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INHOUD VAN HET 
INFORMATIEF GEDEELTE 
  
Hoofdstuk 1 dient ter kennismaking met de gemeente : Avelgem wordt 
algemeen gesitueerd, er worden een aantal kencijfers en gegevens opgesomd 
en er wordt een historische schets gemaakt om het ontstaan van de 
bestaande ruimtelijke structuur te achterhalen. Deze historische schets biedt 
dan ook een vertrekbasis voor de eigenlijke analyse van de bestaande 
toestand. 
 
In hoofdstuk 2 is de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur 
opgedeeld in vier delen :  
• Vooreerst wordt er een korte analyse gemaakt van de relevante ruimere 

omgeving om zicht te krijgen op het breder ruimtelijk kader van de 
gemeente. 

• Vervolgens wordt de centrale en bovenlokale rol van Avelgem in het 
Schelde-Leie interfluvium grondig bestudeerd.  

• Daarna wordt de bestaande ruimtelijke structuur uiteengelegd in 
zogenaamde deelstructuren (of thema’s). Voor elk van deze deelstructuren 
worden een analyse, trends, knelpunten en potenties weergegeven.  

• Tenslotte wordt de bestaande toestand ook opgedeeld naar verschillende 
deelgebieden. Een deelgebied is een ruimtelijke entiteit of systeem dat als 
één geheel wordt ervaren. De samenhang tussen elementen van de 
verschillende deelstructuren vormen één deelgebied. Voor elk deelgebied 
kunnen bijgevolg specifieke karakteristieken, knelpunten en potenties 
worden aangeduid.  

 
Hoofdstuk 3 over de planningscontext vestigt vooral de aandacht op de 
relaties met de bestaande planningsdocumenten (gewestplannen en plannen 
van aanleg) en met de hogere ruimtelijke structuurplannen (het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-
Vlaanderen). Daarnaast worden ook andere relevante plannings- en 
beleidsdocumenten kort toegelicht. 
 
Hoofdstuk 4 bevat het onderzoek naar de ruimtebehoeften van 
maatschappelijke sectoren. De behoefte aan bijkomende woningen en aan 

ruimte voor economische activiteiten wordt er geconfronteerd met het 
beschikbare aanbod, waarna ontwikkelingsperspectieven worden opgemaakt.  
 
Hoofdstuk 5 biedt een weergave van de gekende meningen van de bevolking 
van Avelgem. 
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1. ALGEMENE SITUERING VAN 
DE GEMEENTE AVELGEM 

1.1. ALGEMEEN 
De gemeente Avelgem is gelegen in het uiterste zuidoosten van de provincie 
West-Vlaanderen, grenst aan de provincies Oost-Vlaanderen en Henegouwen 
(Hainaut) en behoort tot het arrondissement Kortrijk : 
− ten zuidoosten van de verstedelijkte gebied van Menen-Kortrijk-Waregem 
− ten noorden van Doornik 
− ten noordoosten van Moeskroen, Roubaix, Tourcoing en Lille 
− ten westen van Oudenaarde en Ronse  
 
<kaart  situering van Avelgem in ruimere omgeving> 
 
Avelgem wordt begrensd door Anzegem (Tiegem en Kaster) in het noorden; 
Spiere-Helkijn (Helkijn) en Zwevegem (Sint-Denijs, Moen, Heestert en Otegem) 
in het westen;  Kluisbergen (Berchem en Ruien), Mont-de-l’Enclus (Orroir) en 
Celles (Escanaffles) in het zuiden én Wortegem-Petegem (Elsegem) in het 
oosten. Avelgem bevat de deelgemeenten Avelgem, Bossuit, Outrijve, 
Waarmaarde en Kerkhove. De voornaamste toponiemen zijn weergegeven op 
de basiskaart van de gemeente.  
 
<administratieve kaart van Avelgem en de deelgemeentes> 
 
Avelgem heeft een oppervlakte van 2.175 ha. of 21,75 km² en ligt uiteengerekt 
langs de Schelde, die de grens vormt met Celles (provincie Henegouwen) en 
met Kluisbergen (provincie Oost-Vlaanderen). Het Avelgemse landschap is 
vlak of licht golvend. Net voorbij de grenzen van Avelgem, in het noordwesten, 
begint het heuvelland tussen Leie en Schelde, de zogenaamde 
interfluviumruimte. Avelgem is een vrij landelijke gemeente, waar de 
landbouwsector zeer actief is. In het (zuid)oosten van Avelgem liggen talrijke 
afgesneden Schelde-meanders, talrijke grachten, vochtige weilanden en 
meersengebieden. In het noorden en tussen de verschillende dorpskernen 
liggen de open landbouwgronden.  
 

In Avelgem monden verschillende beken uit in de Schelde (Bouvriebeek, 
Avelgembeek, Scheebeek...). Ook het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat de Schelde 
met de Leie verbindt, ontspringt in Bossuit vanuit de Schelde. 
 
Avelgem telt 9.164 inwoners  (1 januari 2003). Avelgem is een gemeente met 
een positief migratiesaldo, hetgeen wil zeggen dat veel inwoners uit andere 
gemeenten in Avelgem komen wonen. Avelgem heeft een bevolkingsdichtheid 
van 421 inwoners per km². Avelgem is dus vooral een woongemeente. De 
bevolkingsdichtheid is vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde (426 
inwoners per km²), maar lager dan de bevolkingsdichtheid in het 
arrondissement Kortrijk (654 inwoners per km²). 
 
Meer dan de helft van de bevolking woont in de hoofdgemeente Avelgem 
(5.987 inwoners van de 9.164), die dan ook een hoge bevolkingsdichtheid kent 
(601 inwoners per km²). De vier deelgemeenten hebben een kleinere 
bevolkingsaantal (441 tot 1.143 inwoners) en een lagere bevolkingsdichtheid. 
 
< topografische kaart van Avelgem > 
< straatnamenplan Bossuit+Outrijve > 
< straatnamenplan Avelgem+Rugge > 
< straatnamenplan Waarmaarde + Kerkhove > 
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1.2. KENCIJFERS EN INVENTARISATIE 

1.2.1. BEVOLKING  
AANTAL INWONERS EN BEVOLKINGSDICHTHEID (2003) 
 

Deelgemeente 
 

Oppervlakte 
(km²) 

AANTAL 
INWONERS 

Bevolkings-
dichtheid 
(inw./km²) 

Avelgem 
 

9,96 
45,8% 

5.987 
65,3% 

601 

Bossuit 
1,98 

9,1% 
441 

4,8% 
222 

Kerkhove 
3,65 

16,8% 
928 

10,1% 
254 

Outrijve 
3,24 

14,9% 
1.143 

12,4% 
352 

Waarmaarde 
2,92 

13,4% 
665 

7,2% 
227 

Totaal  21,75
100,0 % 

9.164 
100,0 % 

421 

Tabel oppervlakte, inwoners, bevolkingsdichtheid (gegevens gemeente  
Avelgem 01/01/2003) 
 
EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING PER DEELGEMEENTE  
 

AANTAL  
INWONERS 1846       1900 1947 2003

Avelgem 4.651 -17%    3.870 +31% 5.080 +18% 5.987
Bossuit   650 -13% 568 -17% 476 -7% 441
Kerkhove     1.179 -17% 985 -18% 815 +14% 928
Outrijve   1.132 -2% 1.116 -10% 1.006 +14% 1.143
Waarmaarde       1.260 -34% 833 -20% 667 +0% 665

TOTAAL   8.872 -17% 7.372 +9% 8.044 +14% 9.164

Arr. Kortrijk        127.951 +29% 164.860 +35% 222.078 +22% 270.842
 

1.2.2. TEWERKSTELLING 
EVOLUTIE BEROEPSBEVOLKING 1997-2001 
 

JAAR Beroepsbevolking         
(= het aantal werkende en 
werkzoekende inwoners) 

1997  4.006
1998  4.003
1999  4.066
2000  4.100
2001  4.104

Bron : RSZ, Vlaanderen.be (Aps Interactieve Gemeentelijke en Regionale 
Databank) 
 
TEWERKSTELLING AVELGEM PER SECTOR 1999 
 
ARBEIDSSECTOR 
 

AANTAL 
WERKNEMERS 

PRIMAIRE SECTOR 13 
SECUNDAIRE SECTOR 
INDUSTRIE : 426 
BOUW : 93 

519 

TERTIAIRE SECTOR 619 
QUARTAIRE SECTOR 691 
TOTAAL  1842 
 
ARBEIDSSECTOR 
 

AANTAL 
ZELFSTANDIGEN 

EN HELPERS 
PRIMAIRE SECTOR 105 
SECUNDAIRE SECTOR 
INDUSTRIE : 76 
BOUW : 49 

125 

TERTIAIRE & QUARTAIRE SECTOR 438 
TOTAAL  668 
Bron : RSZ & RSVZ-gegevens 
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1.2.3. BODEMBEZETTING EN -GEBRUIK 
Het vlakke landschap van Avelgem vertoont een hoofdzakelijk landelijk en 
agrarisch karakter. De gegevens van het NIS inzake het bodemgebruik van 
1995  en de kadastrale gegevens (1995) bevestigen deze indruk.  
 
Avelgem bezit een totale oppervlakte van 2.175 ha. Hiervan was in 2000 nog 
1630,9 ha, zijnde 75 %, onbebouwd. Ten opzichte van 1980 is dit weliswaar 
een daling van de onbebouwde oppervlakte met 207 ha. Toen was er nog 
1.838 ha (84 %) onbebouwd. 
Dit betekent dat er sinds 1980 jaarlijks 10,35 ha aan de landbouw en natuur is 
onttrokken. Iets meer dan de helft hiervan gaat naar de woningbouw. De rest 
wordt verdeeld over de industrie (32 ha) en de openbare gebouwen (29 ha). 
 
Slechts 18,3 % van de totale oppervlakte (398ha) was in 2000 bebouwd. 
Hiervan was 291,7 ha gebruikt voor de woningbouw (huizen, hoeven, 
appartementen, incluis bijgebouwen). Dit is 13,4 % van de totale oppervlakte of 
73 % van de bebouwde oppervlakte. De woonfunctie neemt er bijgevolg een 
belangrijke plaats in. In de periode van 1980 tot 2000 is het aantal bebouwde 
percelen voor de woningbouw met de helft toegenomen.  
De bebouwing voor industrie is sedert 1980 meer dan verdubbeld. Toen was 
het totaal aan bebouwde percelen door industrie slechts 20 ha groot, hetgeen 
minder dan 1 % van de totale oppervlakte vertegenwoordigde. In 2000 is er 68 
ha aan industriegrond in Avelgem aanwezig of 3% van de totale oppervlakte. In 
2000 namen de kantoor- en handelsgebouwen 16,5 ha in. 
Opmerkelijk is de stijging van de bebouwing voor openbare gebouwen, meer 
bepaald van 7 ha naar 38 ha in de periode van 1980 tot 2000. Toch blijft dit in 
zijn geheel maar 2 % van de totale oppervlakte van Avelgem uitmaken. 
 
De onbebouwde percelen worden in hoofdzaak aangewend als akkerland. In 
2000 werd 1091 ha, dit is 50 % van de totale oppervlakte of 66 % van de 
onbebouwde oppervlakte, als akkerland opgegeven bij de landbouwtelling. In 
1980 was dit nog 100 ha meer (1194 ha).  
18% de totale oppervlakte wordt als gras- of weiland aangewend. Samen met 
het akkerland vormt dit in totaal 1.527 ha. Dit is 92 % van de totale 
onbebouwde oppervlakte. Er rest bijgevolg weinig ruimte voor bossen, parken 
of woeste natuurgebieden. 
 

Avelgem kan dus op basis van deze statistische gegevens worden beschouwd 
als een landelijke gemeente, waar het agrarisch karakter overheerst.  
Vergelijken we de gegevens van Avelgem met deze van het arrondissement 
Kortrijk, dan wordt deze stelling bevestigd (zie tabel). In vergelijking met de 
gegevens van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest moeten 
we deze uitspraak gedeeltelijk herzien. Avelgem bezit procentueel gezien 
immers meer bebouwde percelen dan de provincie en het Vlaamse Gewest. 
 
Met betrekking tot het gedeelte bebouwde percelen kunnen we uit de tabel 
afleiden dat het surplus aan bebouwde percelen van Avelgem ten opzichte van 
de provincie en het Vlaamse Gewest zich duidelijk situeert in de woningbouw. 
Het aandeel bebouwde percelen voor woningbouw is in Avelgem immers 
slechts enkele procenten lager dan in het arrondissement Kortrijk.  
Het percentage aan industriegrond daarentegen is duidelijk minder dan het 
gemiddelde voor het arrondissement. Deze waarde is wel te vergelijken met 
het gemiddelde voor de provincie en voor het Vlaamse Gewest. 
 
De tabel toont ons ook dat Avelgem procentueel gezien iets minder 
onbebouwde percelen bezit dan het Vlaamse Gewest. Dit betekent echter niet 
dat er minder landbouw is. Het aandeel gras- en weiland is even groot, maar 
Avelgem bezit meer akkerland. Ongeveer 50 % van de totale oppervlakte is in 
Avelgem akkerland, terwijl dit slechts 37 % is in het Vlaamse Gewest. Daar het 
Vlaamse Gewest een veel grotere bijdrage aan bos en woeste grond bezit, is 
het aandeel onbebouwde percelen toch groter.  
 
Avelgem kan bijgevolg als een landelijke gemeente met een agrarisch karakter 
omschreven worden, niettegenstaande de woonfunctie er in belangrijke mate 
aanwezig is. Er is slechts een beperkte aanwezigheid van industrie terwijl bos 
er nagenoeg ontbreekt. 
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Tabel  : percentage bodemgebruik in 2000 

 
< kaart bebouwing> 
 

1.2.4. GEOLOGIE 
Het landschap kwam tot stand onder invloed van afzettingen en uitschuringen. 
Het waren de zee, de wind en de rivieren die deeltjes in dikke lagen afzetten. Het 
waren de rivieren die uit deze pakketten het reliëf schuurden. 
 

Formaties uit het primair en secundair 
De basis onder de hierna besproken afzettingen en uitschuringen uit tertiair en 
quartair, is een sokkel van primair en daarboven secundair gesteente. De top van 
de primaire sokkel bevindt zich in Avelgem op ongeveer 75 m onder het 
zeeniveau. Boven deze primaire sokkel bevindt zich nog een dunne laag krijt uit 
het secundair (Turoon en Campaniaan). De top hiervan bevindt zich op ongeveer 
65 m onder het zeeniveau. Deze lagen hebben geen invloed op het reliëf.  

   

 
Afzettingen uit het tertiair (Eoceen) 
Tijdens het tertiair (Eoceen) werden, onder invloed van een afwisselend 
vooruitkomen en terugtrekken van de toenmalige Noordzee, zandige en kleiige 
lagen afgezet op de primaire en secundaire sokkel. Dunne zandige lagen werden 
nabij de kusten afgezet, dikke kleiige lagen werden in de diepere zee afgezet 
(terwijl de zee ons overspoelde). Het zijn vlakke lagen die lichtjes hellen (1%) naar 
het noordoosten.  

 

 

 
In Avelgem bevinden zich volgende tertiaire lagen (van oud naar jong): 
De gronden van het Landeniaan bevinden zich ongeveer tussen 65 en 30 m 
onder het zeeniveau. Ze bestaan onderaan uit wat klei, die bedekt wordt door 
zand. De fijne glauconiethoudende zandgronden van het Landeniaan spelen een 
belangrijke rol als waterhoudende laag. Aangezien ze afgesloten worden door 
Ieperiaan-klei bevatten ze artesisch water. Ze worden vaak door bedrijven 
aangeboord voor waterbevoorrading.  

 
Het Ieperiaan bevindt zich boven het Landeniaan. De onderste laag Ieperiaan is 
zeer dik (soms tot 100 m) en bestaat uit blauwgrijze zware ondoorlaatbare klei. De 
bovenste laag is dun (10-20 m) en bestaat uit zeer fijn, meestal 
glauconiethoudend zand. In Avelgem werd de zandlaag volledig geërodeerd en 
is zelfs de onderste kleilaag minder dik. Dit is het werk geweest van de Leie 
tijdens de voorlaatste ijstijd. In de heuvels ten noorden van Avelgem is er wel nog 
Ieperiaan-zand en daarboven zelfs Paniseliaan-klei en -zand aanwezig. Deze 
lagen zijn in Avelgem dus afwezig. Ieperiaan-klei wordt regelmatig ontgonnen in 
de streek en gebruikt voor bakstenen en dakpannen, doch in Avelgem wordt de 
Ieperiaan-klei door te dikke afzettingen uit het quartair bedekt om rendabel te zijn. 
In Zwevegem wordt wel Ieperiaan-klei ontgonnen. 

 

Avelgem Arrond.
Kortrijk 

West-
Vlaanderen 

Vlaamse 
Gewest 

ONBEBOUWDE  
PERCELEN 

75%    69% 81% 78%

akkerland   50% 47% 48% 37%

grasland   18% 15% 26% 22%

bos en woeste grond 2% 1% 3% 12% 

tuinen, parken en 
boomgaarden 

3%    2% 1% 4%

diverse   2% 3% 3% 4%

BEBOUWDE 
PERCELEN 

18,9%    23% 13% 15%

woningen    13,4% 15% 10% 11%

bedrijvigheid    3% 6% 2% 2%

Openbare, kantoor- en 
handelsgebouwen 

2,5%    2% 1% 2%

 

OPENBAAR DOMEIN 7% 9% 6% 7% 

TOTAAL  100% 100% 100% 100%

    

   

    

 
Uitschuringen en afzettingen uit het quartair 
Tijdens het quartair wisselden ijstijden en tussenijstijden elkaar af. Tijdens de 
voorlaatste ijstijd zakte de zeespiegel tot 100 m onder het huidige peil. De 

     9  L e i e d a l   G e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  A v e l g e m  -  D e e l  1  :  i n f o r m a t i e f  g e d e e l t e   



Schelde en haar zijbeken ontsprongen bijgevolg veel hoger ten opzichte van de 
zeespiegel en werden woeste rivieren die veel grond erodeerden en zich diep 
uitschuurden in de Ieperiaan-klei. Deze erosie tekende het geraamte van ons 
huidige reliëf. De rivieren waren onstandvastig en veranderden regelmatig hun 
bedding. De depressie van de Schelde was 2 km breed. Ze stroomde 15-20 m 
(tot soms 30 m) dieper dan haar huidig niveau en sloot aan bij een grote 
depressie die men de Vlaamse vallei noemde. De Ieperiaan-klei werd er 
weggeschuurd tot onder het zeeniveau. De heuvelruggen tussen de beken en de 
rivieren ten noorden van Avelgem bleven echter bestaan en werden dus relatief 
hoger. 
 
Toen tijdens de laatste ijstijd noordwestenwinden zand en leem vanuit de 
verdroogde zeebodem naar het land begonnen te waaien, werden de 
hoogteverschillen wat genivelleerd. De afzettingen op de hellingen werden 
immers dunner dan in de dalen (ze spoelden van de hellingen in de dalen). Vanaf 
de heuveltop in Tiegem neemt de dikte van de quartaire laag geleidelijk toe in de 
richting van de Schelde.  
 
De wind liet eerst de zwaarste deeltjes (zand) en daarna de lichtere deeltjes 
(leem) vallen. Aldus ontstonden van noordwest naar zuidoost achtereenvolgens 
de zandstreek, de zandleemstreek en de leemstreek. Avelgem bevindt zich in de 
leemstreek, alhoewel zich langs de Schelde ook een smalle strook zandleem 
bevindt. Via de rivieren konden de zwaardere deeltjes immers iets verder 
landinwaarts geblazen worden. Deze afzettingen bepalen in grote mate de 
vruchtbaarheid van de gronden. In de Scheldevallei werden vooral zandige 
sedimenten afgezet met klei- en leemlenzen. Onderaan is er ook een grintlaag.  
 
De Schelde en haar beken gingen steeds trager stromen en meanderden door de 
opgevulde valleien. In de winterbedding van de Schelde werd klei afgezet 
(komklei). Dit is de alluviale klei die zich nu rond de Schelde en haar beken 
bevindt.  
 
<kaart  geologie> 
 

1.2.5. BODEMTEXTUUR 
De bodems van Avelgem ontwikkelden zich in door de wind afgezette leem en 
zandleem. Langs de Schelde en haar beken ontwikkelden de bodems zich in 
door de waterlopen afgezette klei. 
 
De zandleemgronden zijn vruchtbaar en geschikt voor akkerbouw. In 
tegenstelling tot het achterliggende heuvelland zijn in Avelgem deze lagen steeds 
dik genoeg om niet gestoord te worden door de onderliggende lagen Ieperiaan-
klei. Het gaat dus om vruchtbare landbouwgronden.  
 
De kleigronden nabij de Schelde en rond de beken zijn zeer nat en niet geschikt 
voor akkerbouw. Ze worden als weiland gebruikt. Dikwijls moesten ze zelfs 
daarvoor gedraineerd worden. 
 
<kaart  bodemsoort> 
 

1.2.6. HYDROGRAFIE 
Avelgem ligt langs de Schelde. In Avelgem liggen talrijke afgesneden 
Scheldemeanders. Het gaat om de oude Schelde-armen van Outrijve, van 
Avelgem, van de Waterhoek, van Waarmaarde en van Kerkhove. In de meersen 
langs de Schelde liggen talrijke ontwateringsgrachten. De belangrijkste gracht is 
de Rijtgracht. Tenslotte monden in Avelgem verschillende beken uit in de 
Schelde. Het gaat om de Bouvriebeek, de Avelgembeek, de Scheebeek... 
 
Kenmerkend voor de bovenloop van de Schelde en haar beken is de hoge 
afvoersnelheid van het water. Dit komt door de ondoorlaatbare klei in de 
ondergrond, die bedekt wordt door zandleem of leem dat dan weer relatief 
doorlaatbaar is. Hierdoor stroomt de neerslag snel weg uit het gebied. 
 
De structuur van een rivier of beek kan geëvalueerd worden aan de hand van 
parameters als meandering, stroomkuilen en holle oevers. De structuur van de 
Schelde en haar beken is slecht tot zeer slecht (Nagels et al. 1993), alhoewel 
Avelgem nog enkele waardevolle trajecten bezit. Een van de meest waardevolle 
beken van het arrondissement is de Scheebeek die over een groot deel van haar 
traject nog zeer waardevolle structuurkenmerken bezit. De Scheebeek komt van 
Zwevegem en meandert tussen Avelgem en Waarmaarde door naar de Schelde. 
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Ook de Avelgembeek is nog matig waardevol en vertoont een bochtig tot licht 
meanderend verloop. De kwaliteit van de Avelgemse beken is gemiddeld beter 
dan in de rest van het arrondissement. 
 
De Schelde zelf tenslotte werd gekalibreerd, rechtgetrokken en aan beide oevers 
van een oeverversterking voorzien. Talrijke meanders werden afgesneden. De 
Schelde vertoont hier zeer weinig structuurdiversiteit. Zelfs bij een betere 
waterkwaliteit kan geen rijk ecosysteem verwacht worden.  
 
<kaart oppervlaktewater> 
 

1.2.7. RELIËF 
Over het Avelgemse reliëf valt zeer weinig te vertellen. De meersen langs de 
Schelde liggen op minder dan 15 m boven het zeeniveau. De rest van Avelgem 
ligt op een gemiddelde hoogte van 15-20 m boven het zeeniveau. Ten noorden 
van Avelgem (tussen de Scheebeek en de Avelgembeek) stijgt de hoogteligging 
iets boven de 20 m boven het zeeniveau. Ook tussen Outrijve en Bossuit (tussen 
de Avelgembeek en de Bouvriebeek) stijgt de hoogteligging tot iets boven de 20 
m boven het zeeniveau. Nergens benadert de hoogteligging de 25 m. Het 
landschap is dus overwegend vlak. In de achtergrond is wel het heuvelland van 
het Schelde-Leie interfluvium zichtbaar (noordwesten) en langs de overkant valt 
ook de meer dan 140 m hoge Kluisberg op (zuidoosten). 
 
<kaart  reliëf> 
 

1.2.8. LIJNINFRASTRUCTUUR 
< kaart infrastructuur > 
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1.3. HISTORISCHE SCHETS 

1.3.1. ALGEMEEN – METHODE  
Deze historische schets vormt een beknopte historisch-morfologische analyse 
van de gemeente Avelgem, met als doel een inzicht te krijgen in de manier 
waarop de bestaande ruimtelijke structuur tot stand is gekomen. Elke 
historische periode heeft immers een aantal sporen nagelaten die afleesbaar 
zijn in het huidige ruimtelijk bebouwingspatroon. Sommige van de vroegere 
structuren en patronen bezitten nog altijd een structurerend vermogen, andere 
hebben die geheel of gedeeltelijk verloren. Deze analyse levert bijgevolg niet 
alleen een verklaring voor het huidige ruimtelijk patroon van functies en 
activiteiten, het geeft eveneens een inzicht in de ‘onderliggende’ krachten, de 
‘motoren’ van ontwikkeling en de structurerende elementen. 
 
De historische evolutie wordt geanalyseerd aan de hand van verschillende 
cartografische bronnen (Ferrariskaart, Popp-kaart, stafkaarten van het Militair 
Cartografisch Instituut en het Nationaal Geografisch Instituut). Daarnaast werd 
gebruik gemaakt van de nota ‘Ruimtegebruik in het arrondissement Kortrijk, 
1850-1900-1950-1980’ (Leiedal, 1981), waarin aan de hand van kaartmateriaal, 
een beschrijvende tekst en statistisch materiaal een beeld wordt geschetst van 
de evolutie van de bebouwde oppervlakte in het arrondissement.  
 
Het is niet de bedoeling diepgaande analyses uit te voeren over mogelijke 
oorzaken van bepaalde ontwikkelingen. Wel wordt getracht de ‘grote lijnen’ te 
detecteren waarlangs de functioneel-ruimtelijke structuur zich ontwikkelde. De 
nadruk ligt hierbij op het zoeken naar terugkerende patronen en het 
beschrijven van bepaalde processen die bruikbaar kunnen zijn voor het 
ontleden van de bestaande ruimtelijke structuur en die elementen kunnen 
aanreiken voor de gewenste ruimtelijke structuur. 
 
