangebied ligt op een kouterrug: dit zijn 
drogere, hoger gelegen zandleemgronden ten 
noorden van de alluviale Scheldevallei. 

In het plangebied is er een hoogteverschil van een 
5-tal meter, dat vooral ten zuidoosten achter de 
voetbalvelden van het sportcentrum Ter Muncken 
goed waarneembaar is. Het hele terrein loopt af 
richting de Rijtgracht.  
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fi guur 25: Orthofoto
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2.3. Sfeerbeelden

Panoramische foto vanaf het fi etspad langs de Rijtgracht

Panoramische foto vanaf de Etienne Balcaenstraat
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fi guur 26: Fotoreportage 

Foto: de toegang en parking van het sportcentrum Ter 
Muncken langs de Doorniksesteenweg

Foto: de Doorniksesteenweg met links op de achtergrond de 
Groote Fabrieke en rechts de brasserie De Golf

Foto: de recente schoenenwinkel langs de Doorniksesteenweg

Foto: de twee voetbalvelden van KVK Avelgem Foto: de stapelplaats van het bedrijf ten zuiden van het 
sportcentrum Ter Muncken

Foto: de rotonde van de Doorniksesteenweg en Etienne 
Balcaenstraat

Foto: de Etienne Balcaenstraat met een 
dubbelrijrichtingsfi etspad, met links en rechts een 
zonevreemde woning (gelegen in bufferzone) en de 
industriezone met het bedrijf Balta op de achtergrond

Foto: de Doorniksesteenweg met menging van rijwoningen 
en een autohandelszaak 

Foto: de Vredestraat met rijwoningen aan de noordzijde en 
vrijstaande eengezinswoningen aan de zuidzijde 
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3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen) bestemt het plangebied als:
• recreatiegebied
• bufferzone
• woongebied
• agrarisch gebied 

BPA • BPA AVE006   Sportcentrum - juni 1978
• BPA AVE006a Sportcentrum - april 1996

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen (enkel binnen het 
plangebied van dit RUP)

• A 044/2 
• A 083/2
• A 083/3
• A 083/4
• A 083/5

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

Geen binnen het plangebied van het RUP

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

/

Buurtwegen Er lopen geen buurtwegen (sentiers) door 
het plangebied, hoewel het plangebied in het 
noorden wordt begrensd door de chemin nr. 46 
(Vredestraat) en in het zuiden door chemin nr. 1 
(Etienne Balcaenstraat)

Waterlopen (categorisering) De Rijtgracht is een onbevaarbare waterloop van 
2de categorie 

VEN-gebied, IVON-gebied Het VEN-gebied ‘de West-Vlaamse Scheldevallei’ 
ligt ten noorden van het plangebied 

Herbevestigd agrarisch gebied /

Gemeentelijke verordeningen /
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fi guur 27: Gewestplan
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fi guur 28: Overzicht BPA’s en RUP’s

AVE004a

AVE006

AVE011

AVE006a

Ave 06.1

Ave 03.1

Ave 01.1

0 125 250 Meters

Legende

begrenzing

BPA's - MB of KB

RUP's - in opmaak

RUP's - besluit van Deputatie van de
Provincie West-Vlaanderen



25Gemeente Avelgem, RUP nr. 6-1 Ter MunckenLeiedal, januari 2015

fi guur 29: BPA Avelgem nr. 6 Sportcentum

fi guur 30: BPA Avelgem nr. 6a Sportcentrum

BPA 006 Sportcentrum en BPA 006a Sportcentrum 

Het BPA 006 Sportcentrum dateert van juni 1978 en bestemt het gebied als een zone 
voor recreatie, de bufferzone langs de Rijtgracht en de woonzone ten zuiden van de 
Vredestraat.

Het BPA 006a Sportcentrum uit april 1996 laat naast wonen ook horeca toe op de hoek 
van de Vredestraat en de Doorniksesteenweg. Detailhandel, diensten en kantoren 
werden uitgesloten als mogelijke functies, alsook alleenstaande bebouwing. 
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Binnen het plangebied van het RUP zijn er geen 
beschermde monumenten, dorpsgezichten of 
andere gebouwen gelegen, die opgenomen zijn in 
de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Buiten het plangebied (vooral langs de 
Doorniksesteenweg) zijn er verschillende 
gebouwen (relicten) opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed. 

De Spinnerij ‘Leurent’ (Arlitex) of ‘De Groote 
Fabrieke’ is beschermd als monument en de 
onmiddellijke omgeving is beschermd als 
dorpgezicht (MB 8/12/2000). 
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4.3. Relatie met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Avelgem

Enkel de relevante elementen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Avelgem van juli 2004 worden hieronder weergegeven.

4.3.1. Gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern 
van Avelgem  

Volgende tekstfragmenten zijn relevant voor de opmaak van dit RUP:

“N8 en N353 als bovenlokale, secundaire wegen 

De Leynseelstraat (N8) werd geselecteerd als secundaire weg categorie 1, omdat ze 
deel uitmaakt van een bovenlokale verbindingsweg naar Kortrijk. De Stijn Streuvelslaan 
(N8e), de Doorniksesteenweg (N353) en Oudenaardsesteenweg (N8) werden 
geselecteerd als secundaire wegen categorie 2, omdat ze bovenlokale verzamelende 
wegen vormen (naar Doornik en Oudenaarde-Ronse). In de bebouwde kern van 
Avelgem moet langs deze secundaire wegen een doortochtenbeleid gehanteerd worden: 
door de herinrichting van het openbaar domein met zogenaamde ‘poorten’, veilige 
fi ets- en voetpaden, verkeersplateau’s, bermen of andere verkeersremmers moet de 
verblijfsfunctie van deze wegen verhoogd worden. Vooral de Leynseelstraat en de 
Oudenaardsesteenweg zouden moeten heringericht worden.”

GRS Avelgem RG p.16

“De Etienne Balcaenstraat als lokale verbindingsweg

De Etienne Balcaenstraat (N391) wordt geselecteerd als lokale weg categorie 1: deze 
weg heeft een lokale verbindende functie van Avelgem naar Escanaffl es en Celles. 
Bovendien zorgt deze weg voor de vlotte ontsluiting van het regionale bedrijventerrein 
van Avelgem naar de Doorniksesteenweg (N353).”

GRS Avelgem RG p.16

“2 gebieden voor gemengde functies

Langs twee belangrijke uitvalswegen van de bebouwde kern van Avelgem worden 
gebieden voor gemengde functies aangeduid, waar verschillende functies met elkaar 
verweven kunnen worden. De gemengde lintbebouwing langs deze uitvalswegen kan 
dus behouden worden, maar moet beter gestructureerd worden. Er dient bijzonder 
aandacht uit te gaan naar de voorzieningen voor de zwakke weggebruiker, de 
organisatie van de directe verkeersontsluiting (erftoegang tot deze verschillende 
functies), de parkeervoorzieningen, de verenigbaarheid met de woonomgeving en de 
landschappelijke integratie.
Langs de Doorniksesteenweg (het traject van de N353 tussen de Raaptorfstraat en de 
oude spoorwegbedding) wordt een gebied voor gemengde functies aangeduid. Langs 
dit traject wordt de ontwikkeling van industriële en ambachtelijke bedrijvigheid beperkt 
tot de bestaande zones. En de reconversie van de industriële activiteiten naar andere 
functies kan er ook worden gestimuleerd.”

GRS Avelgem RG p.17

“Regionaal bedrijventerrein van Avelgem als grote economisch-industriële pool

De bestaande industriezone van Avelgem-binnenhaven wordt aanzien als dé grote 
tewerkstellingspool in de secundaire sector. Dit regionale bedrijventerrein kan nog 
verder ingevuld en verdicht worden.”

GRS Avelgem RG p.18

“Ruime omgeving oude station - Huttegem - Groote Fabrieke - sportcomplex 
Ter Muncken als nieuwe ontwikkelingspool

De stationsbuurt is historisch gegroeid als een tweede pool bij de bebouwde kern 
van Avelgem: het gehucht Huttegem en de concentratie van bedrijvigheid langs de 
Doorniksesteenweg zijn hiervan het resultaat. Toen de spoorweg werd opengebroken, 

4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) stelt dat het integrale grondgebied van 
Avelgem gelegen is in het buitengebied; meer specifi ek behoort Avelgem tot het grote 
aaneengesloten gebied van de vallei van de Bovenschelde. Avelgem is in het RSV ook 
geselecteerd als ‘specifi ek economisch knooppunt’. 

Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen voorop:
• Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, bos, 

natuur, wonen en werken op het niveau van het buitengebied)
• Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied
• Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied
• Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen
• Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied
• Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch 

systeem
• Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

Het RUP heeft betrekking op het bundelen van de ontwikkeling in een kern van het 
buitengebied. Gemeenschapsvoorzieningen (zoals het gemeentelijk containerpark en 
depot) worden voorzien aansluitend bij de kern. 

Anderzijds wordt ook aandacht besteed aan de overgang naar de Scheldevallei, dat 
behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het RUP beoogt de uitvoering van de 
ruimtelijke principes van het RSV en bevat geen elementen die strijdig zijn met het RSV.

4.2. Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) situeert de 
gemeente Avelgem in de interfl uviumruimte, dit is het grote open-ruimtegebied in het 
zuiden van de provincie West-Vlaanderen tussen de Leie en de Schelde.

De centrumgemeente Avelgem (zonder de deelgemeentes) is in het PRS-WV 
geselecteerd als een hoofddorp. 

Het voorzien van gemeenschapsvoorzieningen (zoals het gemeentelijk containerpark en 
depot) geeft invulling aan de bovenlokale verzorgende rol van het hoofddorp Avelgem.
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verloor deze plek haar dynamiek, die slechts gedeeltelijk is hersteld. De vestiging van 
het nieuwe sportcomplex Ter Muncken heeft echter een nieuw elan gegeven aan deze 
omgeving. De ruime omgeving van het oude station, Huttegem, de Groote Fabrieke en 
het sportcomplex Ter Muncken moet als een nieuwe ontwikkelingspool gaan gelden. 
Om dit te realiseren kunnen verschillende projecten in verschillende fasen worden 
uitgevoerd (zie verder: maatregelen en acties). Hierbij zijn volgende inhoudelijke 
bepalingen richtinggevend:
• De Doorniksesteenweg moet – als verlengde van de ruggengraat van het 

centrumgebied – opnieuw als structurerende drager voor ontwikkelingen (woningen, 
bedrijvigheid, verkeer) fungeren. 

• De oude spoorwegbedding moet als een groene en recreatieve as fungeren.
• Langs de Doorniksesteenweg wordt een gebied voor gemengde functies aangeduid 

als een verlenging van de ruggengraat van het centrumgebied. Rond het gehucht 
Huttegem wordt een verblijfsgebied aangeduid en de omgeving van het oude 
stationsgebouw behoort tot het centrumgebied.

• De omgeving van het oude stationsgebouw moet opgewaardeerd worden. Enerzijds 
kan deze omgeving nog verdicht worden met een inbreidingsproject en anderzijds 
kan het openbaar domein op een kwalitatieve manier heraangelegd worden (o.a. 
herinrichting tot een volwaardig busstation met voldoende accommodatie).

• De reconversie van het oude industriële gebouw ‘de Groote Fabrieke’ naar meer 
gemengde functies  (woningen, gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel, horeca, 
kantoren, diensten, K.M.O.’s en/of ambachtelijke bedrijven) moet mogelijk 
zijn. Hierbij dient voldoende aandacht uit te gaan naar de cultuurhistorische en 
architectonisch waardevolle karakteristieken van dit industriële erfgoed. Deze 
aandacht moet uitgaan naar de meest essentiële gebouwdelen en de karakteristieke 
constructies die deze oude site zijn waardevol karakter verlenen.

• Zolang er bedrijven op de site van ‘de Groote Fabrieke’ bestaan en beschikken over 
de vereiste vergunningen, hebben ze een volwaardig bestaansrecht en recht op 
verdere ontwikkeling, conform de vigerende regelgeving.

• Bij de ontwikkeling van het gebied rond deze ‘Groote Fabrieke’ (nl. tussen 
de Doorniksesteenweg-Pontstraat-Doornstraat-Huttegemstraat) gelden een 
aantal basisprincipes. In het gebied voor gemengde functies (parallel met 
de Doorniksesteenweg en in het verlengde van de ruggengraat) worden een 
hogere woningdichtheid (+/-25 woningen per ha) en een verweving van functies 
nagestreefd. In het achtergelegen verblijfsgebied wordt een ‘woonpark’ met +/-8 
woningen per ha voorzien. 

• De groothandels- en kleinhandelszaak in bouwmaterialen, die tussen de 
Huttegemstraat en de oude spoorwegbedding is gelegen, kan behouden worden, 
op voorwaarde dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de integratie met 
de woonomgeving en de verkeersontsluiting. Bij stopzetting of herlokalisatie van 
deze economische activiteiten dient de reconversie naar een verblijfsgebied (met 
wooninbreidingsprojecten) te worden nagestreefd.”

GRS Avelgem RG p.18-19

“Koppelingsgebied Doorniksesteenweg-Industriezone-Scheldemeersen

Het gebied tussen de E. Balcaenstraat, de industriezone van Avelgem, de oude 
spoorwegbedding en de bebouwing ten zuiden van de Doorniksesteenweg wordt 
aangeduid als een koppelingsgebied, dat in twee richtingen moet verbanden 
leggen. Dit koppelingsgebied moet in de eerste plaats een buffer vormen tussen 
de bebouwing langs de Doorniksesteenweg en het regionale bedrijventerrein van 
Avelgem. Tegelijkertijd kan dit koppelingsgebied – a.h.v. de Rijtgracht en de verdere 
realisatie van de groenbuffer – een groen-ecologische verbinding vormen tussen de 
Scheldemeersen ten westen van de E. Balcaenstraat en de Scheldemeersen ten oosten 
van de oude spoorwegbedding. Ook de nog beschikbare zones bestemd voor recreatie 
bieden nog ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Dit koppelingsgebied moet dus plaats 
bieden aan verschillende soorten ‘zachte’ functies om bovengenoemde verbanden waar 
te maken. Er is ruimte voor een natuurlijke oeverbedding voor de Rijtgracht, nieuwe 
recreatie- en sportvoorzieningen, een groenscherm, ... Er kan ook parallel met de 
Rijtgracht een nieuwe fi ets- en voetgangersverbinding worden aangelegd vanaf het 
jaagpad langs de Schelde naar de oude spoorwegbedding. Het jaagpad langs de Schelde 
wordt in de huidige toestand onderbroken door de industriezone. Door een ‘shortcut’ 
te maken naar de oude spoorwegbedding, wordt het fi etsroutenetwerk opnieuw 
geoptimaliseerd. En dit fi etspad kan ook een directe en verkeersveilige verbinding 
vormen vanuit Avelgem-centrum naar het sportcomplex Ter Muncken én in de richting 

van Henegouwen en de deelgemeenten Bossuit en Outrijve.”
GRS Avelgem RG p.19

Aanvullende motivatie i.f.v. het containerpark in het koppelingsgebied

In voorgaande passage uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt een niet-
limitatieve lijst van ‘zachte’ functies vernoemd, die de “koppeling” maken tussen de 
gemengde bebouwing aan de Doorniksesteenweg en het regionaal bedrijventerrein van 
Avelgem. In het voorliggend RUP wordt voorgesteld om het gemeentelijk containerpark 
en depot (als gemeenschapsvoorzieningen) te herlokaliseren naar dit koppelingsgebied. 
Dit wordt bijkomend gemotiveerd in volgende stappen:

a. Gemeenschapsvoorzieningen zijn ook toegelaten in het andere 
koppelingsgebied tussen Avelgem-centrum en de Scheldemeersen. 
Voor het koppelingsgebied tussen Avelgem-centrum en de Scheldemeersen wordt 
volgende lijst mogelijke functies vooropgesteld in het GRS Avelgem:
“… verschillende gemeenschapsfuncties zoals het OCMW, het rustoord en ook het 
nieuwe gemeenschapscentrum zullen zich expliciet richten naar de Scheldemeersen. 
…  Het woonuitbreidingsgebied achter de Sint-Martinuskerk zal niet verder worden 
aangesneden voor nieuwe private woningbouwontwikkelingen, maar zal worden 
omgevormd naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen, groen en recreatie.”

GRS Avelgem RG p.19

Er kan dus gesteld worden dat gemeenschapsfuncties passen in de rol, betekenis en 
functie dat een koppelingsgebied zou kunnen vervullen en dus niet strijdig zijn met de 
geest van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Avelgem.

b. De specifi eke ruimtelijke context van het koppelingsgebied laat de 
inplanting van het gemeentelijk containerpark en depot toe. 
In tegenstelling tot het koppelingsgebied Avelgem-centrum en de Scheldemeersen, 
waar het gaat over de koppeling tussen de dorpskern en het open landschap van de 
Scheldemeersen, gaat het in het koppelingsgebied Doorniksesteenweg – Industriezone-
Scheldemeersen en specifi ek voor het plangebied Ter Muncken over de koppeling van 
de gemengde functies langs de Doorniksesteenweg met een regionaal bedrijventerrein.  
Tussen beide bebouwde gebieden kan de inplanting van het gemeentelijk containerpark 
en depot voldoende harmonisch worden ingepast. De voorziene groene buffering zorgt 
niet alleen voor een visuele buffering van het containerpark, maar zorgt ook voor een 
ruimtelijke overgang t.o.v. het bedrijventerrein. Dit volgt dus de rol, betekenis en 
functie van een koppelingsgebied. 