Deze ruimtelijke structuren en patronen hangen sterk samen met de politieke, 
economische, sociale en culturele ontwikkelingen en opvattingen van de 
beschouwde periode. De ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen van elke 
periode vertonen dan ook enkele karakteristieke eigenschappen.  
 

Voor de ruimtelijke structuur van Avelgem is het onderscheid tussen de 
volgende periodes van belang: 
- periode voor 1830 : een pre-industrieel landschap 
- periode tussen 1830 en 1880 : aarzelende start van de industriële revolutie 
- periode tussen 1880 en 1950 : industriële revolutie 
- periode tussen 1950 en 1975 : uitbouw van een welvaartstaat 
- periode tussen 1975 en 2000 : een post-industrieel landschap 
 
De grenzen van de periodes zijn arbitrair en komen overeen met belangrijke 
geschiedkundige gebeurtenissen. 
 
 
BRONNEN : 
- Colpaert Jos, Avelgem vóór 1500, Gemeentebestuur Avelgem, 1965 
- Cornelissen Hilde, Avelgem 
- De Meulder Bruno – Dehaene Michiel e.a., Atlas Zuidelijk-West-Vlaanderen 

Fascikel 1, O.S.A. KULeuven & Anno ’02, Kortrijk, 2001 
- Intercommunale Leiedal, Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan Avelgem, 

1997 
- Intercommunale Leiedal, GAPAK Avelgem Gemeentelijke Structuurschets 

discussienota, 1996 
- Intercommunale Leiedal, Ruimtegebruik in het arrondissement Kortrijk 1850-

1900-1950-1980, 1981 
- Lauwers Pascale, Archeologische inventaris Vlaanderen Band XIII Outrijve-

Bossuit, Min. Vlaamse Gemeenschap Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu, Gent, 1990 

- Martyn Georges, Avelgem en de Schelde : een historische gids, V.Z.W. 
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem, Avelgem, 1999 

- Platteau-Vanrenterghem P., Wermarda 1072 – Waarmaarde 1976, 
Gemeentebestuur Waarmaarde, 1978 

- Witdouck Roger, Bijdrage tot de geschiedenis van het dekanaat Avelgem 
1839-1989, Avelgem 
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1.3.2. PERIODE VOOR 1830 : PRE-
INDUSTRIEEL LANDSCHAP 

De periode vóór 1830 is het tijdperk vóór het ontstaan van de Belgische Staat. 
Vlaanderen is dan overwegend een agrarisch gebied onder aristocratisch 
bewind. 
 
De belangrijkste ruimtelijke kenmerken en structurerende elementen uit deze 
periode kunnen afgeleid worden uit de ‘Kabinetskaart van de Oostenrijkse 
Nederlanden’, de zogenaamde ‘Ferrariskaart’. Deze kaart werd tussen 1771 en 
1778 opgemaakt door graaf Joseph de Ferraris en biedt een vrij nauwkeurige 
topografische weergave van de Lage Landen. De Ferrariskaart geeft als 
momentopname (ca. 1775) een bruikbaar beeld voor het beschrijven van de 
periode voor 1830. 
 
In het Schelde-Leie interfluvium overweegt de verspreide bebouwing. Groepen 
van woningen of gehuchten komen voor langs of op kruispunten van het net 
van verbindingswegen.  
 
Verspreide landbouwnederzettingen 
Op de Ferrariskaart verschijnt het grondgebied van Avelgem als een bijna 
homogeen agrarisch gebied, gekenmerkt door een kleinschalige percelering 
en een sterk verspreide bebouwing met alle beperkte ‘infrastructurele’ 
voorzieningen die het land tot een voldoende productief systeem maken. Het 
bodemgebruik van dit kleinschalig lappendeken werd in belangrijke mate 
bepaald door de eigenschappen van de bodem en de waterhuishouding. 
 
Hieruit blijkt dat de meerderheid van de bevolking verspreid woonde over het 
platteland. Het waren meestal op familiale basis georganiseerde 
landbouwzetels die beschikten over kleine akkers: twee op drie 
landbouwbedrijven waren niet groter dan een halve hectare. Verder deed zich 
ook veel thuisarbeid voor, waarbij eenvoudige handelsproducten (vooral vlas & 
linnen) vervaardigd werden door goedkope arbeidskrachten op het platteland.  
 
Dit diffuse verspreidingspatroon van hofstedes, landerijen en andere landelijke 
gehuchten blijft echter tot op de hedendaagse topografische kaarten 
herkenbaar. Alleen zijn deze bebouwingskorrels van functie en/of gedaante 
veranderd : een drieskouter werd een dorpskern, een hofstede werd een 

woonkorrel, een landelijk gehucht werd een woonlint. Het historisch 
uiteengelegd distributiepatroon ligt m.a.w. deels mee aan de basis van de 
hedendaagse uitgesmeerde nederzettingsstructuur, hoewel dit lappendeken 
veel minder verspreid is dan in het heuvelland ten noorden van Avelgem. 
 
Dorpen 
De vijf dorpskernen Avelgem, Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove 
vormen kleine groepen woningen rond een dorpskerk en zijn allen gelegen 
nabij de Scheldevallei. De dorpskernen waren toen reeds vrij dicht bebouwd en 
zijn ook duidelijk waarneembaar op de Ferrariskaart. Daarnaast had men her 
en der verspreid over het kouterlandschap een zogenaamde dries. De dries 
was niets anders dan een door hoeves omringd plein, waar de gehuchtskudde 
werd verzameld na het grazen op de weide, maar die ook fungeerde als plein 
voor rechtspraak, feesten en andere elementen uit het gemeenschapsleven. 
Gaandeweg zou de dorpskern rond de kerk vergroeien met verschillende 
driezen. 
 
Daarnaast kan men het gehucht Rugge als een zesde afzonderlijke dorpskern 
onderscheiden, hoewel dit gehucht later administratief een onderdeel zou gaan 
uitmaken van de centrumgemeente Avelgem. De naam Rugge verwijst hoogst 
waarschijnlijk naar het latijnse rugis, wijzend op het ruige, verwilderde 
landschap met riet en biezen waar dit gehucht ontstaan is. 
Avelgem is eigenlijk een soort stamnaam : de gemeente dankt zijn naam aan 
een Germaanse persoonsnaam ‘Abulinga haim’, wat zoveel betekent als ‘de 
woning van de lieden van Abulo’ of ‘een heemnaam van de afstammelingen 
van Avilo’. 
Outrijve verschijnt het vroegst in de literatuur onder de Latijnse naam ‘Alta 
Ripa’, wat hoge oever betekent. Het dorp werd genoemd naar de steile oevers 
van de Schelde, waar het dorp in de onmiddellijke nabijheid ontstond. De 
verfransing leidde tot ‘Hauterive’, de Vlaamse verbastering uiteindelijk tot 
Outrijve.  
Ook Bossuit dankt zijn naam aan een landschappelijk element. Bossuit zou 
afkomstig zijn van Buxutu, een Latijnse term waarmee een plaats begroeid met 
buxus (hagen) aangeduid wordt. Bossuit was in zijn ontstaansperiode blijkbaar 
sterk bebost. Het Kasteelpark van Bossuit kan - hoewel het grotendeels is 
aangelegd in de 19e eeuw - als een restant van deze bebossing gezien 
worden. 
De naam Waarmaarde (oudste vermelding ‘Wermarda’ in 1072) vindt wellicht 
zijn oorsprong in zijn ligging nabij de Schelde. Het Germaanse ‘wardo’ duidt 
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op een uitkijkpost of, gezien het suffix -aarde, op een aanlegplaats aan de 
rivier. 
De toponymische verklaring voor Kerkhove is vrij triviaal en verwijst naar het 
hof, de tuin rond de kerk. 
 
Landschap 
Het landschap van de onbebouwde oppervlakte van Avelgem, bestond uit :  
- meersen (moerassige gronden) ten zuiden van de oude heirbaan die de 

dorpskernen verbindt, bv. Schalaffiemeers, Scheldemeers, Avelgemmeers, 
Ruggemeers...  

- kouters rondom en onmiddellijk ten noorden van de oude heirbaan, bv. 
Munkkouter, Avelgem- of Kerkkouter, Molenkouter, Ruggekouter, Hoog- en 
Nederoutrijvekouter... 

- velden en beekvalleien ten noorden van de kouters , bvb. Hoogveld, 
Asscherveld, Scheebeek... 

- en tenslotte enkele bossen en woeste gronden (vroenten) in het uiterste 
noorden en westen van de gemeente, bvb. Hogebos, Dolenbos of 
Kaphoek, Bos te Werbeek, Vroenbruul... De bossen  komen in mindere 
mate voor, liggen verspreid op de minder vruchtbare heuveltoppen en 
passen als dusdanig binnen de kleinschalige perceelsstructuur.  

 
Kouters 
Het overgrote deel van het grondgebied werd ingenomen door vruchtbare 
zandleemgronden, gelegen op kouterruggen, meer bepaald dichtbij en ten 
noorden van de oude heirbaan. De aanwezigheid van koutertoponiemen 
(zowel dorpskouters als kleinere hofkouters) in deze gebieden wijst op een 
vroege ontginning van deze bodems, waarbij een driejarige wisselbouw werd 
gehanteerd. Kouters zijn de oudste bebouwde gronden van een gemeente, 
waar de akkerbouw de woeste gronden of heide verdrongen heeft. Ze zijn 
gelegen op de hogere, goed gedraineerde en gemakkelijk te bewerken 
gronden en worden gekenmerkt door een open uitzicht, zonder 
perceelsgrensbegroeiing. De kouters werden gemeenschappelijk bewerkt door 
de dorpelingen en de kouter werd doorsneden door een gemeenschappelijke 
kouterbaan, waarop de langwerpige percelen uitgaven. De weidse velden en 
kouters waren toen reeds beeldbepalend voor Avelgem. 
 
De Schelde en haar meersen 
De Schelde vormde sinds eeuwen het (internationaal) transportmiddel voor de 
handel in Avelgem. Doornikse blauwsteen, Oudenaardse wandtapijten, 

Rijselse goudleder en allerlei voedselwaren passeerden via het kronkelend 
verloop van de Schelde langs Avelgem. 
Op de kaart van Ferraris zijn de Scheldemeersen o.a. te Bossuit en Outrijve in 
percelen opgedeeld door bomenrijen en ontwateringsgrachten. Toen werden 
immers de ondrassige gronden als weide voor het vee of het hooi gebruikt. 
Van akkerbouw zal in de Scheldemeersen nog geruime tijd (tot na W.O.II) geen 
sprake zijn. 
De Schelde bepaalde ook de ontwikkeling van fauna en flora op de 
lichtglooiende valleiwanden. De frequente overstromingen brachten enerzijds 
vruchtbaarheid voor de hoger gelegen akkers, maar ook ellende voor mens en 
dier. Verschillende beken (natuurlijke en kunstmatige afvoergrachten) monden 
in de Schelde uit : de Land- en de Bouveriebeek, de Moergracht, de 
Avelgembeek, de Scheebeek, de Rijtgracht, de Ter Poelebeek en de 
Parochiebeek.  
Vanaf de Romeinse tijd vormde de Schelde ook een administratieve grens en 
deze natuurlijke grens tussen verschillende provincies blijft tot op vandaag 
bewaard.  
De Schelde vervulde dus reeds in deze periode een multifunctionele rol. Als 
transportmiddel, als lokalisatiefactor voor de nederzettingen, als irrigatie voor 
de landbouw, als element van natuurlijke waterhuishouding, als grens en 
verdedigingslinie, als inspiratiebron en als drager van de natuurlijke structuur 
van de Scheldemeersen, heeft de Schelde bijgevolg de vorm en de 
geschiedenis van Avelgem bepaald. 
 
Wegen 
Avelgem werd via de bestaande 18e eeuwse hoofdwegen verbonden met de 
grotere steden (Kortrijk, Doornik, Oudenaarde en Ronse) en bezat daarnaast 
ook een eeuwenoud net van intercommunale wegen, landbouwwegen en 
voetwegen. De wegen zijn in deze periode volledig geïntegreerd in het 
landschap en kennen, net als het natuurlijke verloop van beken en waterlopen, 
meestal een bochtig en kronkelend verloop.  
Op de Ferrariskaart verschijnen echter de grote, nieuwe verbindingswegen 
tussen de belangrijke steden : de zogenaamde steenwegen of chaussées. In 
Avelgem valt op dat er enkel sprake was van een steenweg tussen Doornik en 
Oudenaarde, die de verschillende dorpskernen doorkruiste en verbond : in die 
zin zal de latere fusie van Bossuit-Outrijve-Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove 
een ruimtelijk logische beslissing zijn. Deze ‘originele steenweg’ onderscheidt 
zich - op dat moment - vooral door haar rechtlijnig en hoogwaardig karakter. 
De steenweg van Doornik naar Oudenaarde zou oorspronkelijk zelfs een 
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Romeinse heirbaan geweest zijn die parallel met de Schelde vanuit Doornik, 
via de kernen van Avelgem, door Oudenaarde tot in Gent liep.  
De latere ‘rijksweg’ de N8 tussen Kortrijk, Zwevegem en Avelgem vormde dus 
geen originele steenweg, kende een veel smaller, onregelmatig en kronkelend 
tracé en was van een minderwaardige kwaliteit. Het ontbreken van een ‘snelle’ 
verbinding naar Kortrijk betekent ook dat Avelgem - in een veel latere fase - 
niet zal worden meegezogen met de sterke economische ontwikkeling en 
verstedelijking van Kortrijk en haar omliggende gemeentes. 
 
Kleine entiteiten 
Uit deze periode zijn ook nog enkele specifieke kleinere ruimtelijke entiteiten 
gedeeltelijk of volledig bewaard gebleven : de verschillende dorpskerken 
(vooral de St.-Pieterskerk in Outrijve, de kerk van O.L.V.-Geboorte in 
Waarmaarde), de Voldersveldhoeve in Kerkhove, het Kasteel van Bossuit, de 
hoeve van Bouverie en het hof van Ename in Bossuit, de hoeve Ter Muncken 
en het Ganzenhof in Avelgem en de hoeve Blauwepoort in Waarmaarde. De 
verschillende hoeves en kastelen waren toen nog allen omringd door een 
walgracht, die de sociale status van de bewoners ten toon stelde en hen 
beschermde tegen indringers. 
 
Ter hoogte van het huidige ontmoetingscentrum en Alta Ripa in Outrijve, lag  
aan de overzijde van de Doorniksesteenweg tussen de oude Scheldemeander 
en een walgracht het kasteel van Outrijve. De hoeve van het kasteel, vandaag 
in gebruik als feestzaal, is een goed bewaarde vierkantshoeve. Het kasteel zou 
op het einde van de 18e eeuw afgebroken zijn. 
Voor 1830 waren ook nog restanten van een burcht duidelijk zichtbaar. Deze  
burcht van Escanaffles werd door Henegouwse heren gebouwd als 
frontierburcht en woonburcht op de Schalaffie in de 8e eeuw, en zal halfweg de 
16e eeuw worden afgebroken, alle restanten liggen verdoken onder een weide.  
 
STRUCTURERENDE ELEMENTEN : 
In de periode vóór 1830 zijn de volgende elementen structurerend : 
• de Schelde met een multifunctionele rol (o.a. als lokalisatiefactor voor de 

nederzettingen); 
• een open landschap voornamelijk bestaande uit de Scheldemeersen als 

drager van het fysisch natuurlijk systeem, en uit de kouters en velden als 
dragers van het agrarisch systeem; 

• een verspreid nederzettingspatroon vanuit een kleinschalige en op familiale 
basis georganiseerde landbouw; 

• netwerk van bovenlokale verbindingswegen (steenweg Doornik-
Oudenaarde en intercommunale weg Kortrijk-Avelgem) en lokale landbouw- 
en voetwegen. 

 
<‘Ferrariskaart’ 1777 van het huidige grondgebied van Avelgem> 
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1.3.3. PERIODE 1830 – 1880 : EEN 
AARZELENDE START VAN DE 
INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

MACRO 
Eerste industriële revolutie in brede context 
In 1830 komt de Belgische Staat tot stand, die in een eerste periode geregeerd 
wordt door een liberale burgerij. Tijdens deze periode vindt de eerste 
industriële revolutie plaats in België : in Wallonië ontstaat een belangrijke ijzer- 
en staalnijverheid rond het steenkoolbekken, in Gent ontwikkelt de 
textielindustrie zich, en in Antwerpen kent de haven een forse groei.  
 
Intussen kende de rest van Vlaanderen een dieptepunt met de textiel- en 
landbouwcrisis, voedselschaarste en epidemieën (circa 1840). Uitwijken naar 
betere oorden was toen een voor de hand liggende oplossing en een ware 
volksverhuizing kwam op gang vanuit onze gewesten naar Noord-Frankrijk 
(maar ook naar de V.S., Wallonië, Canada, Zuid-Afrika,...). Ook in Avelgem zou 
deze grens- en pendelarbeid aan bod komen... 
 
In de Kortrijkse regio ontwikkelde zich de vlasindustrie en de thuisweverij. Deze 
eerste industriële ontwikkeling werd geënt op diverse lijninfrastructuren : 
wegen, spoorwegen en rivieren. De nieuwe productiewijzen leidden tot een 
snelle verstedelijking rond de industriële centra en tot de aanleg van nieuwe 
infrastructuur, noodzakelijk voor het transport van goederen en 
arbeidskrachten. Als gevolg hiervan ontstaat een belangrijke polarisatie tussen 
de industriële stedelijke centra enerzijds en de agrarische gebieden anderzijds. 
Het Schelde-Leie interfluvium blijft in deze periode hoofdzakelijk een agrarisch 
gebied met een sterk verspreide bebouwing en een landbouwgebonden 
karakter van de toenmalige samenleving. 
 
Een valse start voor ruimtelijke ordening 
De gemeentewet van 1836 heeft de gemeentelijke autonomie verankerd, 
waardoor vele essentiële bevoegdheden zoals voor stedenbouw en ruimtelijke 
ordening bij de gemeenten kwam te liggen. Uiteraard was er toen nog geen 
sprake van fusiegemeenten. De gemeentegrenzen voor Avelgem, Bossuit, 
Waarmaarde, Outrijve en Kerkhove van 1836 definieerden bijgevolg de 
basiscellen waarbinnen de (ruimtelijke) ontwikkelingen zich zouden 

manifesteren. Pas met de fusie van 1977, het gewestplan uit dat zelfde jaar en 
later met het huidige decreet op ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 zal 
ruimtelijke ordening zich op verschillende schaalniveaus laten besturen. De 
beschouwde ruimtelijke ontwikkelingen zullen dus eerder het gevolg zijn van 
socio-economische processen dan het resultaat van een volwaardig 
uitgebouwde administratieve ruimtelijke ordening. Tot ver na W.O.II zal de 
ruimte dus vooral ondergaan... 
 
MICRO 
Bevolking 
In 1846 werden in geheel Avelgem 8.872 inwoners geteld, die als volgt werden 
verdeeld onder de kernen :  
- Avelgem :   4.651 inwoners 
- Bossuit :   650 inwoners 
- Kerkhove :  1.179 inwoners 
- Outrijve :   1.132 inwoners 
- Waarmaarde :  1.260 inwoners 
 
Infrastructuur als aarzelende start van de industriële revolutie 
Alhoewel gans het grondgebied een landbouwgebied blijft, ondergaat ook 
Avelgem in deze periode de gevolgen van de industrialisering. Het 
oorspronkelijk homogeen agrarisch gebied wordt doorsneden door enkele 
grootschalige, bovenlokale infrastructuren. Een echte groei van industriële 
activiteiten zou nog enkele decennia op zich laten wachten. Daarom wordt in 
de titel gesproken over ‘een aarzelende start van de industriële revolutie’. 
 
Hoewel de plannen reeds in de jaren 1820 werden gesmeed, werd het kanaal 
Bossuit-Kortrijk pas tussen 1857 en 1861 gegraven, waardoor de Leie met de 
Schelde verbonden werd. In Bossuit werd ook het zogenaamde pompgebouw 
gerealiseerd dat met twee stoompompen water vanuit de Schelde in het kanaal 
omhoog moest pompen.  
 
De rechttrekking van de Schelde vond tussen 1830 en 1890 in verschillende 
fazen plaats (de versteviging en kalibrering van de Schelde tot 
binnenvaartschepen voor 1350t zou pas in de jaren 1970 voltooid worden). Het 
kronkelend verloop van de Schelde belemmerde al te sterk de stijgende 
behoeften van de binnenvaart en dus werd een rechtlijnig tracé voor de 
Schelde uitgegraven. De oude Schelde-armen zouden na enige tijd ook 
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effectief worden afgesneden van de nieuwe Schelde, waardoor ideale visvijvers 
onstonden, maar ook enkele eilanden op Henegouws of Oost-Vlaams 
grondgebied. De oude - in de jaren 1960 gedempte - Schelde vormt in Bossuit 
en Outrijve in die zin nog steeds een fiscale en linguïstieke grens (vb. het 
Kortrijks Petroleumbedrijf of de Molens Taelman staan in Bossuit eigenlijk op 
het grondgebied van Pottes-Wallonië). 
 
In 1869 werden de spoorweg Kortrijk-Avelgem-Ronse en de spoorweg 
Avelgem-Moeskroen aangelegd, waardoor de regio in de tweede helft van de 
19de eeuw ontsloten was door een dicht net van spoorlijnen met Kortrijk als 
knooppunt. In de eerste plaats droeg de uitbouw van een dicht spoorwegennet 
bij tot het behoud van de bestaande spreiding van de bevolking – en dus van 
de bebouwing – over het grondgebied. In Avelgem werd een station gebouwd 
voor het transport van arbeidskrachten. Ten tweede beïnvloedde het station 
ook de uitgroei van de kern van Avelgem. In de volgende periode (1880-1950) 
zou Avelgem vooral rond deze stationsbuurt gaan groeien. 
De spoorwegen volgden veelal dezelfde routes als de steenwegen, in 
wederzijdse concurrentie om het goederenverkeer. Tot na WOII zou het spoor 
deze strijd winnen, maar dan zal de meer flexibele vrachtwagen op het toneel 
verschijnen. 
 
Open landschap met bovenlokale lijninfrastructuur 
Deze eerste industrialisatie heeft het traditionele agrarische landschap 
ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. In het agrarische landschap van 
Avelgem tekenen zich nu twee schaalniveau’s af: een lokaal en een 
bovenlokaal niveau. De nieuwe infrastructuren onderscheiden zich duidelijk 
van het bestaande wegenpatroon. Ze vormen strakke lijnen in het landschap, 
die in hoge mate abstractie maken van de eigenschappen van het terrein, 
zoals de perceelsstructuur of het reliëf.  
 
De bovenlokale infrastructuren hebben echter wel een weerslag op de lokale 
ontwikkeling. De fijnmazige rurale, agrarische structuur die zo kenmerkend was 
voor het gebied tijdens de vorige periode kreeg dus op enkele plaatsen een 
nieuwe laag. Onteigeningsoperaties, die werden aangewend om 
infrastructuren zoals kanalen, spoorwegen en steenwegen aan te leggen, 
zorgden voor een eerste transformatie van dit rurale landschap. Maar deze 
operaties zorgden niet voor een fundamenteel herstructureringseffect : de 
grond bleef verdeeld in een oneindig fijne mozaïek van kavels, dat her en der 
doorkruist werd door een bovenlokale lijn (of breuk) in het landschap.  

 
NIEUWE STRUCTURERENDE ELEMENTEN : 
• het kanaal Bossuit-Kortrijk 
• de rechtgetrokken Schelde 
• de spoorwegen Kortrijk-Avelgem-Ronse en Avelgem-Moeskroen 
• het station van Avelgem 
 

1.3.4. PERIODE 1880 – 1950 : 
INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

MACRO 
Na de economische crisis van de jaren 1870-1880 doet zich een tweede 
industriële revolutie voor. In deze periode verliest België zijn overwegend 
agrarisch karakter om een belangrijke industriële en imperialistische macht te 
worden. De voornaamste ontwikkelingen hierbij zijn de verdere industrialisatie 
van het Waalse steenkoolbekken, de uitbouw van Brussel als financieel 
centrum, de ontdekking en de ontginning van steenkool in Limburg, de sterke 
groei van de havens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge) en de hoge vlucht van de 
textielnijverheid in Vlaanderen. De regio Kortrijk ontwikkelt zich in deze periode 
tot een belangrijk centrum van de gemechaniseerde textielindustrie en de 
pannenbakkerij.  
 
MICRO 
Industrialisatie in Avelgem 
De industrialisatie dringt – zij het in beperkte mate – ook door tot in het 
agrarisch gebied van Avelgem, waarbij de aanwezigheid van spoorwegen, 
steenwegen en kanalen een belangrijke lokalisatiefactor vormt.  
 
Nu pas gaan deze grootschalige infrastructuren uit de vorige periode hun nut 
bewijzen en meehelpen aan de grote socio-economische  transities, die deze 
periode kenmerken. Net zoals in de rest van West-Vlaanderen hangt de 
industriële revolutie in Avelgem nauw samen met de reeds eeuwen aanwezige 
landbouwproductie. De ontwikkeling van de textielnijverheid rond de 
stationswijk in Avelgem nam de vlas- en linnenproductie op in een industrieel 
verband. In tweede lijn ligt de industriële ontwikkeling van de textielsector aan 
de basis van de mechanische industrie in de streek.  
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De ontsluiting door een spoorlijn was hierbij een noodzakelijke voorwaarde 
voor een beduidende ontwikkeling, maar geen voldoende. Waarschijnlijk 
speelde een combinatie van ‘gunstige’ factoren een rol. Het is precies in 
Avelgem waar een combinatie van gunstige factoren aanwezig was : de 
nabijheid van de Schelde, de ontsluiting door spoorlijnen en de ligging op het 
kruispunt van steenwegen.  
 
Door de economische groei van Noord-Frankrijk (vanaf 1850) was er een hoge 
tewerkstellingsgraad en veel pendelarbeid vanuit deze streek : als seizoen- en 
grensarbeider, textielwerker of vloerlegger trokken vele arbeiders de grens 
over. Honderden arbeiders spoorden vanuit deze streek ook naar de 
steenkoolbekkens van de Borinage. Maar na de eeuwwisseling zou de lokale 
bevolking ook werk vinden in de eigen gemeente: textielindustrie, 
steenbakkerijen (kleiovens en kareelovens nabij de Scheldemeersen), 
weverijen... kenden een steile opmars. 
 