Bovendien sluit het plangebied volgens het GRS ook aan bij een nieuwe 
ontwikkelingspool: “De stationsbuurt is historisch gegroeid als een tweede pool bij 
de bebouwde kern van Avelgem: het gehucht Huttegem en de concentratie van 
bedrijvigheid langs de Doorniksesteenweg zijn hiervan het resultaat. Toen de spoorweg 
werd opengebroken, verloor deze plek haar dynamiek, die slechts gedeeltelijk is 
hersteld. De vestiging van het nieuwe sportcomplex Ter Muncken heeft echter een 
nieuw elan gegeven aan deze omgeving. De ruime omgeving van het oude station, 
Huttegem, de Groote Fabrieke en het sportcomplex Ter Muncken moet als een nieuwe 
ontwikkelingspool gaan gelden.”                                          GRS Avelgem RG p.18-19

Het meer bebouwde karakter van het gemeentelijk containerpark en depot valt met 
andere woorden ruimtelijk in te passen in de beleidskeuzes van het GRS Avelgem, die 
voor de bredere ruimtelijke context gemaakt werden.

c. De inplanting van het gemeentelijk containerpark en depot verhindert niet 
de groen-ecologische verbindingsfunctie van het koppelingsgebied. 
De groen-ecologische verbinding die gerealiseerd dient te worden volgens het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, wordt gesitueerd in de zone van de Rijtgracht en 
de aangeduide bufferzone. Het containerpark verhindert dit niet. 

d. Het open-ruimte karakter van het koppelingsgebied blijft hoofdzakelijk 
behouden.  Als we alle bestaande niet-bebouwde ruimte in het plangebied beschouwen 
als de essentie van het koppelingsgebied (dus de totale oppervlakte van circa 10 ha,  
incluis alle bestaande landbouwgronden, de sport- en recreatievelden en de groene 
bufferzone langs de Rijtgracht), dan blijft het percentage van de oppervlakte van het 
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fi guur 36: GRS Avelgem - gewenste 
ruimtelijke structuur van de bebouwde kern 
van Avelgem

Legende

plangebied RUP



Gemeente Avelgem, RUP nr. 6-1 Ter Muncken Leiedal, januari 201534

gemeentelijk containerpark en depot (zone voor gemeenschapsvoorzieningen) beperkt 
tot circa 20%. 

e. De locatie-keuze voor het gemeentelijk containerpark wordt onderbouwd 
vanuit de ruimtelijke criteria uit het GRS. Hierop wordt verder ingegaan in het 
volgende punt en a.h.v. het herlokalisatie-onderzoek (zie hoofdstuk 5). 

4.3.2. Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur

“Het bieden van een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark (of 
containerpark)

Omwille van nieuwe en toekomstige milieunormen en ruimtelijk-stedenbouwkundige 
opties dient een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark (of 
containerpark) te worden vastgelegd. Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
dient een containerpark ‘te worden gelokaliseerd in de kern met respect voor de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit 
bij de kern’. In dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden enkele ruimtelijk-
stedenbouwkundige criteria toegevoegd: 
• De locatie moet – vanuit de verschillende dorpskernen van Avelgem – vlot 

bereikbaar zijn (liefst gelegen langs of nabij een secundaire weg of lokale weg 
categorie 1).

• De directe verkeersontsluiting (erftoegang) moet op een optimale manier 
georganiseerd worden, zodat geen verkeersoverlast op andere omliggende wegen 
wordt veroorzaakt.

• De locatie mag niet gelegen zijn in een groot, aaneengesloten open-ruimtegebied, 
maar moet aansluiten bij bestaande bebouwing van een dorpskern.

• Het containerpark mag geclusterd worden bij een bedrijventerrein of bij 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.

• T.o.v. de omgeving (bvb. t.o.v. aanpalende woningen, t.o.v. de open ruimte, ...) 
dient voldoende buffering te worden voorzien. 

Op basis van deze criteria worden hierna enkele mogelijke zoeklocaties voor het 
gemeentelijk afvalstoffenpark aangeduid:
• De locatie ‘Kapellekouter’: gelegen ten zuiden van de Oudenaardsteenweg langs de 

Kapellekouter in Avelgem.
• De locatie ‘Lindestraat’: gelegen ten zuiden van de Lindestraat (d.i. een oude 

aftakking van de Oudenaardsesteenweg) en aansluitend bij het bestaande 
bedrijventerrein van het elektriciteitsverdeelcentrum bij Rugge.

• De locatie ‘oud station’: gelegen in het gebied tussen het oude stationsgebouw, de 
Vijverhoek, de Marktweg en de oude spoorwegbedding in Avelgem.

Deze lijst van mogelijke zoeklocaties is niet-limitatief en kan nog aangevuld worden op 
basis van de hierboven opgesomde ruimtelijk-stedenbouwkundige criteria. De fi naal 
gekozen locatie kan vervolgens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.”

GRS Avelgem RG p.37-38

4.3.3. Maatregelen en acties in richtinggevend en bindend 
gedeelte

“Maatregelen en acties bij de bebouwde kern van Avelgem
• Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en RUP’s voor het koppelingsgebied 

Doorniksesteenweg-Industriezone-Scheldemeersen. Aangezien dit koppelingsgebied 
gelegen is aan de rand van de Scheldevallei, zal de verdere ruimtelijke invulling 
en ordening van dit koppelingsgebied in samenwerking met de hogere, bevoegde 
instanties moeten worden afgewogen.”

GRS Avelgem RG p.62 en BG p. 6

“Maatregelen en acties bij de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur
• Opstellen van RUP voor een nieuwe locatie van het gemeentelijk afvalstoffenpark 

(of containerpark)”.
GRS Avelgem RG p.63-64 en BG p. 6

4.4. Startnota doortochtherinrichting Avelgem

In uitvoering van het mobiliteitsplan Avelgem werd een startnota opgemaakt voor de 
doortochtherinrichting van Avelgem (conform verklaard in de PAC van 14/02/2005). 
Hierbij komt ondermeer de herinrichting van de Doorniksesteenweg (N353) en de 
rotonde met de E. Balcaenstraat aan bod. 

Op de PCV van 11 december 2013 werd er beslist om het kruispunt van de 
Doorniksesteenweg (N353) en de Etienne Balcaenstraat (N391) in te richten als een 
lichtengeregeld kruispunt. 
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GEMEENTE AVELGEM
Doortochtherinrichting - startnota

legende - figuur nr. 39

Gewenste verkeersstructuur -

N

Schaal : 1/10.000

Lokale weg type II B:
overdracht van Gewest

Buitenpoort

Binnenpoort

Centrumas

Parking

Middellang parkeren/ Lang
parkeren

Maximum toelaatbare
snelheid (km/h)

Beveiligde oversteek fietsers

Her in te richten kruispunt

Verkeerslichten

(Nieuw uit te bouwen)
busstopplaats

Overgang van zone 50 naar
zone 30

MP / LP

50

Secundaire weg type 1

Secundaire wegen type 2

Lokale wegen type 1

Lokale wegen type 2A: lokale
verzamel/ontsluitingsweg

Lokale wegen type 2B :
wijkontsluitingsweg

MP

MP

LP

MP

LP

LP

LP

70

70

70

50

50

50

50

50

50

50

30

30

30

?

?

Bij heraanleg van dit kruispunt kan
overwogen worden om Kortrijkstraat
(lokIIb) rechtsreeks met de
Stampkotstraat (lokIIb) te verbinden. Dit
is logisch volgens de categorisering.
Deze straten kunnen door één enkele
verbinding op de N8 worden aangesloten

fi guur 37: Gewenste doortochtherinrichting 
Avelgem - Totaalbeeld
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fi guur 38: Collage omliggende gemeentelijke 
planningsinitiatieven

schaal: 1:10.000
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1. RUP Stationsomgeving
2. RUP Omgeving Groote Fabrieke
3. RUP Ter Meersch
4. RUP Driesstraat
5. Landschapsplan Trimaarzate
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4.5. Omliggende gemeentelijke planningsinitiatieven 

4.5.1. RUP Stationsomgeving

Met dit RUP Avelgem nr. 1-1 ‘Stationsomgeving’ uit 2008 wenste de gemeente Avelgem 
volgende opties uit haar GRS te realiseren:
• De inrichting van de oude spoorwegbedding als een ‘groene vinger’: een nieuwe 

groene publieke ruimte die het centrumgebied van Avelgem binnendringt.
• Het bestendigen van de bovenlokale recreatieve fi etsroute op deze oude 

spoorwegbedding door een verzorgde, volwaardige aanleg en het permanent beheer 
en onderhoud. 