De industriële bebouwing vertoonde ook een sterkere concentratie dan in de 
vorige periode; meer en meer begonnen industriële gebieden zich af te 
tekenen, los van de residentiële. Zo werd De Groote Fabrieke, een 
katoenspinnerij, in 1907 opgestart door de Noord-Franse familie Leurent achter 
de stationswijk en aan de rand van de kern van Avelgem. Kort na W.O.II zou dit 
bedrijf haar hoogtepunt bereiken met zo’n 450 werknemers. De sterke 
functionele verweving van ‘wonen’ en ‘werken’ in de thuisnijverheid van de 
vorige periodes evolueerde stilaan naar een strikte scheiding van woon- en 
werkplaats. 
 
Een aarzelende uitbreiding van de dorpskernen 
De nieuwe industrieën en tewerkstellingsmogelijkheden deden ook de 
noodzaak tot nieuwe woningen ontstaan. In deze periode zouden de 
residentiële uitbreidingen echter nog beperkt en relatief compact blijven, 
alhoewel de dichtheid lager is dan in de vorige periode. De uitbreidingen doen 
zich niet alleen voor in de omgeving van de stationswijk en fabrieken van 
Avelgem, maar eveneens langs de invalswegen, onder de vorm van 
lintbebouwing. Hierdoor zou langzamerhand een morfologische verbinding 
tussen de kernbebouwing van Outrijve, Avelgem en Waarmaarde ontstaan. 
 
Bevolkingsevolutie : Avelgem tekent zich af als centrumgemeente 
Ten gevolge van de economische crisis en allerhande epidemieën kende 
Avelgem tussen 1850 en 1900 een aanzienlijke daling van de bevolking : van 

8.872 inwoners in 1846 naar 7.372 inwoners in 1900. Tussen 1900 en 1950 zou 
het bevolkingsaantal voor geheel Avelgem zich echter weer min of meer 
herstellen tot 8.044 inwoners. Maar hierbij valt wel op dat de kleine 
deelgemeentes nog steeds hun inwonersaantal zagen dalen, terwijl de 
centrumgemeente Avelgem een forse groei kende van 3.870 inwoners in 1900 
tot 5.080 inwoners in 1950. De aanwezigheid van het spoor en van industrie 
zorgden immers dat veel mensen uit de onmiddellijke omgeving naar de 
centrumgemeente Avelgem kwamen wonen. Er ontstond hierdoor een 
duidelijke polarisatie tussen de centrumgemeente Avelgem en de omliggende 
deelgemeentes. 
 
Buurtspoorwegen  
In de periode 1900-1910 wordt een uitgebreid net van buurtspoorwegen 
aangelegd, ondermeer één lijn van Harelbeke-Vichte-Ingooigem-Tiegem-
Waarmaarde-Kerkhove-Berchem. Deze tram die Tiegem met Berchem verbond 
via Waarmaarde en Ten Hove (Kerkhove), zou tot halfweg de 20ste eeuw blijven 
rijden. Het fietspad achter de bomenrij langs de Oudenaardsesteenweg tussen 
Waarmaarde en Kerkhove herinnert nog steeds aan dit oude tramtracé. 
 
Aanpassing van steenwegen 
Her en der werden de tracés van bestaande verbindingswegen aangepast. Zo 
werd de rijksweg de N8 (Kortrijk-Zwevegem-Avelgem) rechtgetrokken tot aan 
de stationswijk (de huidige Stijn Streuvelslaan). Dit toont voornamelijk aan dat 
de steenweg naar Kortrijk steeds belangrijker werd, ten nadele van de 
steenweg naar Doornik. De twee provinciewegen de N353 
(Doorniksesteenweg tussen Avelgem-Spiere) en de N391 (E. Balcaenstraat 
tussen Avelgem-Celles) kregen enkel een nieuwe wegbedekking. 
 
Het lokale wegennet werd ook aangepast, ter vervanging van kleine, 
onregelmatige en kronkelende wegen, o.a. richting Moen, Otegem en Tiegem. 
De nieuwe wegen verbinden Avelgem met deze omliggende gemeenten en 
bestaan uit lange, rechte stukken weg, verbonden met korte bochten. 
Sommige andere lokale verbindingswegen werden daarentegen niet verder 
uitgebouwd en gingen louter fungeren als plaatselijke landbouwwegen. Dit was 
bijvoorbeeld het geval voor enkele rurale verbindingswegen tussen Avelgem en 
Heestert (de huidige Raaptorfstraat). 
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Eerste industrialisatie van de landbouw 
Het aantal landbouwbedrijven neemt in de beschouwde periode nog licht toe, 
en de agrarische sector werd zelf geïndustrialiseerd. Deze samenhang tussen 
landbouw en industrie reflecteert zich ook in de afstemming van de landbouw 
op industriële teelten (vlas, oliehoudende zaden, tarwe, aardappelen, cichorei, 
suikerbieten...). De boeren gingen dus steeds meer handelsgewassen 
verbouwen met nieuwe moderne werktuigen, terwijl de veeteelt in Avelgem een 
sterke achteruitgang kende. Tegelijkertijd hield een steeds groter aandeel van 
de bevolking zich niet meer bezig met agrarische activiteiten : de 
thuisnijverheid en de familiaal georganiseerde landbouw van de vorige eeuwen 
viel stil. 
 
Door deze eerste industrialisatie zal ook het rurale percelenlandschap worden 
getransformeerd : kavels worden verenigd, toegevoegd of weer anders 
verdeeld én het landschap verandert mee... De rijke structuur van hagen, 
boomgaarden, grachten en beekjes verdwijnt langzamerhand uit het 
landschap : het nieuwe rurale landschap zal meer gestroomlijnd worden ten 
behoeve van nieuwe geïndustrialiseerde productietechnieken van de 
landbouw. 
 
Kleine entiteiten 
In deze periode wordt ook een institutioneel netwerk uitgebouwd : 
gemeentehuizen, postkantoren, vakbondslokalen, verenigingslokalen, 
volkshuizen en uiteraard ook kloosters, colleges en andere scholen... Ze 
kennen hun eigen distributiepatronen en vormen verschillend geaarde 
netwerken. 
 
In deze periode werd het oude kerkhof rond de Sint-Martinuskerk van Avelgem 
verplaatst naar de Driesstraat. Rond deze kerk werd na W.O.II een parkeerplein 
aangelegd. In 1923 werd ook de bakstenen Tombeelmolen in Outrijve 
opgericht, die de eeuwenoude houten voorganger verving. Tot 1944 zou deze 
molen graan malen, in 1994 werd de molen als monument beschermd. Het 
kasteel van Avelgem in de Kasteelstraat werd in 1939 eveneens als monument 
beschermd, hoewel heden ten dage slechts een vleugel overblijft, die nu 
fungeert als conservatorium en voor het Sint-Jan Berchmanscollege. In 
hetzelfde jaar 1939 werd ook de parochiekerk O.L.V. Geboorte in Waarmaarde 
wettelijk beschermd. 
 

Gedurende de twee wereldoorlogen zullen verschillende zware gevechten met 
vele slachtoffers plaatsvinden in Avelgem. Verschillende gebouwen, kerken en 
vooral de Scheldebruggen werden ook telkens vernield, maar terug 
opgetrokken. 
 
Het natuurlijke groen verdwijnt, het beheren van groen ontstaat 
In deze periode kent het resterende bosbestand nog een belangrijke afname, 
onder meer ten gevolge van de intensivering van de landbouw. De bossen in 
Bossuit, Kerkhove en het noorden van Avelgem en Waarmaarde zouden 
verdwijnen. Maar in Bossuit en in Kerkhove werd door de adel op het einde van 
de 19e eeuw wel grote parken bij de reeds bestaande kastelen aangelegd die 
het hoofdaandeel van de bebossing in het Avelgemse zouden gaan uitmaken. 
 
NIEUWE STRUCTURERENDE ELEMENTEN : 
Nieuwe structurerende elementen uit de periode 1880-1950 zijn: 
• het station en spoorlijnen als lokalisatiefactor voor industriële 

ontwikkelingen; 
• de stationsomgeving en industriële complexen als lokalisatiefactor voor 

residentiële bebouwing; 
• patroon van verbindingswegen en steenwegen, net van buurtspoorwegen 

als lokalisatiefactor voor residentiële bebouwing 
• nieuwe groenelementen die onder beheer staan. 
 

1.3.5. PERIODE 1950 – 1975 : DE UITBOUW 
VAN DE WELVAARTSTAAT 

MACRO 
In geen enkele periode uit de geschiedenis heeft het Belgische landschap een 
zo ingrijpende wijziging ondergaan als na de Tweede Wereldoorlog, zowel in 
kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De intense bouwactiviteiten na W.O.II 
gaan gepaard met een aantal kwalitatieve aspecten die leiden tot een 
exponentieel stijgend ruimteverbruik: toenemende grootschaligheid, 
vrijstaande plaatsing van afzonderlijke gebouwen, doorgedreven scheiding van 
functies en spreiding van activiteiten over het territorium. 
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Welvaartstaat 
Het is de periode van de westerse consumptiemaatschappij, gericht op de 
kunstmatige creatie en bevrediging van individuele behoeften (auto, radio & tv, 
eigen woning met tuin...). De ontwikkeling van de elektronica en de informatica 
luidt de derde industriële revolutie in. Eén van de belangrijkste veranderingen, 
met verregaande gevolgen op vlak van ruimtelijke ordening, is de explosieve 
groei van de automobiliteit, die veruit de belangrijkste transportwijze wordt. De 
toenemende behoefte aan bijkomende woningen is vooral het gevolg van de 
stijgende gezinsverdunning.  Bovendien neemt ook het ruimtegebruik per 
woning sterk toe.  Het huis-met-tuin wordt het woonideaal en komt in het bereik 
van steeds bredere lagen van de bevolking.  
 
Grootschalige infrastructuurwerken 
Op vlak van infrastructuur kent de periode 1950-1980 – net als een eeuw 
vroeger – een enorme evolutie. Door de aanleg van de internationale 
autosnelweg E17 (toen nog de E3) wordt Kortrijk verbonden met een 
uitgebreid Belgisch autosnelwegennnet dat ook over de grenzen heen reikt. 
Het autosnelwegennet veroorzaakte dus een ruimtelijke heroriëntatie van de 
verstedelijkte Leievallei van Kortrijk, Waregem en Menen.  Daarnaast werden 
ook de bestaande straten en wegen systematisch vernieuwd en verbeterd; de 
Leie, Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk werden verbreed (gabarit 1350t); 
en men ging van start met de elektrificatie van de spoorwegen en de aanleg 
van 763 ha bouwrijpe industriezones. Al deze infrastructuurwerken hielpen mee 
aan de economische endogene ontwikkeling van het arrondissement Kortrijk.  
 
MICRO 
De hierboven kort geschetste algemene ontwikkelingen voltrekken zich ook op 
het grondgebied van Avelgem. 
 
Maar de nieuwe grote infrastructuurwerken gaan aan Avelgem voorbij... 
Hierboven werd de onderlinge concurrentiestrijd tussen spoor- en steenwegen 
reeds aangehaald, die het spoor in de vorige periodes met gemak won. Maar 
na WOII verscheen de flexibele vrachtwagen op het toneel, de NMBS trok vlug 
haar conclusies en schrapte verscheidene spoorlijnen, zo ook in Avelgem. In 
1965 werden de bestaande spoorlijnen Kortrijk-Avelgem-Ronse en Avelgem-
Moeskroen opgebroken en vervangen door een busdienst. Na de sluiting van 
de spoorlijnen zouden de tracés pas in de jaren 1990 in gebruik worden 
genomen als fiets-, wandel- en ruiterroutes. 

 
Al het vracht- en personenvervoer kwam van de spoorlijnen op het wegennet 
terecht, maar op dat moment komt het structurele tekort van de N8 terug 
bovendrijven : deze verbinding tussen Kortrijk en Avelgem was geen ‘originele’ 
steenweg en ontbeerde dus de noodzakelijke kwaliteiten. Vanaf dan startten 
de polemieken voor een snelle verbinding met Kortrijk, want zo zou Avelgem 
kunnen meeprofiteren van de economische bloei van de Kortrijkse regio, dat 
via de toenmalige E3 (nu de E17) een (inter)nationale verbinding kreeg. Andere 
autosnelwegen, ringwegen en expreswegen zouden vanaf de jaren 1960 rond 
Kortrijk even snel worden aangelegd zoals de spoorwegen een eeuw vroeger, 
maar geen enkele van deze nieuwe wegen of ‘assen van economische 
expansie’ zou ook Avelgem bedienen, waardoor het meer afgelegen kwam te 
liggen. De vergelijking met de aangrenzende gemeente Zwevegem is treffend : 
Zwevegem zal door de ligging nabij de E3 (nu: E17) en de groei van het bedrijf 
Bekaert een uitstekende vestigingsplaats worden voor suburbanisatie en kent 
bijgevolg – in tegenstelling tot Avelgem – een explosieve bevolkingsaangroei. 
 
Ook de verbreding van de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk genereerden 
voor Avelgem weinig ontwikkeling in deze periode : net als het spoorverkeer 
moest ook de binnenscheepvaart aan belang inboeten, ten voordele van de 
vrachtwagen. 
 
Crisis voor de industrie in Avelgem en de demografische 
consequenties  
Door het sluiten, van de spoorlijnen zagen Avelgem en haar al geringe 
industrie hun beste verbindingslijn verloren gaan. De textielsector zal in deze 
periode dan ook sterk achteruitgaan : tot 80% van de nijverheidsinrichtingen 
werd tussen 1960 en 1975 opgedoekt. De Spinnerij Leurent (Groote Fabrieke) 
zag bijvoorbeeld het aantal werknemers terugvallen van 300 naar 45 
eenheden. De gebouwen hebben vele jaren leeg gestaan en werden pas 
recent opnieuw in gebruik genomen door enkele kleinere bedrijven. 
 
In deze periode zou ook het aantal kleinhandelszaken licht dalen : vooral de 
winkels in de buitenwijken zullen verdwijnen. Het winkelapparaat in de 
centrumgemeente zal zich echter steeds vernieuwen en uitbreiden tot grotere 
handelszaken. 
 
In deze periode is er nog steeds veel pendelarbeid vanuit Avelgem, maar nu 
eerder naar Kortrijk, Zwevegem, Oudenaarde en Ronse – i.p.v. naar Noord-
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Frankrijk. De pendelarbeid naar Noord-Frankrijk zou van zo’n 15.000 arbeiders 
rond 1950 tot zo’n 1.500 arbeiders in 1990 terugvallen in deze streek.  
En omstreeks 1950 zouden ook enkele kleine ondernemingen in Outrijve hun 
activiteiten staken, maar nieuwe kleine bedrijven zouden de weggevallen 
arbeidsplaatsen opvangen. Ook in Bossuit en Kerkhove zouden enkele 
ondernemingen gaan groeien. Maar enkel in Outrijve zou het bevolkingsaantal 
op peil blijven door de vestiging van nieuwe suburbane woonwijken, in 
tegenstelling tot de andere kleine deelgemeenten die hun bevolkingsaantal 
nog steeds zagen dalen. 
 
De polarisering in bevolkingsaantal tussen een sterke, groeiende 
centrumgemeente en de hoofdzakelijk landelijke en achteruitgaande 
deelgemeenten wordt dus nog sterker. In 1975 telt de hoofdgemeente 
Avelgem 5.528 inwoners van de in totaal 8.597 inwoners voor groot Avelgem.  
 
In de trend van de continue daling van het inwonersaantal in Waarmaarde is de 
anekdote over een urbanisatieplan voor Waarmaarde uit 1949 het vermelden 
waard. Men constateerde dat het dalende bevolkingscijfer te wijten was aan de 
sterke emigratie ten gevolge van een tekort aan industrie en tewerkstelling in 
de gemeente zelf. Het toenmalige urbanisatieplan opperde voor het aanleggen 
van een tuinwijk ten dienste van nieuwe arbeiders, die zouden kunnen werken 
in de te bouwen elektriciteitscentrale van Ruien, aan de overzijde van de 
Schelde. Toen de gemeente Waarmaarde in de jaren 1960 deze plannen ter 
harte nam, stootte ze echter op een negatief advies : Brussel wou niet meer 
investeren in ‘niet-leefbare kernen’ en de luchtvervuiling, veroorzaakt door de 
centrale hield latente gevaren in voor de volksgezondheid. Het bouwen van 
nieuwe woningen in Waarmaarde was m.a.w. uit den boze... 
 
Eerste en begin van de tweede suburbanisatiegolf in Avelgem  
Hoewel de suburbanisatie in Avelgem iets later dan in de meer verstedelijkte 
gebieden op gang komt, tekent die zich in een eerste fase (1950-1960) ook 
voornamelijk af door sociale groepswoningbouw en tuinwijken, vooral in 
Avelgem (bv. de Tuinwijk met 186 woningen), in Bossuit (de Oud Strijderslaan) 
en in Outrijve (bv. de Korenstraat). Deze sociale volkshuisvesting werd 
gestimuleerd via de impuls van H. De Man met de kleine landeigendommen 
(1936). Als reactie op deze sociale groepswoningbouw zal de wet De Taeye 
(1948) in een tweede suburbanisatiegolf opperen voor de private 
eigendomsverwerving, die in Avelgem pas vanaf 1970 echt zal gaan 
doorwerken. 

 
Een grootschalige en intensieve landbouw 
In deze periode ondergaat ook het landbouwgebied, traditioneel een zone 
waar zich minder ontwikkelingen voordoen, fundamentele veranderingen. De 
lage tewerkstelling, de kleinere beschikbare ruimte en de grote mondiale 
concurrentie stellen bijzonder hoge productie-eisen. De landbouw ondergaat 
een proces van toenemende grootschaligheid en intensivering. En slechts een 
klein percentage van de bevolking bleef actief in de landbouw. De landbouw 
raakte geklemd tussen minder ruimte, steeds minder mankracht en steeds 
grotere productie-eisen. Het traditionele landschap van kouters, velden en 
kleine en grote natuurcomponenten is daar het grote slachtoffer van geworden.  
 
Elektriciteitscentrale nabij Avelgem 
De elektriciteitscentrale van Ruien werd in 1958 opgericht om te voldoen aan 
de stijgende energiebehoeften van de Zuid-West-Vlaamse en Zuid-Oost-
Vlaamse  regio. Het is nog steeds de grootste klassieke thermische centrale 
van België.  
 
Scheldewerken en de Scheldemeersen 
Na de kalibrering van de Schelde in de jaren 1970 bleven de periodieke 
overstromingen van de Scheldemeersen achterwege. De vochtige 
natuurgronden van de Scheldemeersen werden massaal gedraineerd via 
verbrede grachten (Rijtgracht) – wat mogelijk was geworden door de 
rechttrekking en kalibrering van de Schelde. Op de topografische kaart van 
1974 liggen echter grote delen van de Scheldemeersen nog onder weiland of 
moerassig natuurgebied. In de volgende periode zal nagenoeg de ganse 
meersen worden opgeofferd voor de landbouw. Dus pas in de tweede helft van 
de 20ste eeuw werden meersengebieden en weideland omgezet naar 
akkerland, hoewel het ongeschikte (te nat en te zwaar) landbouwgronden 
blijven en de regelgeving sterke bemesting verbiedt. 
 
De huidige sluis van Kerkhove werd gebouwd in 1970-71 en nog steeds blijven 
een aantal aanpalende gronden in het gewestplan gereserveerd voor 
eventuele latere waterbouwwerken. 
 
NIEUWE STRUCTURERENDE ELEMENTEN : 
In de periode 1950-1975 zijn volgende elementen structurerend: 
• het net van steenwegen dat aantakt op het netwerk van autosnelwegen; 
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• Verbrede en rechtgetrokken Schelde; 
• Elektriciteitscentrale van Ruien; 
• sociale groepswoningbouw, tuinwijken als elementen van de eerste 

suburbanisatiegolf in Avelgem; 
• de grootschalige landbouwstructuur;  
• de alluviale vlakte van de Schelde als buffer voor residentiële 

ontwikkelingen. 
 
< Interpretatiekaart evolutie van bebouwing 1850-1900-1950-1978> 
 

1.3.6. PERIODE 1975 – 2000 : EEN POST-
INDUSTRIEEL LANDSCHAP   

Het is de bedoeling om in de analyse van deze laatste periode verschillende 
elementen te thematiseren, te problematiseren en juist te interpreteren zodat de 
sleutelkwesties voor de verdere analyse op een correcte en onderbouwde 
manier worden aangereikt. 

 
De post-industriële samenleving 
De tendens van het stijgend ruimtegebruik voor verschillende functies zoals 
wonen, werken, recreatie… waardoor de bebouwde oppervlakte als het ware 
exponentieel toeneemt, zet zich t.o.v. de vorige periode nog veel sterker door. 
Vooral de processen van suburbanisatie en verregaande scheiding van 
functies tekenen zich heel sterk af. Het resultaat van al deze ontwikkelingen is 
dat de open ruimte steeds schaarser wordt. Niet alleen de oppervlakte nam af 
(kwantitatief aspect), door de aanleg van infrastructuren, het inplanten van 
verkavelingen en dergelijke werd de open ruimte ook steeds meer versnipperd 
(kwalitatief aspect). Zachte functies zoals landbouw en natuur kwamen steeds 
meer in de verdrukking. Het gewestplan van 1977 zal de krijtlijnen uitzetten 
waarbinnen dit stijgend ruimtegebruik plaats vindt. 
 
De fusie en bevolkingsevolutie 
In 1977 vond de gemeentefusie plaats tussen Avelgem, Bossuit, Kerkhove, 
Outrijve en Waarmaarde, waartegen in Avelgem nauwelijks tegenstand werd 
geboden, in tegenstelling tot vele andere gemeentes in Vlaanderen. De fusie in 
Avelgem volgde immers een logische ruimtelijke structuur in het landschap en 
het functioneren van deze kernen: de gemeentes langsheen de 

Scheldemeersen werden verenigd. Desalniettemin kan men ook opmerken dat 
gemeentes zoals Heestert, Moen, Otegem, Tiegem en Kaster, die zich van 
oudsher oriënteerden op Avelgem, eerder door politieke factoren niet bij 
Avelgem, maar bij Zwevegem of Anzegem werden gevoegd. De onderlinge 
verschillen qua bevolkingsaantal tussen de verschillende deelgemeentes 
bleven behouden. In 1999 telde geheel Avelgem 9.101 inwoners  : 
• Avelgem :   5.879  inwoners 
• Bossuit :   462  inwoners 
• Kerkhove :  938 inwoners 
• Outrijve :   1.155  inwoners 
• Waarmaarde :  667  inwoners 
 
Tweede suburbanisatiegolf 
De wet De Taeye uit 1948 zal in Vlaanderen het huisvestingsbeleid - en 
eigenlijk ook de ruimtelijke ordening - gaan domineren : de eigen woning op 
het eigen stukje grond werd gestimuleerd met allerhande premies en 
goedkope leningen. Door de toegenomen automobiliteit gaan bovendien 
steeds meer traditionele stadsbewoners zich gaan vestigen buiten de 
stedelijke gebieden. Rond 1970 is deze tweede suburbanisatiegolf ook in 
Avelgem op gang gekomen. De verkavelingen met open bebouwing en lage 
dichtheid van de tweede suburbanisatiegolf komen tegemoet aan het 
‘ideaalbeeld’ van het ‘wonen in het groen’. De eigendomsverwerving van de 
brede middenklasse ent zich op de vrijstaande en geïndividualiseerde woning 
met tuin. 
In tegenstelling tot de kernenuitbreiding van begin de 20e eeuw of de tuinwijken 
van de eerste suburbanisatiegolf, zullen de nieuwe verkavelingen nauwelijks 
aansluiting zoeken bij het centrum : als op zichzelf gekeerde woonfragmenten 
voegen ze zich tussen het rurale gebied en het oude dorpsweefsel. De nieuwe 
woonwijken snijden dus grote stukken van de open ruimte aan : Molendam, De 
Ronde en Reigershof in Avelgem; de St-Amandswijk te Kerkhove; de 
uitbreiding van de Molenwijk te Outrijve. 
 
Verdere lintbebouwing langs verbindingswegen én rurale wegen 
Op de Ferrariskaart bleek dat de verspreide en lintbebouwing een historische 
grondslag heeft in het diffuse spreidingspatroon van nederzettingen, maar de 
lintbebouwing die vanaf deze periode ontstaat, kent een ander programma. 
Langsheen de belangrijke invalswegen vestigen zich bedrijven, K.M.O.’s en 
kleinhandelszaken, die sterk autogericht zijn en die het traditionele 
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winkelapparaat van de kernen gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk aanvullen. 
In het agrarisch gebied komen langs landelijke wegen ook een groot aantal 
woningen en niet-agrarische, zonevreemde bedrijven tot stand. 
 
Diffuse randgebieden 
Door de 20ste-eeuwse woonuitbreidingsgebieden en de groeiende 
lintbebouwing ontstaan aan de rand van Avelgem ook zogenaamde ‘diffuse 
randgebieden’. Het zijn nog hoofdzakelijk onbebouwde landbouwgronden, 
gelegen aan de rand van de bebouwde kern, waarbij de gestage aangroei van 
lintbebouwing een elementaire omranding en een diffuus bebouwd gebied 
bepaalt. De maat van het diffuse randgebied komt rechtstreeks, zonder 
verdere aanpassing, voort uit de maaswijdte van het ruraal veldwegennet. Het 
‘diffuse randgebied’ is ook een oneigenlijke stedenbouwkundige figuur : ze 
wordt nooit gepland, bedacht of ontworpen, maar ontstaat plots.  
Binnen de geleidelijk toegebouwde randen raken de restanten van een ander 
landschap ingesloten. De rest is de geschiedenis van gemakkelijke 
stedenbouw : ingesloten akkerland wordt woonuitbreidingsgebied, dat stap 
voor stap wordt aangesneden. Wat ooit open ruimte was, is deel geworden 
van een versnipperde dorpsrand dat zelf niet echt goed weet wat met de 
overgebleven restjes en plakjes grond te doen.  
Typische voorbeelden van deze ‘diffuse randgebieden’ vindt men langs (of 
beter achter) de Stijn Streuvelslaan, de Stampkotstraat, de Pontstraat, de 
Knobbelstraat, de Ganzenhofstraat en de Bevrijdingslaan in Avelgem.  
 
Heropbloei van industrie en tewerkstelling in Avelgem  
Als reactie op de sterke terugval van de éénzijdige textielnijverheid en de 
beschikbare werkplaatsen tijdens de vorige periode zal de gemeente een 
nieuwe industriezone laten aanleggen. Toen de spoorlijnen in 1965 werden 
opgebroken en de steenwegen geen voldoende verbinding met andere 
economische zwaartepunten konden garanderen, zocht de gemeente zijn heil 
via de binnenvaart. De gemeente liet dus een groot industrieterrein (met 
bijbehorende loskade) aanleggen langs de Schelde. Deze nieuwe 
industriezone van oorspronkelijk 17 ha werd in gebruik genomen door een 
eerste bedrijf in 1977, maar al vlug volgde de verdere expansie van deze 
industriezone : het gewestplan voorzag immers een industriezone van ± 47 ha.  
 
De verschillende bedrijfsgebouwen van de Baltagroep, die vloerbekleding in 
vinyl en geweven carpetten produceren en in totaal zo’n 600 personen te werk 

stellen, nemen het overgrote deel van het industrieterrein in bezit en kennen 
een brede internationale afzetmarkt. Naast dit grote bedrijf zijn nog een aantal 
K.M.O.’s gevestigd op het industrieterrein. In 1989 werd ook de 
binnenvaartterminal met een loskade van bijna 400m geopend die enerzijds 
gebruikt wordt als loskaai voor bulkgoederen (zand en grint) en anderzijds als 
containerterminal voor overslag van binnenvaart op vrachtwagens. De terminal 
(container en bulk) genereert echter vele tientallen vrachtwagens doorheen de 
centrumstraten van Avelgem en berokkent zo veel verkeersoverlast. 
Nabij het industrieterrein werd in 1999 ook het rioolwaterzuiveringsstation in 
gebruik genomen, dat het rioolwater van Avelgem, Outrijve, een klein deel van 
Waarmaarde, Moen, Heestert, Otegem en Tiegem zuivert. 
 
Rond de oude Schelde-inham in Kerkhove hebben tenslotte enkele 
kadegebonden bedrijven zich gevestigd die handelen in allerlei bulkgoederen : 
cichorei, bloem, granen, tarwe, gerst, maïs en andere veevoeders worden in 
grote silo’s en molens verwerkt en opgeslagen. De familiebedrijven, die 
werden opgestart in het interbellum zijn uitgegroeid tot grote industriële 
vestigingen, waarvan de tot  60m hoge silo’s het exponent zijn. 
 
De N8, het verhaal van een semi-steenweg 
Zoals hierboven reeds bleek, is de N8 tussen Kortrijk en Avelgem geen 
originele steenweg en dit is nog steeds te merken aan haar hedendaagse 
verschijningsvorm. Anders dan andere verbindingswegen vanuit Kortrijk ( naar 
Menen, Brugge, Doornik, Gent....), vormt de N8 geen vrijplaats voor allerlei 
handelsactiviteiten. Behalve misschien aan de rand van de dorpskernen waar 
zich supermarkten en handelszaken hebben gevestigd, die sterk autogericht 
zijn en die het traditionele winkelapparaat van de kernen gedeeltelijk vervangen 
of aanvullen. Naast de ‘historisch gegroeide’ lintbebouwing overweegt echter 
nog steeds het open zicht op de velden en landbouwakkers van de 
interfluviumruimte. Dat deze N8 geen continue langse strip van shopping- en 
kleinhandelactiviteit heeft verkregen, heeft wellicht twee oorzaken.  
 
Ten eerste heeft deze N8 nooit een alternatieve, parallelle route gekregen in de 
vorm van een autostrade of een expresweg, die de steenweg kon ontdubbelen 
en een verblijfsfunctie kon geven. De N8 heeft dus altijd haar primaire 
verbindingsfunctie behouden. 
 
Een tweede fenomeen heeft meer te maken met een gevoerd gemeentebeleid. 
Door haar ‘afgelegen’ positie en gebrekkige ontsluiting heeft Avelgem altijd 
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een centrumfunctie qua kleinhandelsvoorzieningen blijven vervullen in haar 
streek. En aangezien ook Zwevegem deels zelfstandig, deels op Kortrijk 
gericht bleef, ontwikkelde de N8 nooit tot een hedendaagse steenweg, hoewel 
her en der enkele afgeleide vormen herkenbaar zijn.    
 
Wanneer de N8 naar Kortrijk ook in het Provinciaal Structuurplan West-
Vlaanderen een categorisering van secundaire weg categorie 1 krijgt 
toebedeeld, lijkt deze bovenlokale verbindingsfunctie te worden bevestigd. 
Maar voor het zware goederenverkeer volstaat deze N8 niet : het structurele 
tekort van de N8 komt opnieuw bovendrijven vooral op die plaatsen waar de 
N8 de dorpskernen van Heestert, Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove 
doorsnijdt. Maar dit impliceert daarom niet direct dat er grote 
infrastructuurwerken noodzakelijk zijn : misschien hoort het overvloedige zware 
vrachtverkeer in het Schelde-Leie interfluvium gewoonweg niet thuis... 
 
Grootschalige landbouw in een landschap met versnipperde 
bebouwing 
In het agrarisch gebied komen vooral in deze laatste periode een groot aantal 
woningen en niet-agrarische bedrijven tot stand, die het open landschap 
versnipperen. Tegelijkertijd doet zich een uniformisering voor van het 
landschap. Het agrarisch gebied is onderhevig aan een proces van ‘diffuse 
bebouwing’: de open ruimte wordt doorsneden en versnipperd door de 
toenemende grootschaligheid van de landbouw en door de ruimtelijke 
spreiding van activiteiten. 
De intensieve landbouw ent zich in Avelgem voornamelijk op de akkerbouw 
waar de handelsgewassen (suikerbieten, tarwe, aardappelen, maïs...) de 
belangrijkste teelten blijven. Maar ook de veeteelt wordt sterk 
geïndustrialiseerd : bijvoorbeeld het Hof van Ename wordt sinds 1978 
ingenomen door een groot runderbedrijf. 
 
De Scheldemeersen en hun multifunctionaliteit 
De natte alluviale gronden van de Scheldemeersen werden oorspronkelijk niet 
gebruikt, wegens te frequente overstromingen, maar door het opwerpen van 
dijken en het graven van grachten en sloten werden ze gaandeweg beter 
gedraineerd en gebruikt als weidegrond. De grond was eerst nog te nat en te 
zwaar om te bewerken, maar met de stapsgewijze rechttrekking van de 
Schelde en met de verbetering van de landbouw- en drainagetechnieken zijn in 
de laatste decennia vele van deze weiden toch opgehoogd en als akkerland in 
gebruik genomen. 

 
Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond de grootste Scheldemeander 
op het grondgebied van Avelgem, die later de Coupure Marcel Deweer zou 
gaan noemen. Door het niet bewerken van deze gronden gedurende de laatste  
decennia, beschikken we vandaag over een kwalitatief en rijk natuurgebied, 
dat thans eigendom is van de natuurvereniging de Wielewaal. Deze vereniging 
bezit heden ten dage ook de Scheldemeander tegenover de 
elektriciteitscentrale. 
 
Sinds het begin van de jaren 1970 wordt er tussen de Oudenaardsesteenweg 
en de Rijtgracht (van Rugge, Waarmaarde tot Kerkhove) ook water gewonnen 
uit de ondergrond. Hier werd namelijk een productiecentrum gevestigd en 
waterwinningsterreinen afgebakend door de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening (V.M.W.), de maatschappij voor productie en distributie van 
drinkwater. 
 
Tegenwoordig gaan landbouw, waterwinning en natuur bijgevolg sterk in de 
clinch voor inbezitname van de grond. Doordat evenwel ook recreatie hoe 
langer hoe meer op de voorgrond treedt als modeverschijnsel in de 
hedendaagse postindustriële samenleving, worden deze gebieden plotsklaps 
centrale plaatsen die volop in de belangstelling staan (bijvoorbeeld talrijke 
fiets- en wandelroutes doorheen de Scheldemeersen, het vissen in oude 
meanders...). De onaangeroerdheid wordt een kwaliteit dat leidt tot duw- en 
trekwerk tussen de recreant, de waterwinningsmaatschappij, de landbouwer 
en de natuurliefhebber. Hoe de randen van dit gebied bepaald moeten 
worden, hoe de relatie met het bebouwde gebied georganiseerd kan worden 
en hoe een verdere programmering mogelijk is zonder het oorspronkelijk 
natuurgebied te schaden zijn voorlopig nog open vraagstukken die in het 
structuurplan aan bod moeten komen. 
 
Belangrijke nieuwe entiteiten voor toerisme en recreatie in Avelgem 
• Sinds 1979 is er in de deelgemeente Waarmaarde een archeologisch 

openluchtmuseum gevestigd, die de archeologische opgravingen van de 
Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen visualiseren. Eind 1992 werd 
ook door de gemeente Avelgem beslist tot oprichting van het Regionaal 
Archeologisch Museum van de Scheldevallei in de deelgemeente 
Waarmaarde, direct aansluitend bij de archeologische site. De 
aanwezigheid en de aantrekking van dit museum, in gebruik genomen 
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eind 1996, zal zeker in de toekomst een steunpilaar betekenen voor de 
toeristische ontwikkeling in de regio.  De resultaten en de vondsten van 20 
jaar archeologisch onderzoek (V.O.B.O.W., Provincie West-Vlaanderen, 
K.U.Leuven en de KULAK) zullen aldus op wetenschappelijk verantwoorde 
en educatief aantrekkelijke manier aan het publiek worden voorgesteld ter 
plekke en gesitueerd worden in de geschiedenis van de regio. 

• In 1991 werd in de oude Schelde-inham van Kerkhove (ter hoogte van de 
Kaaistraat) de binnenhaven van Kloron gevestigd met een kleine 
aanlegsteigers voor pleziervaart en waterrecreatie. 

• In het kader van de gebiedsgerichte werking van de provincie West-
Vlaanderen werd in 1998 het initiatief genomen om in de West-Vlaamse 
Scheldestreek een specifieke toeristisch-recreatieve werking op te zetten. 
Het oude pompgebouw van Bossuit, gelegen aan de samenkomst van 
de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk, werd in gebruik genomen als 
regionaal centrum voor toerisme en V.V.V. (watertoerisme, wandel-, fiets- 
en ruitertoerisme) en lokaal ontmoetingscentrum. Met dit 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Avelgem, Anzegem, 
Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem wordt sinds 1999 effectief gewerkt 
aan het uitbouwen van het toerisme en de (dag)recreatie in de streek. 

• En in 2000 werd het nieuwe sportcentrum Ter Muncken langs de 
Doorniksesteenweg geopend. Naast enkele sportzalen bevat dit 
sportcentrum ook het nieuwe gemeentelijke zwembad en aansluitend werd 
het nieuwe voetbalstadion van KVK Avelgem gebouwd. 

  
 
 
Elektriciteitsverdeelcentrum tussen Waarmaarde en Rugge 
Aansluitend bij de elektriciteitscentrale van Ruien werd ten zuiden van de 
Oudenaardesteenweg, tussen Rugge en Waarmaarde, een 
elektriciteitsverdeelcentrum opgebouwd, dat een verbinding maakt tussen de 
dubbele transportlijn (380 kV)  naar Antwerpen en de transportlijn naar Noord-
Frankrijk en dat de voeding verzekert van het regionale Zuid-West-Vlaamse 
verdeelnet op 70kV-150 kV door middel van transformatoren (hoog-
laagspanning). 
 

Kleinere entiteiten 
• Het gemeentehuis werd in 1975 verhuisd van de Oudenaardsesteenweg 

naar de Kortrijkstraat nr. 8, waarbij later ook het huidige Gemeenteplein 
zou worden aangelegd. 

• In 1978 werd ook de verzorgingsinstelling St. Vincentius geopend en het 
cultuur- en verzorgingscentrum Feniks werd uitgebouwd langs de 
Ganzenhofstraat. Het O.C.M.W. Rusthuis ‘Huize ter Meersch’ en de 
serviceflats ‘Steenhuuse’ ontwikkelden zich stapsgewijs aan de rand van 
de Avelgemse Scheldemeersen. 

• In 1980 werd een nieuw brandweerstation gevestigd langs de 
Oudenaardsesteenweg.  

 
 
NIEUWE STRUCTURERENDE ELEMENTEN : 
• Nieuwe verkavelingswijken van de tweede suburbanisatiegolf 
• Verdere lintbebouwing langs verbindingswegen én rurale wegen 
• Diffuse randgebieden 
• Industriezone van Avelgem langs de Schelde en bijhorende 

containerterminal 
• Kadegebonden industrie rond de oude Schelde-inham in Kerkhove 
• N8 als een semi-steenweg 
• Multifunctionele Scheldemeersen : natuur, landbouw, recreatie en 

waterwinning 
• Belangrijke nieuwe entiteiten voor toerisme en recreatie in Avelgem 
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2. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

 
In dit hoofdstuk wordt de globale en samenhangende ruimtelijke structuur van 
de bestaande toestand beschreven. Kennis over de bestaande ruimtelijke 
structuur is noodzakelijk om een gewenste ruimtelijke structuur op te bouwen. 
De uitwerking van de bestaande ruimtelijke structuur is noodzakelijkerwijs een 
interpretatie van de ruimte in haar voorkomen enerzijds en in haar werking 
anderzijds. Deze interpretatie is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse 
van de ruimtelijke omgeving maar ook van de belevingswaarde van de ruimte. 
Ze duidt de structuurbepalende elementen aan en legt mogelijke knelpunten 
en potenties bloot. 
 
Ter inleiding van dit hoofdstuk wordt de bestaande ruimtelijke structuur van de 
gemeente Avelgem samengevat in de volgende figuur : 
 
< Synthesekaart bestaande ruimtelijke structuur van Avelgem> 
 
Hierna wordt dit hoofdstuk uitgewerkt in vier delen :  
• Vooreerst wordt er een korte analyse gemaakt van de relevante ruimere 

omgeving om zicht te krijgen op het breder ruimtelijk kader van de 
gemeente. 

• Vervolgens wordt de centrale en bovenlokale rol van Avelgem in het 
Schelde-Leie interfluvium grondig bestudeerd.  

• Daarna wordt de bestaande ruimtelijke structuur uiteengelegd in 
zogenaamde deelstructuren (of thema’s). Voor elk van deze deelstructuren 
worden een analyse, trends, knelpunten en potenties weergegeven.  

• Tenslotte wordt de bestaande toestand ook opgedeeld naar verschillende 
deelgebieden. Een deelgebied is een ruimtelijke entiteit of systeem dat als 
één geheel wordt ervaren. De samenhang tussen elementen van de 
verschillende deelstructuren vormen één deelgebied. Voor elk deelgebied 
kunnen bijgevolg specifieke karakteristieken, knelpunten en potenties 
worden aangeduid.  

 

     26  L e i e d a l   G e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  A v e l g e m  -  D e e l  1  :  i n f o r m a t i e f  g e d e e l t e   



GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

legende - kaart nr. 15

Synthesekaart : Bestaande
Ruimtelijke Structuur

N

Historische dorpskernen

Woonwijken

Diffuse randgebieden

Woonlinten

Gemengde lintbebouwing

Industriezone Avelgem

Bedrijvigheid

Effectieve, bestaande
Scheldemeersen

Kasteelpark van Bossuit &
natuurpark van Kerkhove

Waterwinningsterreinen

Beekvalleien

Belangrijke toeristisch-
recreatieve voorzieningen

Bovenlokale wegen

Belangrijke wegen op
gemeentelijk niveau

Schelde,
cheldemeanders,

Rijt- en Moergracht

Landbouwgronden

Oude spoorwegbeddingen

kanaal Bossuit-
Kortrijk, S

Bossuit

Outrijve

N353

N391

Celles

Avelgem

Rugge

Kerkhove

Waarmaarde

N8

N8

N36

Waregem / E17

Kortrijk / E17

Doornik / A17

Oudenaarde / N60
Ronse



2.1. RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN 
DE RUIMERE OMGEVING 

Onderstaand hoofdstuk beschrijft drie bestaande ruimtelijke elementen van 
bovengemeentelijk niveau die structuurbepalend zijn voor Avelgem : 

2.1.1. LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 
VAN HET SCHELDE-LEIE 
INTERFLUVIUM EN DE 
SCHELDEVALLEI 

Schelde-Leie interfluvium 
Het westelijk en noordelijk gedeelte van de gemeente behoort eerder tot het 
Schelde-Leie interfluvium. Dit gebied heeft een open, licht golvend landschap 
met hoofdzakelijk grondgebonden landbouwactiviteiten. Ongeveer parallel met 
beide rivieren vormt een centrale heuvelrug de waterscheidingslijn van het 
hydrografisch bekken van de Leie en Schelde. Het grondgebied van Avelgem 
behoort tot de zuidoostelijke heuvelflank, die zich volledig richt naar de 
Schelde. In dit gedeelte bevindt zich eerder een licht diffuus spreidingspatroon. 
Verder bevat dit gebied enkele kleine bossen, diverse beekvalleien (o.a. de 
Scheebeek, Avelgembeek, Bouvriebeek, Parochiebeek...) en drie verlaten 
spoorwegbeddingen (Kortrijk-Avelgem, Oudenaarde-Avelgem en Moeskroen-
Avelgem). 
 
Scheldevallei 
De Scheldevallei bestaat uit een waardevol open-ruimtegebied waar 
grondgebonden landbouw en natuur met elkaar verweven zijn. De natuurlijke 
en recreatieve potenties dienen provincieoverschrijdend te worden beschouwd 
in samenhang met de Vlaamse Ardennen (provincie Oost-Vlaanderen).  
 
< kaart : Bestaande landschappelijke structuur op macroniveau > 
 
<kaart: Bestaande nederzettingsstructuur en lijninfrastructuur op macroniveau> 

2.1.2. BOVENGEMEENTELIJKE 
LIJNINFRASTRUCTUUR  

Het grondgebied van Avelgem wordt door enkele lijninfrastructuren van 
bovenlokaal niveau doorsneden : 
• De Schelde maakt deel uit van een internationaal netwerk van 

hoofdwaterwegen. Avelgem bevat een containerterminal en bijhorend 
industrieterrein langs deze Schelde, geënt op (inter)nationaal 
binnenvaartgoederentransport. 

• Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Schelde met de Leie; 
• De gewestweg N8 verbindt Kortrijk met Oudenaarde via Avelgem en geeft 

in Kortrijk aansluiting op het autosnelwegennet (E17, R8 en E403); 
• De provincieweg N353 takt aan op de steenweg N50 naar Doornik, 

doorsnijdt de deelkernen Bossuit en Outrijve, eindigt in Avelgem in de N8, 
maar loopt vanaf Kerkhove – onder de noemer van de gewestweg N453 – 
verder richting Elsegem en Petegem (en Oudenaarde); 

• De provincieweg N391 verbindt Avelgem met Celles (Henegouwen); 
• De gewestweg N36 verbindt Zuid-Oost-Vlaanderen (Ronse) via Kerkhove 

met Vichte, Deerlijk, Harelbeke en Roeselare; 
• Enkele bovenlokale hoogspanningsleidingen doorkruisen ook het 

grondgebied van Avelgem (zie bestaande verkeer- en vervoersstructuur). 
 

2.1.3. LIGGING VAN AVELGEM T.O.V. 
STEDELIJKE GEBIEDEN IN DE RUIME 
OMGEVING  

Het grondgebied van Avelgem is gelegen in het Schelde-Leie interfluvium en 
de Scheldevallei. De gemeente kent een lagere dynamiek ten opzichte van de 
verstedelijkte Leievallei. Avelgem richt zich qua tewerkstelling en grootschalige 
voorzieningen en activiteiten dan ook naar belangrijkste centra in deze 
verstedelijkte Leieband : nl. Kortrijk, Waregem en in mindere mate ook 
Zwevegem. Avelgem richt zich anderzijds ook – weliswaar in beperkte mate – 
over de provinciegrenzen heen naar Oudenaarde en Ronse. 
De deelgemeente Avelgem vervult een centrale, bovenlokale rol t.o.v. 
omliggende (deel)gemeenten in het Schelde-Leie interfluvium en de 
Scheldevallei.  
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2.2. CENTRUMFUNCTIE VAN 
AVELGEM IN HET SCHELDE-LEIE 
INTERFLUVIUM 

De hoofdgemeente Avelgem vervult met de aanwezigheid van diverse 
voorzieningen, diensten en activiteiten een centrale en bovenlokale, 
verzorgende rol in het Schelde-Leie interfluvium en de Scheldevallei. Om deze 
bestaande centrumfunctie te onderbouwen wordt de ontwikkelingsdynamiek 
van de bestaande uitrustingsgraad in haar verschillende facetten grondig 
bestudeerd. 
 

• Strategische en administratieve ligging 
 
De feitelijke centrumfunctie van Avelgem is territoriaal gebonden. Avelgem 
heeft een evidente centrumfunctie voor de gemeenten die gelegen zijn in het 
grote aaneengesloten open-ruimtegebied tussen de steden Kortrijk, Waregem, 
Oudenaarde en Doornik. De omliggende gemeenten stemmen zich voor 
diverse voorzieningen en dienstverlening af op Avelgem. De gemeente 
Avelgem vormt ook een belangrijke schakel voor het wegtransport : de 
gewestweg Kortrijk-Oudenaarde (N8) en de provincieweg Avelgem-Doornik 
(N353) kruisen elkaar op het grondgebied van Avelgem. 
Avelgem is sedert lang ook de hoofdplaats van een kieskanton.  
 

• Evolutie bevolking, tewerkstelling en industrie 
 

Het bevolkingsaantal in 1947 bedroeg in de deelgemeente Avelgem 5.080 
inwoners; in 2003 was dit aantal gegroeid tot 5.987. Dit betekent dat de 
bevolking gedurende de laatste 56 jaar met maar liefst 18 % is gegroeid.   
 
Na een terugval in de jaren 1970 en 1980, kende de tewerkstelling in Avelgem 
opnieuw een sterke heropleving in het laatste decennium. Deze stijging is 
hoofdzakelijk te wijten aan de effectieve realisatie van de industriezone van 
Avelgem (47ha.). In de ruime omgeving is dit regionale bedrijventerrein het 
grootste van zijn soort. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde dat : “ 
Om de economische betekenis en de opties binnen het regionaal-economisch 
beleid van het gebied te ondersteunen, wordt Avelgem geselecteerd als 

economisch knooppunt.” De containerterminal van Avelgem, die op dit 
bedrijventerrein is gelegen, was de eerste binnenvaartterminal in Vlaanderen. 
 

• Een sterk uitgebouwd commercieel centrum van bovenlokaal belang 
 
Reeds in 1971 heeft het West-Vlaams Economisch Studiebureau een 
gedetailleerde survey verricht naar het verzorgingsniveau van de West-
Vlaamse gemeenten. (WES “Tertiaire sector en verzorgende centra in West-
Vlaanderen”, Brugge, 1971, blz. 356) 
In deze studie werden de invloedssferen van de verzorgende 
centrumgemeenten nagegaan op basis van diverse parameters : 
winkelstructuur, medische centra, culturele centra, onderwijscentra, 
verkeersbereikbaarheid, enz... 
Uit deze analyse blijkt dat de centrumgemeente Avelgem een verzorgend 
centrum is voor 11 omliggende (deel)gemeenten (Sint-Denijs, Heestert, Moen, 
Otegem, Tiegem, Kaster, Kerkhove, Waarmaarde, Outrijve, Bossuit, Helkijn), 
alsook voor enkele Henegouwse gemeenten (Escanaffles, Pottes, Amougies, 
Orroir) en voor enkele Oost-Vlaamse gemeenten (Berchem, Ruien).  
Ten opzichte van 1971 is deze centrumfunctie nog versterkt door het vestigen 
van nieuwe handels- en gemeenschapsvoorzieningen. 
 
De commerciële aantrekkingskracht van Avelgems handels- en 
dienstencentrum manifesteert zich door de aanwezigheid van enkele 
grootwarenhuizen en door het aanbod van vele K.M.O.’s. Een analyse van het 
winkelpatroon in de streek (NCMV-Regio Kortrijk “Distributie planologisch 
model”, 1993, 114 pp.) erkent de commerciële invloedssfeer van Avelgem 
binnen de Scheldestreek. Dit vertaalt zich in een belangrijke concentratie van 
handelszaken in het centrum van Avelgem en langsheen de invalswegen. Ook 
de wekelijkse zaterdagmarkt van Avelgem oefent een grote aantrekkingskracht 
uit op de bewoners van de omliggende gemeenten (zowel van West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen als Henegouwen). Het commercieel sterk 
uitgebouwd centrum van Avelgem werd ook door diverse bankinstellingen 
gekozen ter vestiging van een zetel. 
 

• Onderwijs 
 

De onderwijsvoorzieningen behoren tot de belangrijkste 
gemeenschapsvoorzieningen die de centrumfunctie onderlijnen. T.a.v. het 
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onderwijs is de aantrekkingskracht van de centrumgemeente Avelgem op de 
deelgemeenten en omliggende gemeenten (nl. op Moen, Heestert, Otegem, 
Tiegem, Kaster, Kerkhove, Waarmaarde, Outrijve, Bossuit, Spiere, Helkijn, 
Escanaffles, Amougies...) zeer belangrijk en groter dan die van Kortrijk. 
 
Avelgem beschikt over diverse instellingen van de beide onderwijsnetten met 
kleuter- en basisonderwijs, met volledig secundair onderwijs inzake 
dagonderwijs en verschillende vormen van avondonderwijs.  
 

 Gemeenschapsonderwijs 
Het gemeenschapsonderwijs omvat een basisschool, een middenschool, een 
Koninklijk Atheneum alsmede leergangen technisch onderwijs. In totaal zijn er 
ongeveer 1.200 leerlingen waarvan er ±700 woonachtig zijn buiten Avelgem.  In 
het bestuurlijk arrondissement Kortrijk is Avelgem één van de vier gemeenten 
waar een Koninklijk Atheneum gevestigd is. 
 