• De herinrichting van de Ijzerwegstraat tot een volwaardig plein met openbare 
parking.

• Het busstation rondom het oude stationsgebouw wordt behouden als een volwaardig 
lokaal knooppunt van verschillende buslijnen, die het Schelde-Leie interfl uvium 
doorkruisen.

• De realisatie van een wooninbreidingsproject in deze stationsomgeving.

4.5.2. RUP Omgeving Groote Fabrieke

Het RUP Avelgem nr. 3-1 ‘Omgeving Groote Fabrieke’ uit 2010 werd opgemaakt:
• om het woonuitbreidingsgebied bij de Groote Fabrieke te kunnen aansnijden, 
• om de reconversie van het oude industriële gebouw ‘de Groote Fabrieke’ naar 

gemengde functies mogelijk te maken
• en daarnaast werden de site van de Aldi, van de voormalige schrijnwerkerij, van de 

kringloopwinkel en een braakliggend stuk bouwgrond langs de Doorniksesteenweg 
mee opgenomen.

4.5.3. RUP Ter Meersch

Het RUP Avelgem nr. 4-1 ‘Ter Meersch’ uit 2009 werd opgemaakt:
• om het zogenaamde ‘koppelingsgebied’ tussen de bebouwde kern van Avelgem 

en de Scheldemeersen in te vullen met ruimte voor groen, recreatie en 
gemeenschapsvoorzieningen 

• om het bestaande woon-zorghuis “Ter Meersch” van het OCMW 
nieuwbouwmogelijkheden te bieden.

4.5.4. RUP Driesstraat

Het RUP Avelgem nr. 5-1 Driesstraat uit 2012 heeft als doel om het 
woonuitbreidingsgebied tussen de Driesstraat, Hoogstraat, Stampkotstraat en het 
Pietersveld in Avelgem te bestemmen naar woongebied. Specifi ek omvat het RUP een 
visie en inrichtingsplan voor de ontwikkeling van het binnengebied.

4.5.5. Landschapsplan Trimaarzate

Deze studie uit 2012 had als doel om een landschapsplan uit te werken voor de oude 
spoorwegbedding Trimaarzate in Avelgem, meer bepaald vanaf de Pontstraat tot aan de 
Schelde. 

In deze studie werden globale concepten en inrichtingprincipes opgebouwd voor het 
volledige traject van de Trimaarzate in Avelgem en het omliggende landschap. 
Hierbij werden de opties van het RUP Avelgem Stationsomgeving verder verfi jnd en 
uitgebreid en wordt er ook aandacht besteed aan de relatie met de omgeving: de 
woonkern van Avelgem en de Scheldevallei.  

Dit landschapsplan is een informeel beleidsdocument en geeft geen juridische bindende 
kracht. 

RUP nr. 3-1 Omgeving Groote Fabrieke

RUP nr. 1-1 Stationsomgeving

RUP nr. 4-1 Ter Meersch

 RUP nr. 5-1 Driesstraat

 Landschapsplan Trimaarzate
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schaal: 1:2.000

fi guur 39: Situering huidig containerpark in 
de Kortrijkstraat
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5 .  O n d e r z o e k  v o o r  d e  h e r l o k a l i s a t i e 
v a n  h e t  g e m e e n t e l i j k  c o n t a i n e r p a r k 

Voorgaand aan dit RUP werd een onderzoek uitgevoerd met als doel het vinden van 
een geschikte herlokalisatiesite voor het gemeentelijk containerpark. Dit onderzoek 
wordt hieronder in zijn volledigheid weergegeven, ten einde de keuze voor de site Ter 
Muncken te onderbouwen.  

5.1. Situering van het onderzoek

De gemeente Avelgem is op zoek naar een nieuwe locatie voor het gemeentelijk 
containerpark (of afvalstoffenpark of recuperatiepark). Deze problematiek werd ook 
opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, maar tot op heden werd geen 
nieuwe locatie gevonden. 

De directe aanleidingen voor de herlokalisatie van het containerpark zijn de volgende:
• Op dit ogenblik bevindt het gemeentelijk containerpark zich in het binnengebied 

van de Kortrijkstraat-Neerstraat-Hoogstraat (zie fi guren). Omwille van nieuwe en 
toekomstige milieunormen wordt de huidige locatie te klein en is deze niet meer 
verenigbaar met de woonomgeving in het centrum van de gemeente.

• Bovendien is de huidige locatie begrepen in het plangebied van het BPA Avelgem nr. 
13 ‘Intra muros’, dat bij M.B. van 13/10/1999 werd goedgekeurd. Dit BPA voorziet 
op deze plek een wooninbreidingsproject, wat gezien de ligging in het centrum van 
Avelgem een stedenbouwkundig correct en doordacht initiatief lijkt. De eerste fase 
van dit wooninbreidingsproject werd reeds gerealiseerd. Voor de verdere fasen van 
de wooninbreiding in het binnengebied van het bouwblok moet het containerpark 
logischerwijze verhuizen.

In het verleden werd een planningsinitiatief ondernomen voor de herlokalisatie van 
het containerpark, nl. het BPA ‘Kapellekouter’, maar dit BPA werd nooit defi nitief 
goedgekeurd omwille van onvoldoende draagvlak. 

De gemeente Avelgem heeft aan de intercommunale Leiedal gevraagd om de 
herlokalisatie van het gemeentelijk containerpark opnieuw te onderzoeken. Tegelijkertijd 
wordt ook een nieuwe locatie voor het gemeentelijk depot meegenomen in dit 
onderzoek. 

5.2. Programma van eisen

Om een zicht te krijgen op de noodzakelijke grootte voor het nieuwe containerpark + 
het gemeentelijk depot werd de oppervlakte eenvoudig berekend:
• 0,2 m²/inw. + opp. compostering (facultatief): haalbaar gemiddelde
• rekening houden met circa 10.000 inwoners in de gemeente Avelgem
• nodige netto-oppervlakte: ca. 2.000 m²
• rekening houden met noodzakelijke bufferzone, circulatieruimte en parking
• nodige bruto-oppervlakte voor containerpark: circa 0,50 ha; dit komt ook overeen 

met de oppervlakte van het huidig containerpark
• oppervlakte gemeentelijk depot: 0,75 ha
• reserve-oppervlakte voor uitbreidingsmogelijkheden: 0,50 ha

Dit betekent een totale oppervlakte van maximum 1,75 ha.

fi guur 40: BPA Avelgem nr. 13 ‘Intra Muros’

Foto: huidige locatie van het containerpark in de Kortrijkstraat
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fi guur 41: Mogelijke alternatieve locaties 
voor containerpark - topografi sche kaart

0. Huidige locatie van het containerpark in de 
Kortrijkstraat, in het centrum van Avelgem

Mogelijke nieuwe locaties:
1. Kapellekouter
2. Lindestraat = ten zuiden van 

Oudenaardsesteenweg nabij Rugge en 
aansluitend bij het hoogspanningsstation van 
Elia

3. Ten noorden van de industriezone en 
aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken

4. Ten noordoosten van Leynseelstraat achter 
bedrijven

5. Ten zuiden van de Knobbelstraat, tegenover 
bedrijf Woodstar 

6. Ten noorden van de Ganzenhofstraat
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5.3. Mogelijke locaties 

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Avelgem is in het richtinggevend gedeelte 
volgende tekst opgenomen (RG p. 37-38):

“Het bieden van een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark (of 
containerpark)
Omwille van nieuwe en toekomstige milieunormen en ruimtelijk-stedenbouwkundige 
opties dient een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark (of 
containerpark) te worden vastgelegd. Vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
dient een containerpark ‘te worden gelokaliseerd in de kern met respect voor de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving of op een bedrijventerrein dat aansluit 
bij de kern’. In dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden enkele ruimtelijk-
stedenbouwkundige criteria toegevoegd: 
• De locatie moet – vanuit de verschillende dorpskernen van Avelgem – vlot 

bereikbaar zijn (liefst gelegen langs of nabij een secundaire weg of lokale weg 
categorie 1).

• De directe verkeersontsluiting (erftoegang) moet op een optimale manier 
georganiseerd worden, zodat geen verkeersoverlast op andere omliggende wegen 
wordt veroorzaakt.

• De locatie mag niet gelegen zijn in een groot, aaneengesloten open-ruimtegebied, 
maar moet aansluiten bij bestaande bebouwing van een dorpskern.