 Vrij gesubsidieerd onderwijs 
Het vrije gesubsidieerde lager- en kleuteronderwijs van het Sint-Jan-
Berchmansinstituut strekt zich uit over afdelingen in Avelgem, Outrijve, 
Kerkhove en Waarmaarde. In de deelgemeente Bossuit en het gehucht Rugge 
wordt er enkel kleuteronderwijs aangeboden. Het vrije secundaire onderwijs is 
in de hoofdgemeente Avelgem gecentraliseerd in de middenschool en het 
college. Er zijn ongeveer 1.200 leerlingen waarvan ±500 buiten Avelgem 
woonachtig zijn. 
 

• Verzorgingsinstellingen 
 

 Rusthuis-R.V.T. “Huize Ter Meersch” en Residentie “Steenhuuse” 
Het rusthuis “Huize Ter Meersch”  wordt beheerd door het plaatselijk O.C.M.W. 
en telt thans 64 woongelegenheden, waarvan 25 R.V.T.-woongelegenheden. 
De Residentie “Steenhuuse” telt een geheel van 40 serviceflats voor bejaarden.  
 

 Rust- en verzorgingstehuis Sint-Vincentius (R.V.T.) 
Dit sedert 1991 opgericht rust- en verzorgingstehuis telt momenteel 95 
bedden.  Daarnaast is er een dagverzorgingscentrum voor 10 personen. 
 

 Vzw Feniks / vzw ‘t Kruispunt 

Als netwerkorganisatie staan vzw Feniks en vzw ’t Kruispunt in voor de 
ondersteuning van personen met een handicap uit de regio. Op vlak van 
wonen beschikt de organisatie over een gedecentraliseerd woonaanbod met 
ondersteuning die varieert van 24-uurs-begeleiding tot begeleiding aan huis bij 
zelfstandig wonende personen met een handicap. Op vlak van dagbesteding 
worden in diverse ateliers handambachtelijke en arbeidsmatige activiteiten 
aangeboden of wordt op vraag van de cliënt gezocht naar een zinvolle taak in 
een gewone arbeidsomgeving. In totaal maken ongeveer 200 personen met 
handicap gebruik van de diverse woon- en dagbestedingsprojecten. 
De organisatie bezit een groot gemeentegrensoverschrijdend belang. Het 
werkingsgebied beslaat de helft van het arrondissement Kortrijk en een deel 
van Oost-Vlaanderen of circa 150.000 inwoners.  De doelgroep (volwassenen 
met een handicap) zijn afkomstig uit bv. Avelgem, Harelbeke, Zwevegem, 
Anzegem, Waregem, Kluisbergen, Deerlijk, Ronse... In Zuid-West-Vlaanderen 
is er geen andere vergelijkbare voorziening. 
 

 Poly-kliniek 
Vanaf oktober 2002 werd in Avelgem ook een poly-kliniek opgestart, die instaat 
voor verschillende vormen van medische dienstverlening (basisverzorging, 
eerste hulp en specialisaties).  
 

• Brandweer 
 
Avelgem beschikt over een brandweerdienst die erkend is als “Z-
brandweercentrum”. Hierdoor bedient de brandweer van Avelgem de 
gemeenten Kerkhove, Waarmaarde, Avelgem, Outrijve, Bossuit, Spiere, 
Helkijn, Orroir en Escanaffles. 
 
De erkenning van de Avelgemse brandweerdienst als “Z-centrum” verwijst 
duidelijk naar de centrumfunctie van Avelgem voor de omliggende gemeenten 
en voor het geheel van de streek aan de bovenloop van de Schelde. Want, 
naast de stad Kortrijk dat erkend is als “Y-centrum”, beschikken slechts 
volgende gemeenten van het arrondissement Kortrijk over een “Z-korps” : 
Harelbeke, Menen, Waregem en Zwevegem. 
 

• Cultuur 
 

 De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek 
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De geschiedenis van de bibliotheek gaat terug tot 1871. Het lezerspubliek is 
grotendeels afkomstig van groot-Avelgem doch ook vanuit de aangrenzende 
gemeenten. 
 

 De Muziekschool 
De muziekschool te Avelgem is een afdeling van het conservatorium van 
Kortrijk. Reeds in 1885 was er te Avelgem sprake van een “Ecole de Musique”. 
In het Conservatorium te Avelgem worden zowel de sectie Muziek als de sectie 
Woord ingericht zowel met lagere, middelbare als de hogere graden. 
 

 Gemeentelijk Atelier voor Visuele Kunsten 
GAVKA is officieel erkend als deeltijds Kunstonderwijs als filiaal van de 
Academie van Kortrijk. Het dient benadrukt dat Avelgem deze officiële 
erkenning als deeltijds kunstonderwijs naast Kortrijk, Oudenaarde en Doornik 
bezit. Ongeveer ¼ van het leerlingenaantal is afkomstig uit de omliggende 
gemeenten. Naast de officieel erkende tekenschool voor kinderen organiseert 
GAVKA ook sessies voor volwassenen op eigen initiatief. 
 

• Openbare diensten 
 

 Ministerie van Financiën 
Tot heel recent was er in Avelgem ook een ontvangkantoor der belastingen 
gevestigd behorende tot categorie A.  Het was het grootste kantoor van West-
Vlaanderen voor wat betreft de inning van de vennootschapsbelastingen, 
bedrijfsvoorheffingen en belastingen op automatische ontspanningsspelen. 
 
Ongeveer de helft van de provincie West-Vlaanderen viel onder de 
bevoegdheid van het ontvangkantoor te Avelgem, d.w.z. de gemeenten 
Torhout, Lichtervelde, Kortemark, Tielt, Roeselare, Menen, Wevelgem, Kortrijk, 
Harelbeke, Waregem, Avelgem, Meulebeke. 
 

 Arbeidsmarktondersteuningspunten 
Avelgem huisvest één van de vier plaatsingsbureaus van de  V.D.A.B. 
(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), die in het 
arrondissement Kortrijk voorkomen. De andere lokaliteiten met een permanent 
plaatsingsbureau zijn : Waregem, Menen en Kortrijk. 
 

Vanaf september 2002 gaat ook de lokale werkwinkel definitief van start. Dit is 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de gemeentebesturen 
van Zwevegem, Avelgem en Spiere-Helkijn, de verschillende O.C.M.W.’s, de 
dienst A.T.B. (arbeidstrajectbegeleiding), de R.V.A., het P.W.A. en de V.D.A.B.. 
Er werd een tewerkstellingsforum samengesteld van waaruit het plaatselijke 
beleid inzake werkgelegenheid gevoerd wordt. Er is ook een loket van 
zorggebied gevestigd. 
Kortom, iedere organisatie, die dienstverlening inzake tewerkstelling biedt, is er 
vertegenwoordigd. 
 

 Regie der Posterijen 
Avelgem beschikt over een postontvangerij van 1ste klasse. In het 
arrondissement Kortrijk beschikt alleen Kortrijk over een hoofdontvangerij. De 
andere gemeenten in het arrondissement Kortrijk die over een ontvangerij 1ste 
klasse zoals Avelgem beschikken zijn : Zwevegem, Harelbeke, Menen, 
Waregem, Wevelgem, Anzegem. 
 

• Veiligheidsdiensten 
 

 Politie 
Bij Koninklijk Besluit van 9 mei 1994 (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1994) 
werd de minimale veiligheidsnorm inzake politiepersoneel vastgesteld.  Daaruit 
bleek dat de minimum norm voor de gemeente Avelgem 9 
politiepersoneelsleden bedroeg, dit was evenveel als de gemeenten met een 
bevolking van meer dan 10.000 inwoners en die tot klasse 15 behoorden. 
 
Lang van voor de fusie, sedert de 19de eeuw, beschikte Avelgem over een 
politiecommissaris, terwijl vergelijkbare gemeenten qua bevolkingsaantal quasi 
alleen beschikten over een landelijke politie met aan het hoofd een 
Hoofdveldwachter. Het feit dat er steeds in Avelgem een politiecommissaris 
geweest is, wijst op het belang van de gemeente en haar autonomie. 
 

 Rijkswacht 
Avelgem beschikte tot eind 2001 over een rijkswachtbrigade die ressorteerde 
onder het rijkswachtdistrict Kortrijk.  De brigade telde 9 rijkswachters o.l.v. een 
adjudant die commandant was van de brigade.  Reeds sedert 1976 beschikte 
Avelgem over een rijkswachtbrigade. 
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 Eenheidspolitie : regio MIRA 
Sedert 1 januari 2002 is de nieuwe politiezone MIRA operationeel. De zone 
bedient de gemeenten Waregem, Zwevegem, Avelgem, Anzegem en Spiere-
Helkijn en is het resultaat van het samensmelten van de politiekorpsen en de 
rijkswachtbrigades van de desbetreffende gemeenten.  
 

• Kerkelijke Inrichting 
 

Avelgem is de zetel van het decanaat met jurisdictie over Avelgem, Bossuit, 
Kerkhove, Outrijve, Waarmaarde, Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, 
Kaster, Tiegem, Vichte, Spiere, Helkijn, Zwevegem, Heestert, Moen, Otegem 
en Sint-Denijs. Deze gemeenten die deel uitmaken van het decanaat Avelgem 
omvatten samen een totale bevolking van ongeveer 50.000 inwoners. 
 

• Recreatie en toerisme 
 

De laatste jaren is de centrumfunctie van Avelgem inzake recreatie en toerisme 
sterk vergroot door de ontwikkeling van een aantal potenties, nl. 
sportvoorzieningen, (water)recreatie en archeologische vondsten. 
 

 Sportvoorzieningen 
De zaalsporten werden vroeger vooral beoefend in de zalen van de 
onderwijsinstellingen. Door de recente realisatie van een gemeentelijk 
sportcentrum heeft de gemeente de sportinfrastructuur sterk uitgebreid. Het 
gemeentelijk sportcentrum “Ter Muncken” bevat naast twee sportzalen, een 
cafetaria, kleedkamers en bureaus ook het gemeentelijk zwembad. Achter het 
sportcentrum is ook het voetbalstadion van KVK Avelgem gelegen.  
Dit alles wordt beheerd en geanimeerd door de sport- en jeugddienst. Deze 
dienst oefent het dagelijks beheer uit van de sportinfrastructuur, organiseert 
sportmanifestaties, sportkampen en stages en is verantwoordelijk voor de 
organisatie speelpleinwerking, Roefel en de vzw Sportbeheer en de Avelgemse 
Sportraad. 
 

  Scheldemeersen 
Door haar Scheldemeersen, onmiddellijk aanleunend bij de dorpskom, heeft 
Avelgem een bevoorrechte ligging in Zuid-West-Vlaanderen.  Deze meersen 
zijn zeer uitgestrekt en beslaan bijna een vijfde van de oppervlakte van 
Avelgem. De charme van dit gebied bestaat uit de vele coupures of 

overblijfselen van de oude Schelde die in grote lussen dit gebied bekoren.  
Avelgem biedt ruime kansen voor de wandelaar, voor de fietser en de 
natuurliefhebber.   
 
 

• Besluit  
 

Door de in Avelgem aanwezige instellingen voor onderwijs, ziekenzorg, 
brandweer, openbare besturen, de kerkelijke inrichting,... door de toeristisch-
recreatieve voorzieningen én door haar economische en commerciële 
betekenis oefent de hoofdgemeente Avelgem een centrumfunctie uit in het 
Schelde-Leie interfluvium en de Scheldevallei. Uiteraard kunnen de gegevens 
nog verder uitgewerkt en gedetailleerd worden. Het hierboven geschetste 
overzicht moet voldoende duidelijk maken dat Avelgem wel degelijk aan deze 
dynamiek onderhevig is. 
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2.3. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
DEELSTRUCTUREN IN AVELGEM 

Deelstructuren beschrijven de samenhang tussen gebieden van gelijke aard: 
ruimten met een natuurlijk karakter, nederzettingen, ruimten met een agrarisch 
karakter, ruimten die worden bepaald door economische activiteiten, ruimten 
gekoppeld aan infrastructuren, ruimten met toeristisch-recreatieve functies en 
ruimten gekoppeld aan landschappen. De beschrijving van deze samenhang 
bevordert het inzicht in de draagwijdte van de ingrepen die nodig zijn om de 
gewenste ruimtelijke structuur te realiseren.  
 
Bij de studie van de bestaande ruimtelijke structuur van Avelgem 
onderscheiden we  zeven verschillende ruimtelijke deelstructuren : 
• de natuurlijke structuur; 
• de nederzettingsstructuur; 
• de agrarische structuur; 
• de verkeers- en vervoersstructuur; 
• de economische structuur; 
• de toeristisch-recreatieve structuur; 
• de landschappelijke structuur. 
 
De natuurlijke structuur vertoont een lage dynamiek : zij is heel geleidelijk tot 
stand gekomen en verandert ook slechts zeer langzaam. Daartegenover staat 
de hoge dynamiek van de nederzettingsstructuur, van de economische 
structuur en van de verkeers- en vervoersstructuur. Daarin gebeuren de 
veranderingen veel sneller, al vindt men in de huidige nederzettingsstructuur 
bijvoorbeeld nog vele eeuwenoude patronen terug. De landschappelijke, 
agrarische en toeristisch-recreatieve structuur zijn eerder onderhevig aan een 
stapsgewijze dynamiek. 
 
Tussen de deelstructuren bestaan vele relaties. Zo levert de natuurlijke 
structuur de ondergrond of het kader voor bebouwing. De verkeers- en 
vervoersstructuur kent een grote samenhang met de economische structuur en 
met de nederzettingsstructuur. Deze relaties en onderlinge verbanden zullen 
eerder bij de analyse van de bestaande deelgebieden aan bod komen. 
 

2.3.1. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
NATUURLIJKE STRUCTUUR 

De natuurlijke structuur is de samenhang van alle ruimten in de gemeente met 
een min of meer natuurlijk karakter.  Deze ruimten zijn ook bepalend voor 
andere activiteiten en niet alleen voor natuur. De natuurlijke structuur bevat 
ruimten bepaald door het fysisch systeem (bodemgroepen, reliëfovergangen) 
maar ook biotische elementen als boscomplexen of meersengebieden.  Aan 
deze ruimten zijn allerlei activiteiten verbonden (ook menselijke zoals recreatie, 
bedrijvigheid,...). 
 
De analyse van de natuurlijke structuur baseert zich voornamelijk op de studie 
van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Avelgem (GNOP). 
 
ANALYSE & TRENDS 
Milieu- en natuurgoederen zijn te beschouwen als collectieve goederen die niet 
rechtstreeks toebehoren aan één of andere individuele privé-eigenaar. De zorg 
voor natuur en milieu is dan ook in eerste instantie een beleidsdomein waar de 
overheid zich dient te bekommeren als behoeder van het algemeen belang. 
 
De gemeente is het niveau dat het dichtst bij de dagelijkse leefwereld van de 
burger staat. De zorg voor een aangename leefomgeving, een aanvaardbaar 
milieu en een behoud van natuur is voor de individuele burger een 
waarneembaar gegeven in zijn activiteiten en gewoonten. De zorg voor milieu 
en natuur is dan ook sinds de jaren 1990 steeds meer vooropgesteld als een 
aandachtspunt op het gemeentelijk niveau. 
 
De motieven voor het behoud van natuur en ecologische waarden hebben veel 
te maken met verschillende (potentiële) functies die natuur en biologische 
diversiteit in onze samenleving vervullen : 
• productiefunctie : de natuur als leverancier van oogstbare producten; 
• reservoirfunctie : natuur als leverancier van alle gecultiveerde planten en 

dieren; 
• informatiefunctie : de toestand van de natuur informeert ons over de 

toestand van het milieu; 
• regulatiefunctie : natuurlijke systemen kennen een regulerend, een 

bufferend en een zelfzuiverend vermogen; 
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• welzijnsfunctie : natuur als behoeder van de leefbaarheid en kwaliteit van 
de leefomgeving en geestelijke gezondheid; 

• educatieve functie : natuur als bron voor educatie en sensibilisatie; 
• culturele en historische functie : de huidige natuurwaarden behoren tot het 

erfgoed van de menselijke geschiedenis. 
 
Het opstellen van allerlei beleidsdocumenten zoals het Gemeentelijk 
Natuurontwikkelingsplan van Avelgem of het Natuurinrichtingsproject van de 
West-Vlaamse Scheldemeersen, onderstreept ook de toegenomen aandacht 
voor het milieu en natuurbehoud.  
 
De natuurlijke structuur vormt dan ook het fundament voor de gehele 
bestaande ruimtelijke structuur : alle historische en recente ontwikkelingen 
spelen zich steeds af bovenop een onderlegger van het fysisch, natuurlijke 
systeem. 
 
Op het gewestplan werd in Avelgem 403,8 ha als natuurgebied en 
natuurreservaat (18,5% van het totale grondgebied van Avelgem) ingekleurd 
en 35,5 ha als parkgebied (1,6% van het totale grondgebied). 
 
In het GNOP werd een uitgebreide ecologische inventaris opgemaakt. De 
Biologische waarderingskaart, die dateert van 1982, werd hierin besproken en 
geactualiseerd naar de toestand van de aangeduide gebieden in 1995.  
 
< Biologische waarderingskaart > 
 
In 1993 werd bij het ontwerp van de Groene Hoofdstructuur op het 
grondgebied van Avelgem de volledige alluviale Scheldevallei ingekleurd als 
natuurontwikkelingsgebied. Aansluitend op de Scheldevallei werden ook de 
beekvallei van de Parochiebeek en het kasteeldomein van Bossuit eveneens 
als natuurontwikkelingsgebied ingekleurd. 
 
De ecologische verkenning, opgemaakt in het kader van het GNOP, wordt 
herleid en samengevat in de analyse van de elementen van de natuurlijke 
structuur. 
 

ELEMENTEN VAN DE NATUURLIJKE STRUCTUUR 
Volgende elementen maken deel uit van de bestaande natuurlijke structuur: 
 
Structuurbepalende Scheldevallei 
De alluviale Scheldevallei wordt als een geheel beschouwd waarbij de 
Schelde, de meersengebieden, de oude Scheldemeanders, de Moergracht en 
de Rijtgracht onder deze noemer worden besproken. De Scheldemeersen 
hebben in de geschiedenis verschillende gedaanteverwisselingen ondergaan. 
Van oorspronkelijk bosgebied evolueerde het gebied over half-natuurlijk 
cultuurgrasland naar een gedeeltelijk natuur- gedeeltelijk landbouwgebied in 
de huidige toestand. In de jaren 1970 werd door de rechttrekking/kalibratie van 
de Schelde en de vergevorderde drainagetechnieken (o.a. aanleg van de 
Rijtgracht) een einde gesteld aan de jaarlijkse overstromingen van het 
meersengebied, waardoor de akkerbouw zich kon ontwikkelen. Sindsdien is de 
ecologische en natuurlijke rijkdom van dit gebied sterk achteruitgegaan, 
hoewel de laatste jaren een duidelijke kentering valt waar te nemen : 
verschilllende zones worden als natuurgebied afgebakend en als dusdanig 
ontwikkeld.  
 
We onderscheiden binnen de Avelgemse Scheldevallei de volgende 
elementen:  
• de Schelde zelf met haar onmiddellijke oevers (rivierbermen, jaagpaden 

met populierenrijen) 
• de meersengebieden van Kerkhove, van Outrijve-Bossuit, de Waterhoek, de 

Rijtmeersen en de Schalaffiemeersen  
• de oude Scheldemeanders van Kerkhove, Waarmaarde, de Waterhoek, 

Avelgem en Outrijve 
• de Rijtgracht 
• de Moergracht 
 
Op  de figuur van de bestaande natuurlijke structuur wordt in het gebied van 
de Scheldevallei een onderscheid gemaakt tussen de op het gewestplan 
bestemde natuurgebieden en de reële, effectieve Scheldemeersen. In de 
actuele toestand zijn immers grote delen van het natuurgebied in gebruik als 
landbouwgronden.  
Binnen de analyse van de deelruimte ‘Scheldevallei’ wordt dit gebied meer 
gedifferentieerd en nauwgezet bestudeerd.   
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Structuurbepalende reliëfcomponenten 
De reliëfstructuur van het Schelde-Leie interfluvium is sterk bepalend voor de 
natuurlijke structuur van het westelijk en noordelijk gebied van Avelgem. 
Tussen de heuvelranden en naar de Scheldevallei toe komen diverse 
beekvalleien voor. 
 
Structuurbepalende beekvalleien 
De valleien, de beken en het bijhorende alluvium vormen specifieke leefmilieus. 
De beekvalleien zijn gekoppeld aan de reliëfstructuur van het Schelde-Leie  
interfluvium.  De meeste beekvalleien hebben hun structurerende waarde 
grotendeels verloren en de waterkwaliteit laat in de meeste gevallen te wensen 
over.  Het gaat over volgende beekvalleien: 
• Parochiebeek 
• Beek ter Poele 
• Beek Ter Biest 
• St.-Arnoldusbeek 
• Scheebeek 
• Waffelstraatbeek 
• Avelgembeek 
• Puurbeek 
• Bouvriebeek 
De Bouvriebeek, de Avelgembeek, de Scheebeek en de Parochiebeek vormen 
duidelijk de belangrijkste beekvalleien. 
 
Waterwinningsterreinen 
De waterwinningsterreinen, die zich op de (lichte) zandlemige rug langs de 
Scheldevallei tussen Rugge-Waarmaarde-Kerkhove bevinden, worden 
gekenmerkt door een waardevolle graslandvegetatie en maken dus deel uit 
van de bestaande natuurlijke structuur. 
 
Oude spoorwegbeddingen 
Langs de oude spoorlijnen nr. 85 (Moeskroen-Avelgem) en nr. 83 (Kortrijk-
Avelgem-Oudenaarde) hebben zich ecologisch waardevolle bermvegetaties 
gevormd. Deze oude, verlaten spoorwegbeddingen worden ook gebruikt als 
alternatieve fiets- en wandelroutes. Vooral langs de oude spoorwegberm in de 
Schalaffiemeersen, die tegelijkertijd een groenbuffer vormt tussen de 
Avelgemse meersen en de industriezone van Avelgem, heeft zich een 
ecologisch waardevolle vegetatie met een rijke biodiversiteit ontwikkeld. 

 
Natuurpark van Kerkhove en kasteelpark van Bossuit  
Het natuurpark in Kerkhove is gelegen in de beekvallei van de Parochiebeek, 
sluit aan op het natuurgebied van de Scheldemeersen en bestaat uit een 
parkgedeelte met enkele vijvers waarbij ook enkele natuurlijk gestructureerde 
bosjes (elzen, essen, olmen en populieren) op aansluiten. 
Het grotere kasteelpark van Bossuit sluit aan bij de vallei van de Bouvriebeek, 
bevat eveneens enkele vijvers en kent een gevarieerde bomensamenstelling 
waarbij vooral beuken en eiken opvallen. 
 
Kleine landschapselementen 
In de open-ruimtegebieden van Avelgem en specifiek in de verschillende 
beekvalleien komen verschillende kleine landschapselementen met een 
aanzienlijke ecologische waarde voor : haagstructuren, houtkanten, 
knotbomen, bomenrijen (vooral de populier), veedrinkpoelen, 
hoogstamboomgaarden nabij oude boerderijen... 
 
Kanaal Bossuit-Kortrijk 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk en haar oevers hebben eveneens een groot 
ecologisch en natuurlijk belang (kanaalbeddingen, struik- en boomstructuren, 
bermen...). 
 
< kaart bestaande natuurlijke structuur > 
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Verschraling, eilandvorming en versnippering van de natuurlijke 
structuur.   
De tendens tot schaalvergroting en intensivering van de landbouw en de 
tendens tot verspreiding van ruimtelijke activiteiten leiden tot een 
uniformisering van het landschap. De continuïteit van aanwezige lineaire 
structuren (beekvalleien) wordt doorbroken en kleine landschapselementen 
(bomenrijen, houtkanten, poelen, kleine bosjes, …) verdwijnen. Door het 
wegvallen van de lineaire natuurlijke structuren ontstaan voor fauna en flora 
soms onoverbrugbare “witte vlakken” en kunnen geschikte biotopen niet meer 
bereikt worden (eilandvorming). Verspreide en lintvormige bebouwing tasten 
de openheid van het landschap aan en verzwakken de bestaande natuurlijke 
structuur. 
 
Op zoek naar een samenhangend ecologisch netwerk 
Op het grondgebied van Avelgem zijn heel wat gebieden aanwezig met 
potenties voor (verdere) natuurontwikkeling: de Scheldevallei, beekvalleien, 
oude spoorwegbermen, parken, waterwinningsterreinen, …. Door deze 
gebieden onderling met elkaar te verbinden kan een samenhangend 
ecologisch netwerk ontstaan. Hierbij zijn de in het landschap aanwezige 
lineaire elementen (het kanaal Bossuit-Kortrijk, beekvalleien, de oude 
spoorwegbeddingen, bomenrijen, …) van fundamenteel belang. Vooral het 
kanaal Bossuit-Kortrijk en de gehele Scheldevallei kunnen hierin een 
belangrijke rol vervullen. Het kanaal vormt immers een ononderbroken lineaire 
structuur die gans het Schelde-Leie-interfluvium doorsnijdt en twee belangrijke 
groene assen op Vlaams niveau, de Schelde en de Leie, met elkaar verbindt. 
De Scheldevallei vormt een continue natuurlijke structuur die alle 
deelgemeentes met elkaar verbindt. 
De gewenste natuurlijke structuur kan dus vertrekken van de bestaande 
kwaliteiten en bij de verdere opbouw zijn continuïteit en netwerkvorming dus 
belangrijk om ruimte te bieden voor ecologische processen. 
 
De Scheldevallei als troef voor Avelgem 
De Scheldevallei wordt aanzien als dé visitekaart voor Avelgem : dit gebied 
vormt ongetwijfeld de grote troef van de gemeente. Hoewel zowat het gehele 
gebied van de Avelgemse Scheldemeersen op het gewestplan van 1977 is 
ingekleurd als natuurgebied, wordt dit gebied echter in de praktijk 
hoofdzakelijk gebruikt door de landbouw. Na 25 jaar komt men tot de 

vaststelling dat de opties van het gewestplan nauwelijks in effectieve realisaties 
zijn omgezet. Het gewestplan biedt dus onvoldoende bescherming voor de 
bestaande en potentiële natuurgebieden.  
 
Hoewel de laatste jaren heel wat gronden werden aangekocht en als 
natuurgebied werden ontwikkeld, blijft het voor een landelijke gemeente als 
Avelgem of kleine natuurverenigingen heel moeilijk om dit op eigen initiatief te 
verwezenlijken. De aankoop van gebieden met de bedoeling om een 
natuurreservaat in te richten kost immers nog steeds handenvol geld. Naast de 
aankoop van een terrein worden ook bijkomende engagementen gevraagd 
betreffende het beheer van dergelijke gebieden. Bovendien stopt de 
natuurwaarde van de Scheldevallei niet bij de administratieve grenzen van 
Avelgem. 
 
De bevoegdheid over de Scheldevallei werd dan ook terecht bij het Vlaamse 
Gewest gelegd (cfr. het natuurinrichtingsproject “De West-Vlaamse 
Scheldemeersen”). Maar de gemeente en de bewoners willen wel betrokken 
worden bij projecten en initiatieven binnen dit gebied. Overigens heerst een 
duidelijk verwachtingspatroon van de hogere besturen naar lokale besturen om 
aan natuurontwikkeling te werken. Bijgevolg zou steeds een overleg tussen de 
verschillende niveau’s en bevoegde instanties tot stand moeten komen.  
 
De betekenis, functie en waarde van de meersengebieden en van de oude 
Scheldemeanders moet herzien worden. Beide elementen zijn uiterst geschikt 
als mogelijke natuurontwikkelingsgebieden. De eilanden tussen de oude 
Scheldemeanders kunnen stille en waardevolle natuurbiotopen vormen (dit is 
reeds het geval bij enkele van deze Scheldemeanders). De meersengebieden 
kunnen ingericht worden als ecologisch waardevolle moerasgebieden, 
waterrijke weilanden, rietvelden... En bij de oude Scheldearmen kan een 
natuurlijk visstandsbeheer extra kansen voor de natuur bieden : natuurlijke 
biotopen zijn immers van elkaar afhankelijk. 
 
Het waterbeheer in de Scheldemeersen bevat 2 aspecten, nl. de kwaliteit van 
het water én de hoeveelheid water.  Beide aspecten zijn uiterst belangrijk in 
functie van de natuurontwikkeling binnen dit gebied. 
 
Waterbeheer naar hoeveelheid  
De afwatering vanaf de hoger gelegen gebieden, via de beekvalleien naar het 
gebied van de Scheldevallei moet geïntegreerd bestudeerd worden : 
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bijkomende verhardingen voor nieuwe wegen, woningen en bedrijven, de 
intensivering van de landbouw en andere ontwikkelingen bemoeilijken een 
natuurlijke afwatering en zorgen bijgevolg voor steeds meer wateroverlast. Men 
kan trachten – met een geïntegreerde beekinrichting van de bovenlopen – 
water  langer ‘vast’ te houden op hoger gelegen gebieden om plotse 
overstromingen te vermijden.  
De waterafvoerfunctie van het hydrografisch net veronderstelt dat beken het 
maximum debiet kunnen afvoeren zonder plaatselijke overstromingen te 
veroorzaken. Daarbij wordt vaak gedacht aan sanering. Dit zou echter voor 
bepaalde beken gepaard gaan met een verlies aan natuurlijke beekbiotopen. 
Het versterken van de natuurlijke beekbiotopen kan meehelpen aan een 
natuurlijke afwatering van hoge naar lagere gebieden. 
Daarnaast kunnen de meersgebieden van de Scheldevallei ook daadwerkelijk 
fungeren als een overstromingsgebied waarbij het natuurlijke biotoop zich 
optimaal kan ontwikkelen. Het opstuwen van kwel kan toegelaten worden in de 
Scheldemeersen. Hier kunnen dus reliëfwijzigingen nodig zijn in functie van het 
behoud en/of uitbreiding van de waterrijke weilanden. 
 
Waterbeheer naar kwaliteit  
Het overgrote deel van de beekvalleien hebben een slechte waterkwaliteit, die 
te verklaren is door de lozingen van industrieel, agrarisch en huishoudelijk 
afvalwater en de verspreide bebouwing in het landelijke gebied die de 
waterkwaliteit van kleinere beeksystemen belast. Deze slechte waterkwaliteit is 
een zware hypotheek op het beekvallei-ecosysteem en dus ook voor eventuele 
natuurontwikkelingsprojecten. Gezien zuiver water de waardemeter is voor de 
kwaliteit van het milieu is het aangewezen om stappen te ondernemen in de 
zones die niet via een collectieve zuivering bediend kunnen worden. Zo kan de 
gemeente via richtlijnen, al of niet gekoppeld aan een subsidiereglement voor 
individuele of kleinschalige waterzuivering voor kleine woongehuchten en 
alleenstaande woningen, zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit en 
het beekmilieu in de bovenlopen van onze beken. 
 
De kwaliteit van het water in de beken zal uiteindelijk ook sterk bepalend zijn 
voor het kwaliteit van het water in de Scheldemeersen. De Rijtgracht, de 
Moergracht en de waterzuiveringsinstallatie nabij de industriezone van 
Avelgem vangen het water van de beekvalleien op. De kwaliteit van het water in 
de Rijtgracht en de Moergracht is dus van fundamenteel belang voor de 
natuurontwikkeling in de Scheldemeersen. 
 

Beekvalleien 
Gezien beekvalleien meestal gepaard gaan met een meer geconcentreerde 
aanwezigheid van ecologische elementen zijn deze lintvormige structuren de 
aangewezen gebieden om te komen tot een netwerk van ecologische 
verbindingsgebieden en corridors. In deze ecologische corridors dient 
bijzondere aandacht besteed te worden aan het behoud van deze vaak 
kleinschalige open ruimtes, aan kleine landschapselementen (kle’s), 
waterkwaliteit, beekstructuur, taluds en laag gelegen vochtige weilanden. De 
instrumenten waarmee dit kan bereikt worden, zijn bijvoorbeeld een 
subsidiereglement voor kle’s, aandacht voor beekbeheer, subsidie voor 
kleinschalige waterzuivering, ... 
 
Beekvalleien gaan meestal gepaard met een natuurlijk overstromingsgebied. 
Het zijn laaggelegen gronden die bij hoge debieten de waterkwantiteit 
afvlakken. Op verschillende plaatsen werden deze laaggelegen 
beekvalleigronden opgehoogd en worden ze bewerkt, waardoor het beek-
ecosysteem wordt aangetast. Tot op heden worden de typische beekvalleien 
echter nog steeds door weidegronden begeleid omwille van hun vochtigheid, 
met als gevolg dat op dergelijke percelen dikwijls een interessante vegetatie tot 
ontwikkeling kan komen. Deze gronden vormen aldus een belangrijk element 
in het ganse beek-ecosysteem. 
 
Sommige beekvalleien zijn aangeduid op het gewestplan, andere niet. En 
soms valt de begrenzing van deze natuurgebieden niet samen met het 
werkelijke beekvalleigebied. 
 
In Avelgem bevinden zich drie beekfragmenten met waardevolle 
structuurkenmerken : twee trajecten situeren zich op de Scheebeek, het 
andere op de oude Scheldearm te Outrijve. Met beekstructuren wordt 
verwezen naar de opbouw van de beek (de vorm/structuur van beekbedding, 
oevers, beekloop... ). Beken met een goede beekstructuur bezitten meestal 
een bochtig verloop met natuurlijke oevers en een gevarieerd gevormd 
bodemprofiel (stroomkuilenpatroon). 
 
Naast de waardevolle beektrajecten blijken de overige trajecten allemaal 
matige tot slechte structuurkenmerken te bezitten. De redenen hiervoor zijn 
velerlei : rechttrekking, overdimensionering, artificiële oeververstevigingen, 
overlast door landbouwactiviteiten, ruilverkaveling, erosie... 
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Parkgebied Rijtgracht 
Enkele jaren geleden werd de idee gelanceerd om een ecologisch groenpark 
te realiseren achter het sportcomplex Ter Muncken en langs de Rijtgracht. Dit 
gebied staat in nauw contact met de oude spoorwegbedding en de 
Schalaffiemeersen. Ondertussen lijkt dit idee voorbijgestreefd, hoewel het 
misschien toch in een ruimere context kan worden heropgenomen. 
 
Waterwinningsterreinen 
Deze terreinen kunnen beschouwd worden als restgronden. Ze zijn dan ook 
geschikt om als natuurontwikkelingsgebied te worden uitgebouwd. Op deze 
terreinen is dankzij een aangepast maaibeheer reeds een ecologische waarde 
aanwezig.  
 
Oude spoorwegbermen 
De aanwezige spoorwegbermen zijn omwille van hun lintvormige structuur en 
de bijzondere biotoopomstandigheden uitstekend geschikt om als groen lint 
uitgebouwd te worden. 
 
Kasteelpark, natuurpark en parkgebieden 
Het kasteelpark van Bossuit en het natuurpark van Kerkhove zijn belangrijk 
voor de globale groenstructuur van de gemeente. Daarnaast onderscheiden 
we ook enkele kleinere parkgebieden op het gewestplan. We stellen vast dat 
de parkgebieden een verschillende functie en karakter (openbaar of privaat) 
hebben. De private parkgebieden hebben een andere betekenis dan de 
publieke parken. De voorschriften van het gewestplan zijn daaraan 
onvoldoende aangepast. 
 
Wegbermbeheer 
Wegbermen kunnen beschouwd worden als kleine landschapselementen. Het 
zijn lijnvormige structuren waarin dieren en vooral planten een habitat vinden. 
Tevens dienen wegbermen als verbindingsbiotopen tussen verscheidene 
grotere natuurlijke entiteiten. De waarde van deze wegbermen varieert 
uiteraard van berm tot berm afhankelijk van een reeks factoren zoals bodem, 
breedte, beheer, aanliggende gronden, ...  
Via een aangepast beheer van de wegbermen en een positieve beïnvloeding 
van aanliggende gronden kan een interessante bermvegetatie ontstaan, die 
tevens voor plant en dier dienst kan doen als voedselgebied, schuilplaats en 
verbindingsroutes. In Avelgem wordt dit aangepast beheer al enkele jaren 

toegepast. Een optimalisering van dit systeem kan uitgedacht worden ten 
einde de kosten te kunnen beperken. Tegelijkertijd dient de rol van de 
wegbermen niet te worden overroepen : beekoeverbeheer en 
perceelsrandbeheer zijn belangrijker voor de natuurlijke structuur. 
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2.3.2. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

De nederzettingsstructuur is de ruimtelijke samenhang van de nederzettingen 
in het onderzoeksgebied.  Nederzettingen zijn ruimten met een hoge 
antropogene dynamiek en een hoge dichtheid aan dynamische menselijke 
functies.  De verschillende menselijke activiteiten zijn er sterk verweven in een 
dicht bebouwd gebied1. 
 
ANALYSE & TRENDS 
 
Evolutie en kenmerken van de woningbouw in Avelgem 
In 2000 was 291,7 ha gebruikt voor woningbouw. Dit is 13,4 % van de totale 
oppervlakte van Avelgem of 73 % van de bebouwde oppervlakte. De 
woonfunctie neemt er bijgevolg een belangrijke plaats in. 
 
In de periode van 1980 tot 2000 is het aantal bebouwde percelen met de helft 
toegenomen. Dit is een stijging van 8 % naar 13,4 % van de totale oppervlakte 
van Avelgem. 
 
Avelgem telde op 01/01/1991 3.462 woningen en op 01/01/2000 3.739 
woningen. In de periode 1991-1997 groeide het woningbestand aan met 151 
woningen; in de periode 1997-2000 werden 126 woningen gebouwd. Bijgevolg 
bedroeg de netto-aangroei in de periode 1991-2000 zo’n 277 woningen of 
gemiddeld zo’n 30,8 woningen per jaar. 
 
Het woningenbestand in Avelgem is vrij gedifferentieerd, hoewel opvalt dat het 
aandeel open bebouwing opmerkelijk groter is dan het gemiddelde van de 
regio Kortrijk (36,3% t.o.v. 25,1%), het aandeel aanééngesloten bebouwing 
eerder laag is (28,9% t.o.v. 40,8%) en het aandeel appartementen ook lager is 
(8,9% t.o.v. 11,4% in het arrondissement Kortrijk).  
 
Het aandeel aan oudere woningen (gebouwd voor 1919 en 1945) en woningen 
met gebrekkig comfort liggen ook hoger t.o.v. het arrondissementeel 

gemiddelde. In 1998 bedroeg de leegstand ca. 121 woningen, dit betekent een 
frictieleegstand van 3,4%. 

                                                        
1 Studiegroep Omgeving (1998), Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen, deelonderzoek naar 
de nederzettingsstructuur, p. 42. 

 
Binnen de historische dorpskernen is er een grote verweving van woningen 
met andere functies, vooral dan in de centrumgemeente Avelgem. In deze 
oude dorpskernen is logischerwijze ook de grootste dichtheid (aantal 
woningen per ha) aanwezig. 
 
Sociaal woningpatrimonium in Avelgem 
In 1997 telde de fusiegemeente Avelgem 267 sociale huurwoningen of een 
aandeel van 7,6% op het totale woningpatrimonium (hoger dan Vlaamse 
gemiddelde van 6%). De spreiding van de sociale woningen is echter 
verhoudingsgewijs niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende 
deelgemeenten van Avelgem. In Bossuit is maar liefst 27,1% van het totaal 
woningpatrimonium sociaal. Ook Kerkhove (17,5%) en in mindere mate 
Outrijve (10,1%) scoren vrij hoog. De deelgemeenten Avelgem (4,8%) en 
Waarmaarde (0,8%) scoren duidelijk onder het gemiddelde. 
 
Om het aandeel sociale woningen in de deelgemeente Avelgem op te krikken 
werden in de periode 1997-2002 61 bijkomende sociale koopwoningen en 38 
sociale huurwoningen vergund. Globaal resulteert deze tendens op 01/01/2003 
in 366 sociale woningen of een aandeel van 9,8% op het totale 
woningpatrimonium in de fusiegemeente Avelgem.  
 
Woningbehoeftestudie Avelgem 
In het kader van de woningbehoeftestudie van Avelgem werd een inventaris 
van de bouwmogelijkheden in de gemeente Avelgem opgesteld en 
geconfronteerd met de behoefte aan bijkomende woningen in de periode 
1997-2007. Voor een beknopte samenvatting van deze gegevens wordt 
verwezen naar hoofdstuk 4 : ruimtebehoeften van de maatschappelijke 
sectoren – wonen. 
 
Zonevreemde woningen 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de zonevreemde woningen om 
inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van de problematiek. 
 

 Aantal en ligging  volgens het gewestplan 
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal zonevreemde woningen 
per bestemmingsgebied van het gewestplan. Deze aantallen zijn het resultaat 
van een eerste inventarisatie, de exacte aantallen kunnen hiervan afwijken. 
 
Agrarisch gebied 267 
Landschappelijk waardevol gebied 9 
Parkgebied  3
Natuurgebied 17
Bufferzone  3
Industriegebied  7
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 18 

 < figuur : situering  zonevreemde woningen in Avelgem > 

 
Het totale aantal zonevreemde woningen bedraagt ongeveer 324 
wooneenheden (of ongeveer 8,6 % van het totale woningpatrimonium van 
Avelgem). Hiervan is het overgrote deel in agrarisch gebied gelegen.  
 

 Typering van de zonevreemde woningen 
 
- Het betreft veelal alleenstaande ééngezinswoningen. Een klein aandeel zijn 

woningen in halfopen bebouwing. In het centrum van Avelgem zijn ook een 
aantal rijwoningen gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 
en openbaar nut. 

- Het overgrote aantal van de zonevreemde woningen zijn verspreid gelegen 
in de open ruimte.  

- Er zijn echter ook een aantal woningen die in groepjes van minimum 4 
wooneenheden gelegen zijn : er komen ongeveer 11 van dergelijke 
woninggroepen in de open ruimte voor.  

- Er zijn eveneens ± 75 woningen die aansluiten bij het woongebied van het 
gewestplan. Enerzijds betreft het woningen die gelegen zijn in agrarisch 
gebied, maar nauw aansluiten bij de bebouwde kernen en anderzijds 
betreft het een aantal woningen die behoren tot de bebouwde kernen, 
maar die in een verkeerd bestemmingsgebied gelegen zijn (bvb. in 
industriegebied of in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut). 

- De ± 17 woningen die in het natuurgebied gelegen zijn, vormen geen 
bijzondere aantasting van de ecologische waarden van de omgeving. Ze 
zijn echter wel meestal vrij geïsoleerd gelegen. 

- De ontstaanshistoriek van de zonevreemde woningen is vrij divers. Een 
groot aandeel van de zonevreemde woningen zijn reeds van vóór het 
gewestplan (1977) aanwezig : dit zijn veelal oude landarbeiderswoningen, 
die al dan niet werden verbouwd, uitgebreid of herbouwd. Er zijn echter 
ook heel wat recentere woningen die werden vergund en gebouwd 
volgens de opvulregel uit de jaren 1980. 

 

 
 
ELEMENTEN VAN DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 
 
De bestaande nederzettingsstructuur van Avelgem bevat de volgende 
structuurbepalende elementen : 
• de oude dorpskern van Avelgem 
• de kleinere, oude deelkernen van Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde 

en Kerkhove 
• specifieke woonwijken en verkavelingen 
• linten 
• diffuse randgebieden 
• verspreide woongelegenheden 
 
De oude, historische dorpskern van de centrumgemeente Avelgem  
Als grootste en centraal gelegen kern, wordt de oude dorpskern van Avelgem 
in belangrijke mate gekenmerkt door een geconcentreerd bebouwingspatroon 
van aanééngesloten en halfopen bebouwing dat diverse functies bevat. 
 
De Doorniksesteenweg en de Oudenaardsesteenweg vormen de twee 
hoofdstraten in deze oude dorpskern. Ook de Leopoldstraat, de Kasteelstraat, 
de Sint-Jansstraat, de Kerkstraat, de Neerstraat en de Kortrijkstraat vormen 
belangrijke assen met een dichte bebouwing en diverse functies. Daarnaast 
maken ook de verschillende straten van de oude industriële en stationswijk 
deel uit van de oude dorpskern. Het Gemeenteplein, het D. Vermandereplein 
rond de Sint-Martinuskerk en de IJzerwegstraat vormen belangrijke openbare 
pleinen, waar veel parkeergelegenheid voorhanden is en belangrijke 
gemeenschapsfuncties zijn gevestigd.  
 
In de centrumgemeente Avelgem is een sterke functieverweving aanwezig: 
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Gemeenschapsvoorzieningen. Opmerkelijk is de stijging van de bebouwing 
voor openbare gebouwen, meer bepaald van 7 ha naar 38 ha in de periode 
van 1980 tot 2000. Toch blijft dit in zijn geheel maar 2 % van de totale 
oppervlakte van Avelgem uitmaken. Deze gemeenschapsvoorzieningen 
bestaan uit scholen (kleuter, lager en middelbaar onderwijs), 
sportinfrastructuur, de bibliotheek, het conservatorium, het 
ontmoetingscentrum, verschillende gezondheidszorgcentra, diverse openbare 
gemeentediensten... Het oude, leegstaande zwembad nabij de Sint-
Martinuskerk is vervangen door een volledig nieuw sportcomplex Ter Muncken 
langs de Doorniksesteenweg. 
De kleinhandels- en horecavoorzieningen zijn sterk geconcentreerd langs de 
Doorniksesteenweg, Kerkstraat, Stationsstraat en de Oudenaardsesteenweg. 
Net als de industrie worden deze kleinhandelsvoorzieningen eerder besproken 
in het kader van de bestaande economische structuur. 
 
De kleinere, oude, historische deelkernen van Bossuit, Outrijve, Rugge, 
Waarmaarde en Kerkhove 
Elke deelkern bestaat uit een aanééngesloten en halfopen bebouwing langs de 
verbindingswegen en in de omgeving van een dorpskerk, die zich telkens naar 
de Scheldevallei richt.  Deze kleine deelgemeentes zijn niet altijd meer voorzien 
van de nodige basisvoorzieningen (vooral in Bossuit en Waarmaarde is dit 
problematisch). We onderscheiden vijf kleinere deelkernen : 
 
1.  Bossuit 
De oude dorpskern van Bossuit wordt hoofdzakelijk gevormd door de 
bebouwing langs de Doorniksesteenweg en de onmiddellijke insteken op deze 
weg. Het kasteel van Bossuit, de St.-Amelbergakerk, de kleuterschool en het 
oude pompgebouw nabij het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat nu dienst doet als 
ontmoetingscentrum en centrum voor riviertoerisme en V.V.V., vormen de 
belangrijkste gebouwen in Bossuit. 
 
2. Outrijve 
De  oude dorpskern van Outrijve bestaat eveneens uit de bebouwing langs de 
Doorniksesteenweg en de onmiddellijke insteken (St.-Pieterskerkstraat, 
Moerbeekstraat, Heestertstraat en de Gentweg). De St.-Pieterskerk, de 
dorpsschool (lager en kleuteronderwijs), de Tombeelmolen en het 
ontmoetingscentrum vormen de belangrijkste functies in Outrijve. 
 
3. Rugge 

Hoewel Rugge geen afzonderlijk deelgemeente is, kan dit gehucht toch als 
een afzonderlijke historische kern beschouwd worden. Het grootste aandeel 
van de bebouwing van dit oude gehucht bevindt zich langs de Ruggestraat, 
een insteek vanaf de Oudenaardsesteenweg die loopt naar de 
Scheldemeersen en naar de Mirabrug die Rugge verbindt met Ruien. De Sint-
Rochuskerk en de kleuterschool vormen de belangrijkste gebouwen in Rugge. 
 
4. Waarmaarde 
Het grootste deel van de bebouwing onderscheidt zich als een lintvormige 
structuur. De oude dorpskern blijft beperkt tot de bebouwing langs de 
O.L.Vrouwstraat en nabij het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg. De 
Onze-Lieve Vrouwkerk, de Sint-Jan Berchmansbasisschool (afdeling 2) en het 
regionaal archeologisch museum van de Scheldevallei (dat ook als lokaal 
ontmoetingscentrum fungeert) vormen de belangrijkste functies in 
Waarmaarde. 
 
5. Kerkhove 
De oude bebouwing van Kerkhove bestaat uit drie onderdelen. Het oudste 
gedeelte bevindt ter hoogte van de Oude Plaats, nabij het natuurpark van 
Kerkhove. De bebouwing rond Ten Hove en de Kaaistraat vormt het tweede 
gedeelte. En de bebouwing nabij het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg 
en de Brugstraat, waar ook de Sint-Amanduskerk zich situeert geldt als de 
meest recente dorpskern, hoewel deze plek eerder een verkeersplein lijkt met 
een rand van kleinschalige bebouwing. Tussen deze drie delen hebben zich 
verkavelingen en lintbebouwing gevestigd. De Sint-Amanduskerk, het kasteel 
en natuurpark van Kerkhove, de binnenhaven van Kloron, het 
ontmoetingscentrum en de Sint-Jan Berchmansbasisschool (afdeling 3) 
vormen de belangrijkste functies in Kerkhove. 
  
Woonwijken en verkavelingen  
Aan de rand van de oude dorpskernen is – zoals bleek bij de historische 
analyse – een recenter woonpatrimonium in een monofunctionele structuur 
ontstaan. Het gaat vooral om sociale woonwijken en verkavelingen met 
halfopen en open bebouwing, die zich als afzonderlijke entiteiten t.o.v. de 
historische dorpskernen onderscheiden. In alle deelgemeentes zijn kleine en 
grotere woonverkavelingen aanwezig : 
 
In Bossuit : de verkavelingen rond de Vlaanderenstraat en Oudstrijderslaan.  
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In Outrijve : de sociale woonwijk rond de Korenstraat, de wijk rond de 
Tombeelmolen (Molenstraat, Beiaarddreef en Doorniksesteenweg) en de 
verkaveling Gibraltar. 
In Avelgem : de Tuinwijk, de wijk Molendam en Effenheim, de nieuwe 
verkavelingen (Assegem en Kruisgrachtstraat) langs de Stampkotstraat, het 
Reigershof, het Ganzenhof en de wijk De Ronde. 
In Kerkhove : de wijk Ten Hove en de Sint-Amandswijk. 
In Rugge en Waarmaarde vormen de verkavelingen eerder lintsstructuren. 
 
Linten  
Zoals uit de historische analyse bleek, heeft de lintbebouwing een historische 
grondslag in Avelgem, hoewel de meeste bebouwing van vrij recente datum is.  
De sterke lintstructuren vinden immers hun grootste groeiperiode met de 
opkomst van de gewestplannen in de jaren 1970 en de opvulregel en de 
regeling van zonevreemde gebouwen en bedrijven uit het minidecreet van de 
jaren 1980.  
 
Enerzijds komt een gemengde lintbebouwing voor, zoals langsheen de 
Leynseelstraat en de Doorniksesteenweg in Avelgem. Naast vele woningen zijn 
ook verschillende ambachtelijke bedrijven, kantoren, horeca- en handelszaken 
langs deze invalswegen gevestigd. 
 
Anderzijds zijn er ook zogenaamde woonlinten, die op het gewestplan vaak zijn 
ingekleurd als woongebied met landelijk karakter. Voorbeelden zijn veelvuldig 
aanwezig : 
In Bossuit : langs de Doorniksesteenweg en de Moenstraat. 
In Outrijve : langs de Doorniksesteenweg, de Maraillestraat, de Heestertstraat 
en de Okkerdriesstraat. 
In Avelgem : langs de Oudenaardsesteenweg, Raaptorfstraat, 
Achterdriesstraat, Knobbelstraat, Bosstraat, Kaphoekstraat en Bevrijdingslaan; 
In Rugge : langs de Oudenaardsesteenweg, de Ruggekouterweg, de 
Waterhoek, de Lindestraat en langs de Langestraat. 
In Waarmaarde  : langs de Oudenaardsesteenweg, langs de Trappelstraat, 
langs de Hulstraat en de Nieuwstraat. 
In Kerkhove : langs de oude Oudenaardsesteenweg, langs de Varent, de 
Kruisstraat en de Krevelstraat. 
 

Diffuse randgebieden 
De onstaansgeschiedenis en de karakteristieken van de zogenaamde ‘diffuse 
randgebieden’, werden beschreven in de historische analyse (bij de laatste 
periode 1975-2000).  
 