• Het containerpark mag geclusterd worden bij een bedrijventerrein of bij 
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.

• T.o.v. de omgeving (bvb. t.o.v. aanpalende woningen, t.o.v. de open ruimte, ...) 
dient voldoende buffering te worden voorzien. 

Op basis van deze criteria worden hierna enkele mogelijke zoeklocaties voor het 
gemeentelijk afvalstoffenpark aangeduid:
• De locatie ‘Kapellekouter’: gelegen ten zuiden van de Oudenaardsesteenweg langs 

de Kapellekouter in Avelgem.
• De locatie ‘Lindestraat’: gelegen ten zuiden van de Lindestraat (d.i. een oude 

aftakking van de Oudenaardsesteenweg) en aansluitend bij het bestaande 
bedrijventerrein van het elektriciteitsverdeelcentrum bij Rugge.

• De locatie ‘oud station’: gelegen in het gebied tussen het oude stationsgebouw, de 
Vijverhoek, de Marktweg en de oude spoorwegbedding in Avelgem.

Deze lijst van mogelijke zoeklocaties is niet-limitatief en kan nog aangevuld worden op 
basis van de hierboven opgesomde ruimtelijk-stedenbouwkundige criteria. De fi naal 
gekozen locatie kan vervolgens in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden vastgelegd.”

Een nieuwe, actuele screening van het grondgebied van de deelgemeente Avelgem 
leverde volgende mogelijke locaties op:
1. Kapellekouter (huidige bestemming = woonuitbreidingsgebied)
2. Lindestraat = ten zuiden van Oudenaardsesteenweg nabij Rugge en aansluitend bij 

het hoogspanningsstation van Elia (huidige bestemming = agrarisch gebied)
3. Ten noorden van de industriezone en aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken 

(huidige bestemming = recreatiegebied)
4. Ten noordoosten van Leynseelstraat achter bedrijven (huidige bestemming = 

agrarisch gebied)
5. Ten zuiden van de Knobbelstraat, tegenover bedrijf Woodstar (huidige bestemming 

= agrarisch gebied)
6. Ten noorden van de Ganzenhofstraat (huidige bestemming = 

woonuitbreidingsgebied)

Opmerking: de locatie ‘oud station’ werd niet meer meegenomen, omdat hiervoor 
ondertussen het RUP ‘Stationsomgeving’ werd opgemaakt met andere planningsopties. 

5.4. Ruimtelijke beoordelingscriteria

De ruimtelijke beoordelingscriteria werden opgesteld vanuit de 
structuurplanningscontext en vanuit de algemene bekommernis voor de goede 
plaatselijke ruimtelijke ordening. Het betreft de volgende criteria:

A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de bestaande 
bebouwde kern van Avelgem, of met andere woorden:

• Beperkte aantasting en versnippering van de open ruimte: 2 punten 
• Gemiddelde aantasting en versnippering van de open ruimte: 1 punt 
• Grote aantasting en versnippering van de open ruimte: 0 punten 

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg: 
• Secundaire weg: 2 punten
• Lokale verbindingsweg (categorie 1) of lokale kernontsluitingsweg (categorie 

2A): 1 punt 
• Andere lokale wegen (categorie 2B of 3): 0 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen mogelijke hinder):
• Aan geen enkele zijde begrensd door woningbouw: 2 punten
• Aan één zijde begrensd door woningbouw: 1 punt
• Aan meerdere zijden begrensd door woningbouw: 0 punten 

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan:
• Gebied met weinig of geen gebruik = 2 punten 
• Gebied met een gemiddelde gebruikswaarde = 1 punt 
• Gebied met een intensief huidig gebruik = 0 punten

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het gewestplan, BPA of RUP:
• Woongebied, industriegebied of zone voor gemeenschapsvoorzieningen =         

2 punten
• Woonuitbreidingsgebied of recreatiegebied = 1 punt 
• Agrarisch gebied = 0 punten
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fi guur 42: Mogelijke alternatieve locaties 
voor containerpark - gewestplan
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fi guur 43: Mogelijke alternatieve locaties 
voor containerpark - gebouwen- en 
percelenkaart

schaal: 1/15.000

0. Huidige locatie van het containerpark in de 
Kortrijkstraat, in het centrum van Avelgem

Mogelijke nieuwe locaties:
1. Kapellekouter
2. Lindestraat = ten zuiden van 

Oudenaardsesteenweg nabij Rugge en 
aansluitend bij het hoogspanningsstation van 
Elia

3. Ten noorden van de industriezone en 
aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken

4. Ten noordoosten van Leynseelstraat achter 
bedrijven

5. Ten zuiden van de Knobbelstraat, tegenover 
bedrijf Woodstar 

6. Ten noorden van de Ganzenhofstraat

6

5

4

3

2

1

0 250 500 Meters

0



Gemeente Avelgem, RUP nr. 6-1 Ter Muncken Leiedal, januari 201544

0 50 100 Meters

fi guur 44: Zoeklocatie 1 voor containerpark - 
orthofoto
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5.5. Toetsing van de mogelijke locaties aan de ruimtelijke criteria

Afweging zoeklocatie 1: Kapellekouter

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie sluit aan bij de bebouwing van Avelgem langs 
de Oudenaardsesteenweg. Maar omdat deze gronden ook 
aansluiten bij het natuurgebied van de Scheldemeersen, 
kan deze locatie ook aanzien worden als een gemiddelde 
aantasting van de open ruimte. Met een goede 
landschappelijke integratie (volwaardige groenbuffer) kan 
deze aantasting wellicht worden tegen gegaan.

1 punt

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan via een nieuwe insteek goed ontsloten 
worden van en naar de Oudenaardsesteenweg (N8), die 
als secundaire weg is geselecteerd. 

2 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Deze locatie is aan de noordzijde begrensd door het 
woonlint langs de Oudenaardsesteenweg. Mits een 
volwaardige groenbuffer kan de mogelijke hinder worden 
tegengegaan. 

1 punt

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie is een oud voetbalveld, dat in onbruik is 
geraakt.  

2 punten

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als woonuitbreidingsgebied. 
Aangezien in het GRS van Avelgem is voorzien dat men 
de woonuitbreidingsgebieden tussen de kernen van 
Avelgem en Rugge niet wenst aan te snijden, stelt dit 
geen probleem voor toekomstige ruimtebehoeften voor 
het wonen. 

1 punt

TOTAAL 7/10
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fi guur 45: Zoeklocatie 2 voor containerpark - 
orthofoto
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Afweging zoeklocatie 2: Lindestraat

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie sluit aan bij de bebouwing van Rugge en het 
hoogspanningsstation van Elia. De mogelijke aantasting 
en versnippering van de open ruimte is eerder beperkt. 

2 punten

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan via de Lindestraat goed ontsloten worden 
van en naar de Oudenaardsesteenweg (N8), die als 
secundaire weg is geselecteerd. 

2 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Deze locatie is aan de westzijde begrensd door de 
woningbouw langs de Ruggestraat. Aan de noordzijde 
van de Lindestraat is ook een woonlint gelegen. Mits een 
volwaardige groenbuffer kan de mogelijke hinder worden 
tegengegaan. 

1 punt

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie is een akkergrond, die in eigendom is van 
Elia. De huidige gebruikswaarde is eerder gemiddeld. 

1 punt

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als agrarisch gebied. Het 
aanpalende hoogspanningsstation is ook in agrarisch 
gebied gelegen, maar mag feitelijk als een zone voor 
nutsvoorzieningen (of bedrijfssite) beschouwd worden. 
Daarom wordt toch 1 punt gegeven.  

1 punt

TOTAAL 7/10
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fi guur 46: Zoeklocatie 3 voor containerpark - 
orthofoto
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Afweging zoeklocatie 3: ten noorden van de industriezone en nabij het sportcomplex ter Muncken

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie is gelegen tussen de gemengde bebouwing 
langs de Doorniksesteenweg, het sportcomplex Ter 
Muncken en de industriezone van Avelgem. De mogelijke 
aantasting en versnippering van de open ruimte is eerder 
beperkt.  

2 punten

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan zowel ontsloten worden van en naar de 
Oudenaardsesteenweg (N8 - secundaire weg), als via de 
Etienne Balcaenstraat (N391). 

2 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Deze locatie is aan de noordzijde begrensd door de  
gemengde bebouwing langs de Doorniksesteenweg. Mits 
een goede ruimtelijke inrichting kan vermeden worden dat 
het containerpark grenst aan meerdere woonpercelen. 

2 punten

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie is deels een akkergrond, deels een 
braakliggende grond. De huidige gebruikswaarde is eerder 
gemiddeld. 

1 punt

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als recreatiegebied. Enkele 
jaren geleden heeft de gemeente een volledig nieuw 
sportcomplex (Ter Muncken) gebouwd langs de 
Doorniksesteenweg. Op het gewestplan blijven er 
echter nog heel wat recreatiegronden ongebruikt. De 
beschikbare onbebouwde oppervlakte aan recreatiegebied 
is ruim voldoende om plaats te bieden aan zowel het 
containerpark als eventuele toekomstige ruimtebehoeften 
voor recreatie.  

1 punt

TOTAAL 8/10
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fi guur 47: Zoeklocatie 4 voor containerpark - 
orthofoto
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Afweging zoeklocatie 4: ten noordoosten van Leynseelstraat

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie is gelegen ten noordoosten van de bebouwing 
van de Leynseelstraat. Deze locatie maakt deel uit van 
het open landbouwgebied tussen Avelgem en Heestert. De 
mogelijke aantasting en versnippering van de open ruimte 
is eerder groot.  

0 punten

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan ontsloten worden van en naar de 
Leynseelstraat (N8 - secundaire weg).

2 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Deze locatie is aan de westzijde begrensd door 
de gemengde bebouwing langs de Leynseelstraat. 
Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven heeft 
enkele bedrijven langs de Leynseelstraat de nodige 
uitbreidingsmogelijkheden geboden: een inplanting van 
het containerpark zou hiermee verenigbaar kunnen zijn. 
Maar er zijn in de nabijheid ook woningen gelegen en 
ook de woonverkavelingen langs de Stampkotstraat 
zouden hinder kunnen ondervinden. Mits een volwaardige 
groenbuffer kan de mogelijke hinder worden tegengegaan. 

1 punt

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie wordt gebruikt als akkergrond. De huidige 
gebruikswaarde is eerder groot. 

0 punten

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als agrarisch gebied. 0 punten

TOTAAL 3/10
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fi guur 48: Zoeklocatie 5 voor containerpark - 
orthofoto
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Afweging zoeklocatie 5: ten zuiden van de Knobbelstraat

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie is gelegen langs de lintbebouwing van de 
Knobbelstraat op de rand van de bebouwde kern van 
Avelgem. Maar deze locatie sluit ook aan bij het open 
landbouwgebied ten noorden van Avelgem. De mogelijke 
aantasting en versnippering van de open ruimte is eerder 
groot.  

0 punten

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan ontsloten worden van en naar de 
Knobbelstraat (lokale kernontsluitingsweg - type 2A).

1 punt

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Aan de noordzijde van de Knobbelstraat bevindt zich een 
grootschalig bedrijf (Woodstar). Een mogelijke inplanting 
van het containerpark zou hiermee verenigbaar kunnen 
zijn. Maar er zijn in de nabijheid ook enkele woningen 
gelegen. Mits een volwaardige groenbuffer kan de 
mogelijke hinder worden tegengegaan. 

1 punt

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie wordt gebruikt als akkergrond. De huidige 
gebruikswaarde is eerder groot. 

0 punten

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als agrarisch gebied. 0 punten

TOTAAL 2/10
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fi guur 49: Zoeklocatie 6 voor containerpark - 
orthofoto
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Afweging zoeklocatie 6: ten noorden van de Ganzenhofstraat

Criterium Afweging Beoordeling (scores: 0, 1 of 2 punten)
A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact mogelijk aansluiten bij de 
bestaande bebouwde kern van Avelgem

Deze locatie is gelegen langs de Ganzenhofstraat en sluit 
aan bij de bebouwde kern van Avelgem. Maar ten noorden 
strekt zich wel een landbouwgebied uit. De mogelijke 
aantasting en versnippering van de open ruimte is eerder 
gemiddeld.  

1 punt

B. Goede ontsluiting via een belangrijke weg Deze locatie kan ontsloten worden via de Ganzenhofstraat, 
maar dit is slechts een lokale wijkontsluitingsweg (type 
2B). 

0 punten

C. Niet aansluiten bij een concentratie van woningbouw (tegen 
mogelijke hinder)

Deze locatie wordt in het westen en het oosten 
omgeven door woonverkavelingen. Mits een volwaardige 
groenbuffer kan de mogelijke hinder worden tegengegaan. 

1 punt

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel zou verloren gaan Deze locatie wordt gebruikt als akkergrond. De huidige 
gebruikswaarde is eerder groot. 

0 punten

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ bestemmingen van het 
gewestplan, BPA of RUP

Deze locatie is bestemd als woonuitbreidingsgebied. Er 
zijn geen concrete plannen om dit woonuitbreidingsgebied 
op korte of middellange termijn te ontwikkelen, maar 
dit woonuitbreidingsgebied wordt wel behouden voor 
mogelijke woonbehoeften op lange termijn. 

1 punt

TOTAAL 3/10
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fi guur 50: Alternatieve locaties voor 
containerpark - orthofoto

0. Huidige locatie van het containerpark in de 
Kortrijkstraat, in het centrum van Avelgem

Mogelijke nieuwe locaties:
1. Kapellekouter
2. Lindestraat = ten zuiden van 

Oudenaardsesteenweg nabij Rugge en 
aansluitend bij het hoogspanningsstation van 
Elia

3. Ten noorden van de industriezone en 
aansluitend bij het sportcomplex ter Muncken

4. Ten noordoosten van Leynseelstraat achter 
bedrijven

5. Ten zuiden van de Knobbelstraat, tegenover 
bedrijf Woodstar 

6. Ten noorden van de Ganzenhofstraat
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5.6. Conclusie herlokalisatie-onderzoek

Criterium Locatie 1: Kapellekouter Locatie 2: Lindestraat Locatie 3: ten noorden 
van de industriezone 
en aansluitend bij het 
sportcomplex ter Muncken

Locatie 4: ten noordoosten 
van de Leynseelstraat

Locatie 5: ten zuiden van 
de Knobbelstraat

Locatie 6: ten noorden van 
de Ganzenhofstraat

A. Ruimtelijke clustervorming: zo compact 
mogelijk aansluiten bij de bestaande 
bebouwde kern van Avelgem

1 2 2 0 0 1

B. Goede ontsluiting via een belangrijke 
weg 2 2 2 2 1 0

C. Niet aansluiten bij een concentratie van 
woningbouw (tegen mogelijke hinder)

1 1 2 1 1 1

D. Huidige gebruikswaarde die potentieel 
zou verloren gaan 2 1 1 0 0 0

E. Bij voorkeur in de geschikte ‘harde’ 
bestemmingen van het gewestplan, BPA 
of RUP

1 1 1 0 0 1

TOTAAL 7/10 7/10 8/10 3/10 2/10 3/10

Op basis van het herlokalisatie-onderzoek kunnen de locaties 1, 2 en 3 als potentiële 
alternatieve locaties voor het containerpark weerhouden worden. 

Na de afweging op basis van ruimtelijk-stedenbouwkundige criteria moet nu ook de 
realiseerbaarheid en fi nanciële haalbaarheid onderzocht worden:
• Eigendomsstructuur: Welke gronden heeft men reeds ter beschikking? Welke 

gronden kan men aankopen? Welke gronden moet men eventueel onteigenen? 
• Timing: Over welke gronden kan men snel beschikken? 
• Kostprijs: Wat is de aankoopprijs van de gronden? Welke infrastructuurwerken zijn 

noodzakelijk?  

Het is logisch dat in eerste orde verder onderzoek wordt verricht naar de best 
scorende locatie 3: ten noorden van de industriezone en aansluitend bij het 
sportcomplex ter Muncken. 

Rekening houdende met de vigerende gewestplanbestemmingen zal de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk zijn. In het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Avelgem werd hiervoor een actiepunt opgenomen, zowel in het 
richtinggevend als het bindend gedeelte van het GRS. 
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5.7. Referentievoorbeelden containerparken

Een snelle scan van bestaande, Vlaamse voorbeelden leert dat bepaalde 
inrichtingsprincipes een belangrijke rol kunnen spelen bij het inrichten van een 
container- of afvalstoffenpark.  

Afmetingen:
• Een gemiddelde afvalcontainer heeft qua afmeting 6,80 meter op 2,50 meter en een 

hoogte van maximaal 2,25 meter.
• Bepaalde afval- of recyclagestoffen worden echter niet opgeslagen of verwerkt in 

containers (elektrische apparaten, haksel, snoeihout, KGA, ...). Het gaat hier over 
afmetingen variërend van 6,0 meter op 6,0 meter tot 31,0 meter op 27,0 meter.

• De vrije ruimte tussen containers of opslagplaatsen varieert tussen de 7 en de 14 
meter.