In de centrumgemeente Avelgem bevinden zich op diverse plaatsen ‘diffuse 
randgebieden’ die op het gewestplan als woonuitbreidingsgebied zijn 
ingekleurd.  Sommige van deze gebieden zijn al gedeeltelijk opgevuld, andere 
zijn nog onbenut gebleven. We onderscheiden deze ‘diffuse randgebieden’ : 
- het gebied tussen de Pontstraat, de Huttegemstraat en de 

Doorniksesteenweg; 
- de gebieden ten westen van de Stijn Streuvelslaan;  
- het gebied tussen de Stampkotstraat, Molendam en de Driesstraat; 
- het gebied ten oosten van de Driesstraat (begraafplaats van Avelgem); 
- het gebied tussen de Kerkhofstraat, de Ganzenhofstraat en de 

Bevrijdingslaan; 
- het gebied tussen de Ganzenhofstraat en de Bosstraat. 
 
Verspreide woongelegenheden 
Naast de oude dorpskernen, de woonwijken en verkavelingen, de linten en de 
diffuse randgebieden wordt de nederzettingsstructuur in Avelgem ook 
gevormd door een lichte en beperkte verspreiding van woningen in het 
agrarische, open landschap, tussen en ten noorden van de dorpskernen. Heel 
vaak zijn dit hoeves en woningen van landbouwers, hoewel ook op diverse 
plaatsen sprake is van zonevreemde woningen. 
 
<kaart bestaande verkavelingen > 
<kaart bestaande nederzettingsstructuur > 
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
 
Rol van de centrumgemeente Avelgem en de deelkernen 
De rol die de centrumgemeente Avelgem en de kleinere deelkernen zal 
toebedeeld worden, zal een essentieel element vormen in de visie op langere 
termijn, die voor andere sleutelkwesties duidelijke gevolgen zal hebben. 
 
Nadelige effecten van uitbreidingen 
Uitbreidingen voor wonen en werken hebben grote stukken open ruimte 
(landbouwgronden en natuurgronden) in beslag genomen. De aanwezige 
landschappelijke elementen (beken, open velden en akkers, bomenrijen, 
voetwegen, oude hoeven...) werden hierbij grotendeels verwijderd of 
versnipperd. Bij toenemende uitbreiding van de dorpskernen komen de 
omliggende open ruimte en de beekvalleien onder druk te staan.  
 
Potenties van inbreiding en verdichting 
Verdichtingsoperaties of inbreidingsprojecten in de dorpskernen genieten de 
voorkeur t.o.v. het verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Hierdoor 
kan niet alleen de open ruimte en het landelijke, rustige karakter van Avelgem 
gespaard worden. Verdichtingsoperaties hebben ook het voordeel dat 
automatisch meer functies en basisvoorzieningen bereikbaar zijn ten dienste 
van het wonen. Nieuwe woningen, geconcentreerd in het centrum, zijn ook 
interessanter in de mobiliteitsproblematiek. Gezien de korte afstanden kan de 
auto op stal blijven en het langzame verkeer aangewakkerd worden in de 
dorpskern. 
 
In de gemeente zouden diverse woningen moeten beschikbaar zijn : koop- en 
huurwoningen, een variabele grootte van de woningen, lage en hogere 
prijsklassen, verschillende types (rijwoningen, halfopen bebouwing, open 
bebouwing, appartementen...).  
 
Verdichting hangt voornamelijk af van de gehanteerde woningtypes 
(appartementen, studio’s, rijwoningen...). Men moet binnen de bebouwde kern 
gebieden differentiëren met hoge en lagere dichtheden. De dichtheidsnorm 
van minimum 15 wooneenheden per ha per ruimtelijk samenhangend geheel, 
vormt hierbij een belangrijk streefdoel. 
 

Er is een duidelijke voorkeur voor inbreiding, maar de nog mogelijk aan te 
snijden woonuitbreidingsgebieden dient men achter de hand te houden voor 
de toekomst. De centrumgemeente Avelgem bezit immers nog heel wat 
woonuitbreidingsgebied. Men moet een visie opbouwen die aangeeft welke 
woonuitbreidingsgebieden men prioritair wil aansnijden.  
 
Lintbebouwing 
De sterk toegenomen lintbebouwing langs verschillende invalswegen tast 
steeds meer de open ruimte aan en creëert soms verkeersonveilige situaties 
langs deze wegen. Een menging van bebouwde en onbebouwde percelen 
langs deze wegen kan interessante karakteristieken voortbrengen : het spel 
van open en gesloten zichten op groenstructuren en open velden en akkers 
kan een kwaliteit bieden, die het open en rustige karakter van Avelgem 
onderbouwt. Nabij de dorpskernen kunnen de linten dan wel weer verdicht 
worden en op die manier het onderwerp uitmaken van inbreidingsprojecten.  
 
Leegstand van woningen 
In Avelgem-centrum en maar ook in de andere deelkernen (vooral in Bossuit en 
Kerkhove) staan enkele oude woningen leeg. Bovendien zijn er heel wat 
woningen zonder klein comfort. Dit kan zowel structureel als kleinschalig 
aangepakt worden. Structureel : de algemene woonomgeving moet enerzijds 
kwalitatiever worden. Bijvoorbeeld met de (her)aanleg van publieke ruimte kan 
men een straat of omgeving meer leefbaar en aantrekkelijk maken om er te 
wonen.  
 
Kleinschalig : ook de woningen zelf moeten bouwfysisch, architecturaal en qua 
comfort verbeteren. Men kan bestaande woningen renoveren en opwaarderen. 
Men moet wellicht ook op zoek gaan naar nieuwe woningtypes die aangepast 
zijn aan de plaatselijke ruimtelijke condities.  
 
Met dorpskernvernieuwing en herwaarderingsoperaties kan men deze 
leegstand tegengaan en vervangen door nieuwe aantrekkelijke woningen. Op 
deze manier kan men ook het gebrek aan kwalitatieve huurwoningen in het 
centrum reduceren en de ’vlucht’ van jonge mensen counteren. 
 
Sociale woningen 
In 2003 telde de fusiegemeente Avelgem een aandeel van 9,8% sociale 
woningen op haar totale woningpatrimonium. Dit is opmerkelijk hoger dan het 
Vlaamse gemiddelde van 6%. Op lange termijn streeft de Vlaamse overheid en 
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administratie voor huisvesting naar 15% sociale woningen op het totale 
woningenbestand. 
 
Hoewel de laatste jaren ernstige inspanningen zijn geleverd, is de spreiding 
van de sociale woningen verhoudingsgewijs nog steeds niet gelijkmatig 
verdeeld over de verschillende deelgemeenten van Avelgem. Vooral in Bossuit 
en Kerkhove leidt dit tot sterke concentraties van socio-economische 
achterstelling op een eerder ruimtelijk afgelegen locatie.  
Gezien zijn lager percentage aan sociale woningen, zijn centrumfunctie en de 
aanwezige voorzieningen lijkt vooral de hoofdgemeente Avelgem geschikt om 
nog bijkomende sociale woningen te plannen, bijvoorbeeld om de nood aan 
woongelegenheden (bv. service-flats) voor zwakke en minder mobiele 
groeperingen op te vangen. 
 
Men vraagt echter om geen grote uniforme sociale woonwijken meer te 
creëren, maar om de nieuwe sociale woningen te mengen in kleinere 
woonprojecten met private woningbouw. Deze optie kan ook gecombineerd 
worden met herwaarderings- en vernieuwingsprojecten van de bestaande, 
verouderde dorpskernen.  
 
Zonevreemde woningen  
Men vraagt in de eerste plaats om duidelijkheid te scheppen wat de burger 
kan en mag. Er zal een duidelijke visie geformuleerd moeten worden vanuit de 
gemeente wat betreft de zonevreemde woningen.  De mogelijkheden voor de 
zonevreemde woningen kunnen verschillen afhankelijk van het gebied waarin 
ze liggen. De problematiek zal dus gebiedsgericht en gebiedsspecifiek moeten 
aangepakt worden. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan moet de visie rond 
deze problematiek opbouwen, die dan verder uitwerking zal kunnen krijgen in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

2.3.3. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
AGRARISCHE STRUCTUUR 

Dit hoofdstuk behandelt de ruimtelijke structuur van agrarische activiteiten.  
Onder agrarische activiteiten worden veeteelt, akkerbouw, groententeelt, 
bosbouw en tuinbouw begrepen. Als men in de teksten het begrip ‘landbouw’ 
gebruikt, dan houdt dit zowel de landbouw als de tuinbouw in. 
 
De toeleverende  en verwerkende bedrijven voor de landbouw worden in deze 
deelstructuur niet besproken, hiervoor wordt verwezen naar de economische 
structuur. 
 
De kenmerken van de agrarische structuur worden besproken aan de hand 
van de sectorstudie 'Land- en tuinbouw in het Arrondissement Kortrijk.  
Bedrijfseconomische analyse en Ontwikkelingsperspectieven.'. Uit deze 
gegevens valt duidelijk af te leiden dat Avelgem een landelijke gemeente is 
met een agrarisch karakter. 
 
ANALYSE & TRENDS 
 
Belang van de landbouw 
Avelgem is één van de meest landelijke gemeenten van het arrondissement 
Kortrijk door haar groot landbouwareaal.  Land- en tuinbouw zorgen voor een 
open landschap.  
 
De totale oppervlakte van Avelgem bedraagt 2.175 ha. De landbouwbedrijven 
in Avelgem hebben in het jaar 1999 in totaal 1.689,51 ha cultuurgrond in 
eigendom of in pacht. Dit vertegenwoordigt 77,7 % van de totale oppervlakte. 
Hiermee is Avelgem de gemeente in het arrondissement Kortrijk met het 
grootste aandeel cultuurgrond. Het gemiddelde voor het arrondissement 
bedraagt amper 53 %. Dit toont aan dat Avelgem binnen het sterk 
verstedelijkte en geïndustrialiseerde arrondissement Kortrijk toch een duidelijk 
landelijk karakter bezit. 
 
De oppervlakte met bestemming ‘(landschappelijk waardevol) agrarisch 
gebied’ volgens het gewestplan van 2000 bedraagt 1.153,46 ha voor de 
gemeente Avelgem (dit is 53,03% van het totale grondgebied). 
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Agrarische  bodemgeschiktheid 
De bodem van Avelgem bestaat voor het grootste gedeelte uit zandleem en de 
drainage is goed. Het overgrote deel van de gronden zijn dus vruchtbaar en 
geschikt voor akkerbouw. Ter hoogte van de dorpskernen van Outrijve, Rugge, 
Waarmaarde en Kerkhove zijn de zandleemgronden eerder licht. 
 
De Scheldemeersen hebben (zware) kleigronden. Bij regenval geraken deze 
bodems door hun ondoorlatendheid snel waterverzadigd of bij droogte snel 
uitgedroogd.  Deze gronden zijn weinig geschikt voor akkerbouw maar wel 
uiterst geschikt voor weiland. De meeste gronden van de Scheldemeersen 
worden overigens gebruikt voor weilanden, hoewel de laatste decennia door 
verbeterde drainage- en landbouwtechnieken ook deze kleigronden voor 
akkerbouw worden aangewend. 
 
Teeltpatroon en veestapel 
Het grootste gedeelte van de landbouwcultuurgrond (74 %) wordt als 
akkerland aangewend. Dit aandeel is ook groter dan gemiddeld in het 
arrondissement (62 %) het geval is. Dit betekent dat meer dan de helft (53 %) 
van de totale oppervlakte van Avelgem door de landbouw als akkerland wordt 
uitgebaat. Op zich is dit niet verwonderlijk gezien het relatief vlakke landschap 
en de gunstige textuur van de bodem.  
 
De opdeling van de cultuurgrond in Avelgem is in grote lijnen te vergelijken met 
deze in het arrondissement. Grasland beslaat 23,9%, voederteelten 13,7%, 
graangewassen 26,2%, aardappelen 16,5% en suikerbieten 16%. Fruitteelt en 
groenten zijn nagenoeg niet aanwezig. Er is slechts 3,4% tuinbouw. 
Het feit dat het grootste gedeelte van deze cultuurgrond als akkerland wordt 
geëxploiteerd, laat vermoeden dat er relatief weinig veeteelt aanwezig is, wat 
wordt bevestigd in de cijfers en statistieken. De omvang en dichtheid van de 
veestapel liggen voor Avelgem vrij laag, zelfs lager dan het gemiddelde van het 
arrondissement.  
De beperkte veeteelt in Avelgem kan te maken hebben met het feit dat de 
bodem er zeer geschikt is voor het telen van gewassen. Bovendien zijn er in 
Avelgem een aantal waterwinningsgebieden. In dergelijke gebieden gelden er 
bijzondere voorwaarden met betrekking tot het houden van dieren. 
De gemeentelijke mestproduktiedruk is in Avelgem dan ook laag, namelijk 76 
kg P2O5 per ha, waardoor zij net als ‘lichtgrijze gemeente’ moet worden 

beschouwd volgens de bepalingen van het decreet van 23 januari 1991 inzake 
de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.  
 
Inkomensvorming, leefbaarheid en ontwikkelingsperspectieven  
Het aantal landbouwbedrijven is in de periode van 1977 tot 1994 gedaald van 
132 naar 102. In 1999 telde Avelgem nog 89 land- en tuinbouwbedrijven, 
waarvan 43 in hoofdberoep, 31 in nevenberoep en 15 zonder een 
bedrijfsmatige exploitatie. Deze afname van het aantal bedrijven doet zich 
overal in Vlaanderen voor. Dit is een gevolg van enerzijds de schaalvergroting 
van de bedrijven en anderzijds van het feit dat steeds meer landbouwgrond 
van bestemming verandert. De daling in Avelgem was echter het kleinst 
vergeleken met andere gemeentes in het arrondissement.  
 
Voor de verdeling naar inkomen wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
bedrijven in hoofberoep en deze in nevenberoep. Ongeveer 70% van het 
landbouwinkomen van de bedrijven in hoofdberoep komt uit grondgebonden 
activiteiten. Daarbij zijn de landbouwteelten (40%) van het grootste belang. 
 
De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf in Avelgem is tussen 1977 
en 1994 licht toegenomen, namelijk van 11,5 ha per bedrijf tot 15,6 ha per 
bedrijf. De gemiddelde oppervlakte van de 43 bedrijven in hoofdberoep 
bedraagt maar liefst 31,7 ha, wat op een grootschalige landbouw duidt. Dit 
gemiddelde is het tweede grootste binnen het arrondissement (enkel Spiere-
Helkijn doet beter). De bedrijven in hoofdberoep zijn het grootst in Bossuit 
(48,2 ha) en het kleinst in Waarmaarde (22,2 ha). Ongeveer 40 % van de 
gronden zijn in eigendom, de overige 60 % in pacht. 
 
Van de 43 landbouwbedrijven in hoofdberoep zijn er 31 leefbaar en 5 
levensvatbaar (inkomen>750.000 BEF per jaar); 5 bedrijven zijn echter 
marginaal en 2 onleefbaar (inkomen < 500.000 BEF per jaar). Van de 31 
landbouwbedrijven in nevenberoep is er geen enkel echt leefbaar of 
levensvatbaar : de meeste bedrijven in nevenberoep (26) zijn zelfs onleefbaar.   
 
Zoals reeds vermeld daalt het aantal landbouwbedrijven in Avelgem. Deze 
tendens zal waarschijnlijk aangehouden worden gezien de leeftijdsopbouw en 
een deels gebrekkige opvolging. 60,5% van de landbouwers in hoofdberoep 
zijn ouder dan 50 jaar, in nevenberoep zijn 71% van de landbouwers ouder 
dan 50 jaar. Van de 43 landbouwers in hoofdberoep hebben slechts 4 geen 
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opvolger, maar van de 31 landbouwbedrijven in nevenberoep hebben er 11 
geen opvolger.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat Avelgem een landelijke gemeente is 
waar de akkerbouw in belangrijke mate aanwezig is. Dit is een gevolg van een 
goede bodemgeschiktheid. De intensieve veeteelt is slechts in beperkte mate 
aanwezig. 
 
ELEMENTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR  
De agrarische structuur is een gedifferentieerd en complex geheel van 
gebieden en elementen. Desalniettemin kan men in Avelgem de agrarische 
structuur typeren als één homogeen grootschalig en open landbouwgebied 
met voornamelijk grondgebonden landbouw en met een beperkte verspreide 
bebouwing. 
 
De agrarische structuur op het grondgebied van Avelgem maakt deel uit van 
twee grote open-landschapeenheden : de Schelde-Leie interfluviumruimte en 
de Scheldevallei.  
 
Licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium 
De landbouwgronden naar het westen (Heestert), het noordwesten (Otegem) 
en het noorden (Tiegem) toe, vertonen een licht glooiend karakter. Ze behoren 
tot het Schelde-Leie interfluvium. Dit groter geheel is een open, glooiende 
ruimte waar de versnippering en aantasting door bebouwing eerder beperkt is 
(t.o.v. de ‘open ruimte’ in de verstedelijkte Leievallei). Het landschap bestaat er 
vooral uit een aaneenschakeling van akkers, velden, weiden en enkele kleine 
boscomplexen. En de bodem bestaat uit (lichte) zandleemgronden. In 
Waarmaarde en Kerkhove hebben grote delen van het landbouwgebied 
ruilverkavelingsprocessen ondergaan. 
 
Vlakke landbouwgronden in de Scheldevallei  
Ten zuiden van de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg bevinden zich de 
eerder vlakke lichte zandleemgronden en de kleigronden van de Scheldevallei. 
De kleigronden zijn uiteraard zwaarder en minder waterdoorlatend. Globaal 
kunnen we twee grote gebieden onderscheiden :  
- de landbouwgronden van de valleirand van de Scheldevallei, die op het 

gewestplan hoofdzakelijk als landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden werden bestemd en vooral lichte zandleemgronden zijn. 

- de landbouwgronden in de Scheldemeersen. Hoewel deze kleigronden 
grotendeels op het gewestplan als natuurgebied zijn ingekleurd, worden ze 
in de praktijk vooral gebruikt als weiland en grasland, eerder recent ook als 
akkerland. Dit gebied is nauwelijks of niet bebouwd. 

 
Hofstedes en hoeves 
Op het grondgebied van Avelgem zijn verscheidene hofstedes en hoeves 
aanwezig die een belangrijke cultuurhistorische en architecturale waarde 
bezitten. Hofsteden en hoeves vormen belangrijke elementen in de agrarische 
structuur. Zowel de inpassing van de gebouwen in het landschap als de 
bestemming ervan zijn bepalend voor de kwaliteit van de open ruimte. 
Typische voorbeelden zijn de hoeve Heerlijkheid van Bouverie en het hof van 
Ename in Bossuit, de Voldersveldhoeve in Kerkhove en de hoeve Blauwepoort 
in Waarmaarde.  
 
Beekvalleien en kleine landschapselementen 
Deze maken eerder deel uit van de natuurlijke structuur en worden bij de 
analyse van de landschappelijke structuur samen met de elementen van de 
agrarische structuur gebundeld tot verschillende landschappelijke eenheden. 
 
<kaart bestaande agrarische structuur> 
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Landbouw en open ruimte 
De grondgebonden landbouw is een belangrijke factor voor het behoud en het 
beheer van de open ruimte. Deze open ruimte maakt de kwaliteit van de 
rustige, landelijke en groene gemeente Avelgem uit. De landbouw vormt de 
hoofdfunctie in het open-ruimte-gebied van Avelgem, en dat zal ook wel zo 
blijven, gezien de aanwezigheid van heel geschikte landbouwgrond. Het is dan 
ook belangrijk dat de mogelijkheden voor andere ontwikkelingen in de open 
ruimte getoetst worden aan het globale functioneren van de landbouw in de 
gemeente. Land- en tuinbouw moet echter ook rekening houden met 
landschapsopbouw, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik. 
 
Volwaardige toekomstperspectieven en alternatieven 
• De landbouw in hoofdberoep wordt hoofdzakelijk gekarakteriseerd als 

leefbaar. Bij het opstellen van allerhande randvoorwaarden moet men de 
economisch volwaardige toekomstperspectieven voor deze 
landbouwbedrijven in hoofdberoep voor ogen houden. 

• De landbouw in nevenberoep heeft te maken met ernstige problemen 
inzake economische leefbaarheid. Een deel kan meehelpen aan de verdere 
uitbouw van de landbouwbedrijven in hoofdberoep. Een ander deel zal 
door herstructurering meer levensvatbaar en leefbaar kunnen gemaakt 
worden. 

• De opvolgingsproblematiek biedt anderzijds ook kansen voor 
schaalvergroting en oppervlakteuitbreiding. Deze schaalvergroting mag 
echter niet overschat worden gezien vooral kleinere bedrijven (in 
nevenberoep) zullen stopgezet worden. Het aantal bedrijfsleiders zonder 
opvolger (én ouder dan 50 jaar) bezitten immers relatief weinig cultuurgrond 
(ongeveer 161ha). Dit zou betekenen dat alle bedrijven in hoofdberoep 
gemiddeld met ongeveer 3,7 ha kunnen uitbreiden. 

• De nadruk van de agrarische sector in Avelgem ligt bij de grondgebonden 
landbouw. Moeten er ook mogelijkheden voorzien worden voor niet-
grondgebonden (= grondloze) landbouw? Men kan wellicht verschillende 
soorten landbouwzones definiëren. Zones voor grondloze landbouw zullen 
uiteraard meer de open ruimte en de geschikte landbouwgronden 
aantasten. 

• Voor bestaande agrarische bedrijven moet onderzocht worden hoe deze 
kunnen uitbreiden en welke randvoorwaarden en criteria we hiervoor 

hanteren. Heel vaak vormen agrarische bedrijfsgebouwen (bv. silo’s en 
hoge betonnen schuren) storende elementen in het open landschap. 

• De landbouw staat nu onder druk in de Scheldemeersen : dit gebied heeft 
veel natuurwaarden. En natuur en landbouw komen met elkaar in conflict 
door het vaststellen van allerhande randvoorwaarden. 

• Hoewel de bemestingsdruk zeker nog niet problematisch is, moet men toch 
vaststellen dat de gemeente op enkele jaren tijd geëvolueerd is van een 
‘witte’ gemeente naar een ‘lichtgrijze’ gemeente op vlak van verontreiniging 
door meststoffen. 

• Landelijke woongebieden zoals nu voorzien in het gewestplan houden 
teveel beperkingen in voor de agrarische activiteiten. Bij de afbakening van 
woonzones voor zonevreemde woningen zullen er gevolgen zijn voor de 
milieuvergunningen van landbouwbedrijven in de omgeving. 
Landbouwactiviteiten mogen niet verdrukt worden door zonevreemde 
woningen. Men moet de zonevreemde woningen voldoende 
rechtszekerheid en toekomstperspectieven bieden, maar de effectieve 
bestemming van de gronden moet behouden blijven als landbouwgebied. 

• Nabestemming van hofstedes en hoeves. Na stopzetten van agrarische 
activiteiten en zonder opvolging worden in de huidige regeling zowel de 
landbouwerswoningen als de agrarische bedrijfsgebouwen (stallen, 
schuren, loodsen...) zonevreemd. De na- en nevenbestemming van de 
hofsteden en hoeves moeten beperkt en duidelijk omschreven worden. 
Voor leegstaande hoeves moet men nagaan welke landschappelijk en 
ruimtelijk aanvaardbare invullingsmogelijkheden er kunnen komen. Er mag 
alvast geen hogere dynamiek in de open ruimte ontstaan.  
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2.3.4. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
VERKEERS- EN 
VERVOERSSTRUCTUUR 

Ruimtelijke structuur en mobiliteit oefenen een wederzijdse invloed uit op 
elkaar. In Vlaanderen heeft de toenemende ruimtelijke spreiding van activiteiten 
gedurende de laatste decennia geleid tot een stijging van de 
verplaatsingsafstanden en tot een individualisering van de noodzakelijke 
verplaatsingen. De mobiliteit is sterk autoafhankelijk geworden. Anderzijds 
heeft een groter aanbod van individueel gemotoriseerd vervoer en een goed 
uitgeruste infrastructuur geleid tot een grotere ruimtelijke spreiding van 
activiteiten. 
 
De bestaande verkeers- en vervoersstructuur wordt bestudeerd a.h.v. de 
verschillende modi : waterwegen, nutsleidingen, wegen, spoorwegen, 
openbaar vervoer,  fiets- en voetgangerswegen. 
 
De volgende analyse loopt parallel met de inhoud van het mobiliteitsplan van 
Avelgem, dat gelijktijdig werd opgemaakt. In volgende paragrafen wordt 
samengevat wat van belang is voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Details, statistisch onderzoek en cijfergegevens staan in het gemeentelijk 
mobiliteitsplan vermeld. 
 

2.3.4.1. WATERWEGEN 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
Twee waterwegen doorsnijden het grondgebied van Avelgem : de Schelde en 
het kanaal Bossuit-Kortrijk. 
 
De Schelde 
De Schelde maakt deel uit van een internationaal netwerk van 
hoofdwaterwegen. Deze gekanaliseerde rivier maakt in Avelgem deel uit van 
de Bovenschelde en behoort tot de zogenaamde klasse IV waar schepen tot 
1350 ton toegelaten zijn. Via de Bovenschelde wordt de verbinding gemaakt 
tussen de Vlaamse havens (van Gent en Antwerpen) en het Franse 
waterwegennet.  Door de Leiewerken in Kortrijk wordt een betere verbinding 

tussen de Vlaamse havens en Frankrijk gerealiseerd, waardoor men een 
verschuiving verwacht in de binnenvaart van de Schelde naar de Leie. 
 
In Avelgem is er een containerterminal en bijhorend industrieterrein langs deze 
Schelde, geënt op (inter)nationaal binnenvaartgoederentransport. Deze 
terminal wordt enerzijds gebruikt als loskade voor bulkgoederen (zand en grint) 
en anderzijds als containerterminal voor overslag van binnenvaart op 
vrachtwagens. Jaarlijks worden hier ongeveer 22.000 containers overgeslaan 
(gegevens 2000).  
 