Circulatie:
• Zowel parken met een gebundelde in- en uitgang als parken met een aparte in- en 

uitgang komen voor.
• De circulatie dient het mogelijk te maken om de bezoekers op te splitsen in 

betalende en niet-betalende bezoekers, of beiden (het diftar-principe). Meestal 
wordt gebruik gemaakt van een afgescheiden zone.

Technieken:
• Voor betalende bezoekers kan gebruik gemaakt worden van een weegbrug en 

automatische betaalpalen. De personeelskost daalt, maar er wordt een eenheidsprijs 
gevraagd voor het achtergelaten afval (versus het diftar-principe = gedifferentieerd 
tarief).

• Om het comfort van de bezoeker te verhogen, kan gebruik gemaakt worden van 
verhoogde loszones, deze zijn echter plaatsverslindend.

LEGENDE

a registratiezuil
b slagboom ingang containerpark
c slagboom ingang betalend gedeelte
d weegbrug
e betaalzuil
f slagboom uitgang betalend gedeelte
g slagboom uitgang containerpark
h verhoogde loszone
i portiersunit
j loods

5m 17m
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Ten Briele 5 / 8200 Sint-Michiels / tel. 050 39 79 57
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6 .  V i s i e  R U P  &  i n r i c h t i n g s p l a n

6.1. Globale ruimtelijke opties

6.1.1. Nieuwe locatie gemeentelijk containerpark en depot

Op basis van het herlokalisatie-onderzoek werd het gebied tussen de industriezone van 
Avelgem, de Etienne Balcaenstraat en het sportcomplex Ter Muncken weerhouden als 
voorkeurlocatie voor het gemeentelijk containerpark en depot. 

In essentie zijn er twee mogelijke inplantingen:
• Optie A: aansluitend bij het sportcentrum Ter Muncken en met een nieuwe 

toegangsweg vanaf de Doorniksesteenweg. 
• Optie B: aansluitend bij de Etienne Balcaenstraat. 

De gemeente geeft de voorkeur aan optie B vanuit volgende overwegingen:
• De ontsluiting is meer aangewezen op de Etienne Balcaenstraat dan op de drukker 

bereden Doorniksesteenweg. Ondanks het feit dat er een bocht is in de Etienne 
Balcaenstraat, hoeft het uitrijden niet problematisch te zijn: het verkeer komende 
van het containerpark moet slechts een eenvoudige rechtsafslaande beweging te 
maken. Op de Doorniksesteenweg zouden de verkeersbewegingen complexer zijn en 
dit zou de doorstroming op deze secundaire weg belemmeren. 

• Bij optie A zou de inplanting van het containerpark/depot de bestemmingszone 
‘recreatiegebied’ opsplitsen in twee afzonderlijke delen. Bij optie B zal de mogelijke 
uitbreiding van de recreatiezone nog steeds ruimtelijk kunnen aansluiten bij het 
bestaande sportcomplex. Hoewel er op korte termijn geen behoefte is om het 
sportcomplex uit te breiden, kan dit toch een voordeel zijn op langere termijn. 

• De tuinen van de woningen langs de Etienne Balcaenstraat zijn reeds vrij diep en 
conform het gewestplan is de bestemmingszone ‘woongebied’ zelfs nog ruimer. Het 
volstaat om een volwaardige zone voor buffergroen te voorzien aan de rand van het 
containerpark. 

De gecoro suggereert om de ingebruikname van het containerpark te koppelen aan de 
herinrichting van de Etienne Balcaenstraat.

Tevens verdient het aanbeveling om ook de Doorniksesteenweg aan te passen in functie 
van de nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft eerder betrekking op de ontwikkeling van het 
woonuitbreidingsgebied ten noorden van de Doorniksesteenweg en de reconversie van 
de Groote Fabrieke. Dus dit wordt niet gekoppeld aan het containerpark. 

6.1.2. Sportcentrum Ter Muncken op korte en lange termijn

Het bestaande sportcentrum Ter Muncken zal op korte termijn niet signifi cant verder 
uitbreiden. Op korte termijn zal er enkel ten oosten van het bestaande voetbalveld één 
bijkomend veld worden ingericht, maar dit is gelegen binnen de bestaande eigendom 
van de gemeente Avelgem. 

Het recreatiegebied dat op het gewestplan en bestaande BPA is bestemd, is nog veel 
ruimer dan het bestaande sportcentrum en reikt tot aan de Etienne Balcaenstraat. 
Op heden zijn deze gronden in gebruik voor landbouw. Hoewel er geen concrete 
ruimtebehoeften voor recreatie op vandaag bekend zijn, kan het niet-ingevulde 
recreatiegebied als uitbreidingszone op langere termijn behouden blijven. 

6.1.3. Inrichten van bufferzone langs de Rijtgracht

Op het gewestplan is er langs de Rijtgracht een bufferzone bestemd, maar tot op heden 
blijft het grootste deel van deze bufferzone in landbouwgebruik (akkergrond).
Een effectieve inrichting van de bufferzone kan meerdere functies vervullen:
• Een groenscherm t.o.v. de industriezone van Avelgem
• Een groen-ecologische verbinding tussen de delen van de Scheldevallei
• Een groen-recreatieve verbinding bijvoorbeeld tussen het bestaande sportcentrum 

fi guur 52: Globale ruimtelijke opties RUP 

schaal: 1/5.000
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en de eventueel lange-termijnuitbreiding van de recreatiezone
• Ruimte voor waterbuffering langs de Rijtgracht

6.1.4. Behouden van menging van functies langs de 
Doorniksesteenweg

Overeenkomstig het GRS Avelgem kan de menging van functies langs de 
Doorniksesteenweg behouden worden.  

6.1.5. Behouden van woonfunctie in de Vredestraat en begin 
van de Etienne Balcaenstraat

Hierbij gaan we uit van de begrenzing van het woongebied conform het gewestplan. 

6.1.6. Behouden van landbouwzetel in de Etienne Balcaenstraat

De bestaande landbouwzetel langs de Etienne Balcaenstraat wordt behouden, omdat dit 
ook op het gewestplan was bestemd als agrarisch gebied. De zonevreemde bebouwing 
kan zich beroepen op de basisrechten, die in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
voorhanden zijn. 

6.2. Inrichtingsvoorstellen

Bij het sportcomplex Ter Muncken wordt een extra voetbalveld voorzien ten oosten 
van de bestaande voetbalvelden. Het centrale gebied, dat gelegen is tussen het 
bestaande sportcomplex en de nieuwe inplanting van het containerpark/depot, behoudt 
de bestemming als recreatiegebied. Indien er op langere termijn toch behoefte zou 
ontstaan om extra recreatieruimte te creëren, dan kan dit rechtstreeks aansluiten bij 
het bestaande sportcomplex. Dit betekent ook dat het huidig gebruik als landbouwgrond 
kan behouden blijven. 

Het nieuwe containerpark en het gemeentelijk depot dienen zich te integreren in het 
bestaande landschap en omgeving. Hiertoe werden enkele acties ondernomen:
• Er wordt een volwaardige zone voor buffergroen aangeduid rondom de zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen. Deze zone is bij voorkeur 5m breed langs de grens 
met de zone voor recreatie en langs de grens met de zone voor landbouw in de 
ruime zin. Langs de grens met de zone voor wonen met beperkte nevenfuncties is 
deze zone best minimum 10m breed. De zone moet ook op een zodanige manier 
ingericht worden dat het geluid en zicht tegengehouden wordt.

• Er wordt ruimte voorzien om, gefaseerd, langs de Rijtgracht een groene bufferzone 
te realiseren.

• Wadi’s zorgen voor waterafvoer op een landschappelijk geïntegreerde manier.
Rietvelden worden voorgesteld om het project in te bedden in het landschap en 
om het oppervlaktewater te bufferen, eventueel zuiveren en te laten infi ltreren. 
Verharde gedeeltes worden begrensd met een goot om regenwater op te vangen en 
af te leiden naar een (ondergrondse) waterzuivering.

Er werd landschapsarchitect Denis Dujardin van Tv- Thiers Dujardin 
Landschapsarchitecten gevraagd een visie te ontwikkelen rond de ontwikkeling van de 
buffer naast de Rijtgracht.  Volgende elementen kwamen voort uit het onderzoek en 
leidden tot inrichtingsschets 2:
• achter de sportvelden bevindt zich een graft.  Een graft is een verhoging, aangelegd 

door de mens, en begroeid met opschietend groen;
• deze graft zou gebruikt kunnen worden als structurerend element voor de hele 

bufferstrook langs de Rijtgracht;
• de graft combineert de afschermende functie van een buffer met plaats voor 

biodiversiteit;
• het verlagen en vernatten van de bufferstrook naast de Rijtgracht combineert de 

waterbuffering van het recyclagepark met natuurontwikkeling rond de Rijtgracht en 
debietvermindering van de Rijtgracht;

• de ontwikkeling van de bufferzone kan gefaseerd worden uitgevoerd, al naargelang 
de ontwikkeling van de recreatiezone. 

Legende

fi guur 53: Inrichtingsvoorstellen
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Foto: zicht op de beekvallei en graft achter de sportvelden

Plan: schematisch inrichtingsvoorstel

Luchtfoto: locatie bestaande graft

Principesnede: neutraal grondverzet

fi guur 54: Resultaten Tv Dujardin-Thiers 
Landschapsarchitecten

bron: alle materiaal aangeleverd door Tv Dujardin-
Thiers Landschapsarchitecten
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fi guur 55: fasering ontwikkeling buffer

bron: alle materiaal aangeleverd door Tv Dujardin-
Thiers Landschapsarchitecten

Bestaande situatie

Momenteel wordt de bufferzone ten 
westen van de Rijtgracht gebruikt als 
landbouwgrond.
De graft, die enkel nabij de sportvelden 
nog zichtbaar is, werd hier afgeplat tot 
een minimale bolling in het landschap.

Korte termijn

Door het afgraven van de bolling wordt 
een nieuwe graft geïntroduceerd nabij 
het nieuwe afvalstort.  

De buffer kan als vernatte en eventueel 
afgeschuinde beekoever ingericht 
worden, waarop een Elzenbroek kan 
ontstaan.

Lange termijn

Het systeem kan verlengd worden om 
zo aan te sluiten bij de bestaande graft 
achter de sportterreinen.  

Deze fasering hangt samen met de 
verdere ontwikkeling van de zone voor 
recreatie.  

Door het ontwikkelen van de buffer 
wordt de beeldkwaliteit van het fi etspad 
verbeterd en de ecologische verbinding 
tussen de Scheldemeersen hersteld.

De graft werkt als een structurerend 
element voor de verdere ontwikkeling 
van het gebied.  
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7 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g

7.1. Screening plan-MER

7.1.1. Situering

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b 
‘stadsontwikkeling’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein 
gebied op lokaal niveau. Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht, maar 
wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op basis van een screening 
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

7.1.2. Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de 
verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke 
en juridische toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
• bodemkaart,
• Seveso-bedrijven
• kaart grondwaterstromingsgevoelige gebieden
• kaart infi ltratiegevoelige bodems
• kaart waterlopen
• zoneringsplan

7.1.3. Verloop procedure

Voor het voorliggende RUP is het onderzoek tot milieueffectenrapportage afgerond. 
Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat voor het voorliggende RUP wordt, rekening 
houdend met de beperkte effecten van de mogelijke ingrepen ten opzichte van de 
huidige referentiesituatie en de voorkomende milderende maatregelen en toepassing 
van de geldende reglementering, geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden. 
Bijgevolg wordt voorgesteld ontheffi ng te verlenen tot opmaak van een plan-MER.

De dienst MER heeft op 11/12/2013 formeel beslist dat er geen plan-MER dient 
opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 

werden voor advies gevraagd:
• Provinciebestuur West-Vlaanderen
• Agentschap ondernemen
• Departement Landbouw en Visserij
• Ruimte Vlaanderen - APL - West-Vlaanderen
• Onroerend Erfgoed - West-Vlaanderen
• BLOSO

• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 11/12/2013,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.
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fi guur 56: Basiskaarten screening plan-MER - 
deel 1
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7.2. Watertoets

7.2.1. Watertoetskaart

Volgens de watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 
oktober 2011) is het plangebied van het RUP:
• niet overstromingsgevoelig (noordwestelijk deel)
• mogelijk overstromingsgevoelig (zuidoostelijk deel)  

Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde waterlopen. Ten zuiden 
van het plangebied loopt de Rijtgracht, een onbevaarbare waterloop van tweede 
categorie.

7.2.2. Plankenmerken

Het plangebied bestaat deels uit reeds bebouwde omgeving, deels uit open ruimte 
(landbouwgronden en sportvelden). 

De bebouwde oppervlakte zal toenemen door de inplanting van het nieuw gemeentelijk 
containerpark en depot. Er zullen gepaste maatregelen moeten genomen worden 
in functie van de vertraagde afvoer van het hemelwater, bvb. door de aanleg van 
hemelwaterputten, infi ltratiezones en/of waterbufferbekkens. 

7.2.3. Conclusie

Het plangebied is niet gelegen in een effectief overstromingsgebied, zodat in alle 
redelijkheid dient te worden geoordeeld dat het schadelijk effect bij de voorziene 
ruimtelijke ontwikkelingen beperkt is. 

Desalniettemin zal de eventuele toename van de bebouwde en/of verharde oppervlakte 
moeten worden gecompenseerd overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infi ltratie-
voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, 
zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake (besluit van de 
Vlaamse regering van 1 oktober 2004). Elke aanvraag ingediend voor het verkrijgen van 
een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning moet beantwoorden aan 
deze vereisten.

Voor het afvalwater wordt het volledige gebied gefaseerd uitgerust met een gescheiden 
rioleringsstelsel. In functie van de vertraagde afvoer van het hemelwater wordt een 
combinatie van maatregelen genomen door hergebruik, infi ltratie en/of buffering 
van het hemelwater. Deze randvoorwaarden vanuit de watertoets worden in het RUP 
verordenend verankerd.

7.3. Toets m.b.t. ruimtelijk veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat:
• volgens de gegevens van de dienst Veiligheidsrapportering in het plangebied geen 

Seveso-inrichtingen aanwezig zijn;
• volgens de gegevens verstrekt in de toelichtingsnota in het plangebied geen 

bedrijvigheid, en dus ook geen Seveso-inrichtingen mogelijk zijn;
• volgens de gegevens van de dienst Veiligheidsrapportering binnen een perimeter 

van 2km rond het plangebied geen Seveso-inrichting aanwezig is;

betreft het plan geen relevante ruimtelijke ontwikkeling voor wat betreft het aspect 
externe (mens)veiligheid en beslist de dienst Veiligheidsrapportering dat er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden (brief van 14/01/2014).  
Voor wat het aspect externe veiligheid betreft dient geen verdere actie ondernomen te 
worden.

7.4. Buurtwegentoets

Volgens de atlas der buurtwegen ligt er geen erkende buurtweg (sentier) binnen het 
plangebied van het RUP.

Het plangebied wordt in het noorden begrensd door de chemin nr. 46 (Vredestraat) en 
in het zuiden door chemin nr. 1 (Etienne Balcaenstraat).

7.5. Relatie met herbevestigd agrarisch gebied

Binnen het plangebied is er volgens het gewestplan ‘agrarisch gebied’ gelegen. Dit 
agrarisch gebied werd niet herbevestigd. Er wordt aangegeven dat de opmaak van een 
gewestelijk RUP pas zal gebeuren na verder onderzoek. 

In het voorliggend gemeentelijk RUP wordt dit gebied behouden als zone voor 
landbouw. 
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fi guur 58: Watertoetskaart
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9 .  R u i m t e b a l a n s

nr bestemming gewestplan/BPA bestemming RUP opp. (m²)

1 Zone voor (groen en) recreatie Zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen

en zone voor buffergroen

19.059 m²

2 Agrarische gebieden Zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen

en zone voor buffergroen

  2.103 m²

8 .  O p  t e  h e f f e n  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

Bij het van kracht worden van dit RUP worden volgende stedenbouwkundige 
voorschriften opgeheven: 
• de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA AVE006 Sportcentrum van juni 

1978  en van het BPA AVE006a van april 1996, voorzover gelegen binnen het 
plangebied. 

• de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met 
K.B. 04/11/1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van 
het plangebied van het huidige ruimtelijke uitvoeringsplan. Het gaat om de 
bestemmingen woongebied, recreatiegebied, bufferzone en agrarisch gebied. 

Volgende verkavelingsvergunningen vervallen bij het van kracht worden van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan:
• A 044/2 
• A 083/2
• A 083/3
• A 083/4
• A 083/5

1 0 .  P l a n b a t e n ,  p l a n s c h a d e , 
k a p i t a a l s c h a d e  o f 
g e b r u i k e r s c o m p e n s a t i e

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in voorkomend geval, 
een register opgenomen te worden, al dan niet grafi sch, van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffi ng, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade, planbaten, 
kapitaalschade of gebruikerscompensatie worden bepaald door de kaartlaag met 
bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP, te vergelijken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

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

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en het vigerende 
BPA enerzijds en anderzijds de bestemmingen in het voorliggende RUP komen geen 
gedeeltes in aanmerking voor planbaten en/of planschade, kapitaalschade en/of 
gebruikerscompensatie.