In Kerkhove zijn er rond een oude Schelde-inham ook enkele loskades van 
bedrijven, die handelen in bulkgoederen gelegen. Deze kadegebonden 
bedrijven maken gebruik van zowel de binnenvaart als het 
vrachtwagenvervoer. 
 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt ingedeeld bij het district van de 
Bovenschelde en verbindt de Schelde met de Leie. Het kanaal doorsnijdt – 
letterlijk – het heuvelachtige Schelde-Leie interfluvium, passeert langs de 
dorpskernen van Zwevegem, Knokke en Moen en ontspringt ter hoogte van 
Bossuit (met bijhorend sluizencomplex) vanuit de Schelde. Het kanaal loopt 
dus slechts voor een klein gedeelte op het grondgebied van Avelgem. Op het 
grondgebied van Avelgem en Zwevegem is het kanaal bijna volledig 
bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton; op het grondgebied van Kortrijk slechts 
voor schepen tot 600 ton. 
 
De vervoersbetekenis van het kanaal is, vanwege de beperkte tonnenmaat, 
heel gering. De binnenscheepvaart maakt er weinig gebruik van, ondanks de 
nabijheid van een aantal bedrijventerreinen. Uit de vervoersstatistieken blijkt 
dat er een daling is van zowel het  aantal schepen als van de vervoerde lading 
(gemeten aan de sluis te Bossuit) 
 
Anderzijds merkt men wel een lichte toename in de pleziervaart. De toeristisch-
recreatieve functie wint dus aan belang. 
 
Tussen Zwevegem en Bossuit loopt het kanaal doorheen een open gebied met 
enkele waardevolle ecologische gebieden en gebieden met potenties voor 
natuurontwikkeling. 
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Het kanaal is dus – net als de Schelde – drager van vele uiteenlopende 
functies: 
− watertransport  
− lokalisatiefactor voor nederzettingen en bedrijvigheid 
− toeristische-recreatieve functie 
− natuurlijke functie 
− drinkwatervoorziening  
− irrigatie voor de landbouw 
− landschappelijke functie 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
• Langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde komen er 

verschillende functies voor die met elkaar in conflict kunnen komen. In de 
toekomst zal een duidelijke afweging tussen de verschillende functies en 
een prioriteitenstelling noodzakelijk zijn. 

• Op verschillende plaatsen langs de Schelde komen er loskades voor. Dit 
biedt opties voor het stimuleren van de binnenvaart als alternatieve 
transportmodus en het uitbouwen van bedrijvigheid langs deze Schelde. 
Anderzijds genereert deze kadegebonden bedrijvigheid ook heel wat 
vrachtwagenverkeer.  

• AWZ afdeling Boven-Schelde verwacht een groei van de containerterminal 
van Avelgem van 22.000 naar 40.000 containers per jaar, binnen een 
periode van maximum 10 jaar. Deze containerterminal is echter niet 
gelegen nabij een autosnelweg of expressweg, maar slechts ontsloten door 
twee secundaire wegen, die telkens verschillende dorpskernen doorkruisen. 
Het verder uitbouwen van de containerterminal zal nefast zijn voor de 
verkeersveiligheid en –leefbaarheid in verschillende dorpen van het 
Schelde-Leie interfluvium. 

• De oeverversterkingen van het kanaal en de Schelde houden te weinig 
rekening met de natuurtechnische aspecten van de oever. Ook de 
landschappelijke waarde van de oever als overgang tussen de waterloop 
en het aangrenzende landschap werd weinig of niet in overweging 
genomen. Anderzijds is er nu reeds een tendens waar te nemen voor meer 
aandacht t.a.v. de natuurlijke en landschappelijke waarde van deze twee 
waterlopen. 

• De toeristisch-recreatieve functie (pleziervaart, fiets- en wandelactiviteiten...) 
neemt toe bij de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk en de infrastructuur 
kan hieraan aangepast worden. 

 

2.3.4.2. NUTSLEIDINGEN 
Diverse hoogspanningsleidingen kruisen het grondgebied van Avelgem.  
Aansluitend bij de elektriciteitscentrale van Ruien werd ten zuiden van de 
Oudenaardesteenweg, tussen Rugge en Waarmaarde, een 
elektriciteitsverdeelcentrum opgebouwd, dat een verbinding maakt tussen 
de dubbele transportlijn (380 kV)  naar Antwerpen en de transportlijn naar 
Noord-Frankrijk en dat de voeding verzekert van het regionale Zuid-West-
Vlaamse verdeelnet op 70kV-150kV door middel van transformatoren (hoog-
laagspanning). 
 

2.3.4.3. WEGEN 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS  
De dorpskern van Avelgem kent een eerder fijnmazig wegennetwerk, de rest 
van het grondgebied een grootmazig wegennetwerk : het aantal wegen is er 
beperkt en ze liggen ver van elkaar verspreid. De lijninfrastructuur doorsnijdt 
op verschillende plaatsen het Schelde-Leie interfluvium en dit min of meer 
loodrecht (dwars op de richting van de Schelde). 
 
Verkeersintensiteiten 
Uit de verkeerstellingen kan een globaal beeld van de verkeersintensiteiten op 
het wegennet van Avelgem afgeleid worden. De verkeersintensiteiten geven 
ons ook een indicatie over het onderling belang van de verschillende wegen in 
Avelgem. Hiervoor wordt verwezen naar het mobiliteitsplan. 
 
Wegen van bovenlokaal niveau 
Het grondgebied van Avelgem wordt door enkele wegen van bovenlokaal 
niveau doorsneden : 
- De gewestweg N8(e) verbindt Kortrijk via Avelgem met Oudenaarde en 

geeft in Kortrijk aansluiting op het autosnelwegennet (E17, R8 en E403); 
- De gewestweg N36 verbindt Ronse via Kerkhove met Vichte, Deerlijk, 

Harelbeke en Roeselare. 
- De provincieweg N391 (E. Balcaenstraat) verbindt Avelgem met Celles 

(Henegouwen) en ontsluit het bedrijventerrein van Avelgem; 
- De provincieweg N353 takt aan op de steenweg N50 naar Doornik, 

doorsnijdt Bossuit, Outrijve en Avelgem en loopt via de N8 verder richting 
Oudenaarde; 
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- De gewestweg N453 (Oudenaardsesteenweg) loopt vanaf het kruispunt in 
Kerkhove naar Elsegem en Petegem (en Oudenaarde). 

 
Omwille van de structurerende kracht van de gewestweg N8 wordt er dieper op 
ingegaan. 
 
De gewestweg N8 is een historische verbindingsweg tussen Kortrijk en 
Oudenaarde via Zwevegem en Avelgem. De N8 is een drukke verkeersader 
met een bochtig en hellend verloop. Hij loopt doorheen de dorpskernen van 
Zwevegem, Knokke, Heestert, Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove en 
doorsnijdt het open, golvende landschap van het Schelde-Leie interfluvium. 
 
De weg oefent een sterk structurerend vermogen uit op de bebouwde kernen. 
In de bebouwde kern van Avelgem wordt de weg opgesplitst in de N8e (Stijn 
Streuvelslaan), die als een bovenlokale weg wordt beschouwd, en de N8 
(Kortrijkstraat), die wordt beschouwd als een belangrijke weg op gemeentelijk 
niveau. Langsheen deze weg N8(e) (Leynseelstraat, Stijn Streuvelslaan, 
Kortrijkstraat, Oudenaardsesteenweg) komt een lintbebouwing met diverse 
centrumfuncties voor : woningbouw, gemeenschapsvoorzieningen, sterk 
autogerichte handelszaken en bedrijfsgebouwen. 
 
Langsheen de N8 doen zich grote problemen voor op vlak van 
verkeersveiligheid en -leefbaarheid.  Over de volledige lengte van de weg (op 
het grondgebied van Zwevegem en Avelgem) gebeuren veel ongevallen. De 
weg is ook gevaarlijk voor fietsers en voetgangers wegens de beperkte 
voorzieningen voor deze weggebruikers. Bovendien veroorzaakt de hoge 
verkeersintensiteit langs de gewestweg een grote verkeersdruk in de 
doortochten van de bebouwde kernen. Langs de Doorniksesteenweg (N353) 
en de N36 vinden dezelfde problemen plaats. 
 
Lokale wegen 
De andere wegen op het grondgebied van Avelgem zijn lokale wegen.  
 
De belangrijkste wegen op gemeentelijk niveau verzorgen de verbinding 
tussen verschillende dorpskernen en leiden en verzamelen het verkeer naar 
wegen van bovenlokaal niveau. Ze zijn structurerend op gemeentelijk niveau. In 
Avelgem zijn de volgende wegen de belangrijkste wegen op gemeentelijk 
niveau : 

a. De Kanaalweg parallel met het kanaal Bossuit-Kortrijk, vanaf de N353 
richting Moen; 

b. Kortrijkstraat N8, lopende van de Leynseelstraat tot de 
Oudenaardsesteenweg 

c. Neerstraat-Driesstraat- Knobbelstraat, vanaf de N8 richting Otegem; 
d. Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat, vanaf de N8 richting Otegem; 
e. Ruggestraat, lopende van de Oudenaardsesteenweg tot in Ruien; 
 
Langs deze wegen komt vaak lintbebouwing voor, maar het aantal 
centrumfuncties is eerder beperkt, behalve in de bebouwde kern van Avelgem 
zelf (de Neerstraat en Driesstraat kennen een dense bebouwing). 
 
Alle andere lokale wegen van Avelgem zijn gebiedsontsluitingswegen en 
erftoegangswegen (woonstraten, woonerf, landbouwwegen...). De 
gebiedsontsluitingswegen verzamelen en ontsluiten vooral het verkeer op 
lokaal en interlokaal niveau. Het betreft o.a. de Kerkhofstraat, de 
Stampkotstraat, de Molenstraat...  
 
De categorisering van de lokale wegen zal bij de gewenste verkeers- en 
vervoersstructuur nader worden bestudeerd. 
 
< kaart : bestaande lijninfrastructuur waterwegen, wegen en 
hoogspanningsleidingen> 
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Nood aan een geïntegreerde visie.  
Voor elke ingreep moet men zich bewust zijn van de gevolgen. Een nieuwe 
weg kan nieuwe ontwikkelingen genereren en omgekeerd kan ook vanuit 
bijvoorbeeld het stimuleren van bedrijvigheid een noodzaak tot nieuwe 
infrastructuren ontstaan. Een duidelijke hiërarchie en categorisering van de 
wegen kan hierbij een belangrijke factor spelen. 
 
Doortocht van zwaar vrachtverkeer 
Het regionale bedrijventerrein van Avelgem, de containerterminal van Avelgem, 
de bedrijvigheid langs de Doorniksesteenweg (omgeving Groote Fabrieke) en 
de industrie in Kerkhove genereren heel wat vrachtverkeer. Ook andere 
bedrijvigheid, verspreid over het grondgebied van Avelgem of andere 
omliggende gemeentes, maken gebruik van het bestaande 
infrastructuurnetwerk van de steenwegen (N8, N353, N391, N36). Het 
vrachtverkeer vindt immers zijn herkomst en bestemming uit allerlei richtingen 
(de E17, A17, Oost-Vlaanderen, Wallonië, Kortrijk, Zwevegem, de industriezone 
en containerterminal van Avelgem, Oudenaarde, Ronse, Waregem....). 
 
Deze doortocht van zwaar vrachtverkeer door de verschillende dorpskernen 
genereert een aanzienlijke verkeersoverlast (onveiligheid en onleefbaarheid). 
De bestaande mobiliteitsproblematiek vindt zijn grond in een ontoereikendheid 
en het structurele tekort van het bestaande wegennet om een dergelijke 
vrachtwagentrafiek te dragen én een gebrekkige en weinig vooruitziend 
locatiebeleid van economische activiteiten in de bredere regio. Bedrijven en de 
containerterminal hebben zich in deze regio voornamelijk gevestigd omwille 
van de beschikbare ruimte, maar hebben te weinig rekening gehouden met 
een vlotte ontsluiting naar het hogere wegennet. 
 
Mogelijke omleidingsweg van de N8 rond Heestert ? 
In de historische schets werd het structurele tekort van de N8 reeds in een 
historisch kader geplaatst.  In het kader van het mobiliteitsplan van Zwevegem 
werd op middellange termijn de omleidingsweg (N391) van de N8 gepland, 
vanaf Moen-statie rond de bebouwde kern van Heestert in de richting van 
Avelgem. Op het gewestplan werd reeds een tracé voorzien voor deze 
omleidingsweg, maar deze optie is tot op heden nog nooit uitgevoerd.  
Gezien het feit dat in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
de N8 als secundaire weg werd geselecteerd en een specifiek beleidskader 

omtrent omleidingswegen voor secundaire wegen werd opgenomen, zal de 
provincie West-Vlaanderen – als bevoegde instantie – hieromtrent nadere 
stappen kunnen ondernemen. Het tracé voor een mogelijke omleidingsweg zal 
aldus in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan moeten worden vastgelegd. 
In het hoofdstuk rond de ‘planningscontext’ wordt dit nader behandeld. 
 
Doortocht van autoverkeer door verschillende dorpskernen 
Een doortocht is de passage van een weg met een belangrijke verbindings- of 
verzamelfunctie doorheen een dorpskern. In een doortocht doet zich een 
conflict voor tussen de stroomfunctie en de erffunctie van de openbare weg. 
Dit conflict kan in mindere of meerdere mate afbreuk doen aan de 
verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de dorpskern. De concrete 
problematiek van elke doortocht is afhankelijk van verschillende factoren: de 
intensiteit van het autoverkeer en van het vrachtverkeer, de snelheid van het 
gemotoriseerd verkeer, de aanwezigheid van centrumactiviteiten langsheen de 
doortocht (gemeentehuis, scholen, bibliotheek, sportcentrum, winkels, enz.), 
de morfologie van het bebouwde weefsel, de inrichting van het openbaar 
domein, … 
 
In het mobiliteitsplan worden de belangrijkste doortochten op het grondgebied 
van Avelgem onderzocht, en worden principes van herinrichting aangeduid. 
Het gaat over de doortochten van de N353 in Bossuit, Outrijve en Avelgem, de 
doortochten van de N8 in Avelgem en Waarmaarde én de doortochten van de 
N8, N36 en N453 in Kerkhove. In het mobiliteitsplan wordt ook een onderzoek 
gedaan naar de ongevallenconcentraties : logischerwijze gebeuren de meeste 
ongevallen op de bovenlokale wegen, die worden geteisterd door overdreven 
snelheid. 
 
De congestieproblemen voor het autoverkeer in Avelgem beperken zich tot de 
centrumstraten (Oudenaardse- en Doorniksesteenweg). Het kruispunt aan de 
rode lichten (met de Kerkstraat) kan heringericht worden : de rijstroken liggen 
niet recht tegenover elkaar en het is onveilig voor de zwakke weggebruikers. 
 
Andere gevaarlijke verkeerssituaties en knelpunten situeren zich ter hoogte van 
de supermarkt BIS (Doorniksesteenweg), aan het kruispunt van de 
Toekomstsstraat-Oudenaardsesteenweg-Kasteelstraat, aan het kruispunt van 
de Leynseelstraat-Stampkotstraat-Kortrijkstraat en aan het kruispunt van de 
Doorniksesteenweg-StijnStreuvelslaan-Stationsstraat. Telkens kunnen deze 
kruispunten beter en verkeersveiliger worden heringericht. Ook het centrum 
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van Kerkhove is heden te eenzijdig ingericht als een verkeersplein van de N8-
N453-N36.  De verblijfsfunctie kan er worden opgewaardeerd.  
 
In de Bosstraat voldoen het profiel en het wegtracé niet aan de verzamelende 
en verbindingsfunctie van deze belangrijke lokale weg van Avelgem naar 
Otegem-Tiegem. En de kadegebonden industrie rond de Schelde-inham in 
Kerkhove wordt vrij slecht ontsloten (door de woonwijk Ten Hove). 
 
Tenslotte is er ook nog sprake van snel sluipverkeer door verschillende straten 
: heel vaak zijn dit lokale bedieningswegen waar de verbindingsfunctie moeten 
worden afgebouwd en de verblijffunctie moet worden verhoogd. Typische 
voorbeelden zijn de Molenstraat (Outrijve), de Driesstraat, de G. Herpoelstraat, 
de Marktweg, door de Tuinwijk, de Pontstraat... 
 
Parkeerproblematiek 
Avelgem bezit heel wat parkeerinfrastructuur in de dorpskern. Toch kan men 
de laatste jaren een stijgende parkeerdruk waarnemen in de centrumstraten en 
in de omgeving van het sportcomplex Ter Muncken. Het overschot aan 
bestaande parkings (achter de Sint-Martinuskerk, de oude stationsomgeving, 
nabij het atheneum, het gemeenteplein...) moet beter benut worden i.p.v. de 
hoofdstraten vol te parkeren. Wanneer deze parkings beter worden benut door 
de handelaars en hun klanten, kan er ruimte vrijkomen voor de herinrichting 
van de centrumstraten ‘de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg’. 
In Outrijve is er na de restauratie van de Tombeelmolen soms sprake van een 
parkeerdruk in de Molenstraat. 
Het parkeren wordt onderzocht in het mobiliteitsplan binnen het kader van een 
regulerend parkeerbeleid, dat moet samengaan met factoren zoals 
bebouwingsdichtheid, vestiging van bedrijvigheid, gemeenschaps- en 
handelsvoorzieningen... 
 
Verkeersveiligheid van de schoolomgevingen  
De verkeersveiligheid van de schoolomgevingen is reeds verschillende jaren 
een absolute prioriteit. In het centrum van Avelgem bevinden zich aan 
weerszijden van de Oudenaardsesteenweg verschillende schoolgebouwen, die 
voor de schoolgaande jeugd veiligheidshalve via achterliggende straten (de 
Leopoldstraat, Kasteelstraat en Sint-Jansstraat) worden ontsloten. Maar 
meestal moeten de jongeren de drukke Oudenaardsesteenweg toch 
oversteken (o.a. aan de Kasteelstraat-Toekomststraat en de Kerkhofstraat). 
Men vraagt hiervoor meer maatregelen (verkeersopzichter, veilige voet-, fiets- 

en zebrapaden). Er is ook sprake van veel fout parkerende ouders en de 
zwakke weggebruiker is hier telkens het slachtoffer van. Ook in de kleine 
deelgemeentes kunnen nog enkele bijkomende maatregelen worden getroffen. 
Fiets-, voet- en zebrapaden mogen niet onderbroken worden, moeten duidelijk 
aangegeven worden en zoveel mogelijk gescheiden zijn van het gemotoriseerd 
verkeer. 
 
Inrichting landelijke wegen 
De overdreven snelheid langs landelijke wegen moet zeker getemperd worden. 
Landelijke wegen kunnen aangepast worden aan de behoeftes van 
landbouwers en recreanten. Bv. grasdallen geven een rustiek karakter voor de 
wegen en volstaan voor de grote landbouwmachines : het gemotoriseerde 
verkeer zal niet meer deze kleine landbouwwegen als snelle sluiproutes 
misbruiken.  
 
Nood aan beter en algemeen onderhoud van wegen.  
Typische voorbeelden zijn de N8, N353, de E. Balcaenstraat, de Bosstraat, de 
Varentstraat... Het mobiliteitsplan zorgt voor een grondige inventaris van 
noodzakelijke wegenwerken. Elke bevoegde instantie (Vlaamse Gewest, de 
provincie en de gemeente) zouden vervolgens hun verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. 
 

2.3.4.4. SPOORWEGEN 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
Op het grondgebied van Avelgem komen twee oude, verlaten 
spoorwegbeddingen voor : de lijn Kortrijk-Avelgem-Ronse en de lijn Avelgem-
Moeskroen. In 1965 werden deze spoorlijnen opgebroken en vervangen door 
een busdienst. Na de sluiting van de spoorlijnen werden de tracés pas in de 
jaren 1990 in gebruik genomen als fiets-, wandel- en ruiterroutes. 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
De oude spoorwegbeddingen worden weinig of niet onderhouden, zijn soms 
onderbroken en zouden ook beter kunnen aansluiten tot een toeristisch-
recreatief netwerk van fiets-, wandel- en ruiterroutes. 
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2.3.4.5. OPENBAAR BUSVERVOER 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
Het openbaar vervoer in Avelgem bestaat enkel uit busverbindingen. Het 
spoorverkeer werd immers in Avelgem reeds in 1965 afgeschaft. 
Er zijn diverse buslijnen die op het grondgebied van de gemeente lopen: 
• De lijn 83a Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem  
• De lijn 83b Kortrijk – Zwevegem – Otegem – Avelgem. Voor de scholen is 

er met deze lijn 83b wel een extra verbinding (‘s morgens, ‘s avonds en 
woensdagmiddag) naar Waregem. 

• De lijn 65 Avelgem – Rugge – Ruien – Berchem – Oudenaarde. Deze 
Oostvlaamse buslijn heeft echter geen halteplaatsen in de dorpskernen 
van Waarmaarde en Kerkhove.  

• De lijn 85a Avelgem – Bossuit – Moen – Sint-Denijs – Spiere – Helkijn heeft 
wel een halte in de deelgemeente Outrijve en één aan de rand van Bossuit.  

• De lijn 97 Avelgem-Ronse, van de Waalse vervoersmaatschappij TEC. 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
• Inzake ruimtelijke ordening, herinrichting van wegen, circulatiebeleid, 

parkeerbeleid,... dient in voldoende mate rekening te worden gehouden 
met het openbaar vervoer, zowel qua doorstroming als qua (mogelijk) 
gebruik. 

• Het huidig aanbod aan openbaar vervoer kan geen alternatief bieden voor 
het autoverkeer in Avelgem. Het openbaar vervoer vormt dan ook de 
zwakke schakel in het pendelverkeer van en naar het werk. Ook voor de 
schoolgaande jeugd blijft het openbaar vervoer gebrekkig : de scholen 
organiseren zelf buslijnen.  

• Op het grondgebied van de gemeente wordt er zeker niet op alle plaatsen 
voldaan aan de criteria van het decreet op de basismobiliteit. Een 
volwaardig openbaar vervoer is van essentieel belang voor de minder 
mobiele groeperingen in de samenleving (senioren, jongeren, 
gehandicapten, kansarmen...). 

• Ondanks de diverse buslijnen heeft het openbaar vervoer in Avelgem in de 
eerste plaats te kampen met een gebrekkig aanbod en een te lage 
frequentie. Deze gebrekkige of onbestaande dienstverlening laat zich vooral 
in de verschillende kleine deelkernen (Waarmaarde en Kerkhove) voelen en 
ook naar Waregem en Oudenaarde toe. Er is ook sprake van een te lage 

frequentie op woensdagnamiddag, ’s avonds, in het weekend en tijdens het 
verlof.  

• Er zijn te weinig of zelfs geen halteplaatsen in de deelgemeenten. De 
bestaande halte-accommodatie laat vaak te wensen over. Heel vaak is er 
geen bushokje voorzien, zijn er helemaal geen fietsenstallingen, noch 
vuilnisbakken en ligt de omgeving er verwaarloosd bij. De oude 
stationsomgeving van Avelgem fungeert momenteel als busstation. Maar 
deze eindhalte voor verschillende buslijnen is uiterst gebrekkig ingericht. 

• Wat de doorstroming van het openbaar vervoer betreft valt er op het 
grondgebied van Avelgem slechts één knelpunt te melden: het kruispunt 
Oudenaardsesteenweg-Kerkstraat-Doorniksesteenweg-Neerstraat, waar er 
tijdens de spitsuren door de verkeerslichten filevorming optreedt. 

• Voor de aanpalende gemeenten Anzegem, Zwevegem en Spiere-Helkijn 
heeft de openbare vervoersmaatschappij De Lijn reeds een belbusproject 
uitgewerkt. De belbus rijdt tijdens de daluren, en vervangt de normale 
busdiensten van de daluren. Hij bereikt een frequentie van ongeveer één 
bus om de twee uur. Ook voor de gemeente Avelgem zou men op korte 
termijn een verbeterde bediening van alle woonzones kunnen voorzien 
d.m.v. een belbus (of een andere vorm van collectief vervoer). Bij het 
uitwerken van deze projecten dient men rekening te houden met de 
specifieke ligging van Avelgem (kruising van drie provincies & drie 
busvervoermaatschappijen) en dient men alle deelgemeenten (dus ook 
Waarmaarde en Kerkhove) volwaardig te bedienen en aan te takken op 
andere bestaande buslijnen.  

 
< kaart bestaande lijninfrastructuur buslijnen> 
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2.3.4.6. FIETS- EN VOETGANGERSWEGEN 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
De gemeentelijke fietsvoorzieningen werden in kader van het mobiliteitsplan 
geïnventariseerd. De fietsvoorzieningen lopen hoofdzakelijk langs de invals- en 
verbindingswegen. Er zijn echter ook alternatieve fiets- en wandelroutes, die 
gescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer. 
 
Schoolroutes 
Uit onderzoeken bij de scholieren van middelbare scholen in Avelgem blijkt dat 
2/3e van alle schoolgaande kinderen zich regelmatig te voet of met de fiets 
verplaatst naar school. Bossuit en Kerkhove scoren hierin lager. Deze 
fietsroutes voor de schoolgaande jeugd vallen echter grotendeels samen met 
de bovenlokale en belangrijkste lokale wegen van de gemeente. 
 
Verbindingen tussen deelgemeentes onderling en met aanpalende 
gemeentes  
De belangrijkste fietsverbindingen tussen de deelgemeentes onderling en met 
aanpalende gemeentes vallen eveneens samen met de bovenlokale en 
belangrijkste lokale wegen van de gemeente, waarop ook het snelle 
gemotoriseerde verkeer zich verplaatst. Er bestaan echter volwaardige 
alternatieve fietsroutes tussen de deelgemeentes : nl. de recreatieve 
fietspaden (jaagpaden) langs de Schelde. 
 
Recreatieve fiets- en wandelroutes 
De recreatieve fietsroutes op het grondgebied van Avelgem situeren zich 
vooreerst op de kleinere, landelijke wegen van de gemeente. 
Daarnaast worden ook de jaagpaden langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en 
langs de Schelde intens gebruikt door het recreatief fietsverkeer. Maar het 
jaagpad langs de Schelde wordt wel onderbroken door de containerterminal 
en het industrieterrein van Avelgem. Op de verlaten spoorwegbeddingen zijn 
ook fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd. 
De provincie West-Vlaanderen heeft ook verschillende provinciale recreatieve 
fietsroutes uitgestippeld. Dit netwerk kent ook vertakkingen over Avelgem. De 
bestaande fietsroutes kunnen hierop aansluiting krijgen. 
 
< kaart bestaande lijninfrastructuur fietsroutes> 

KNELPUNTEN EN POTENTIES 
• Er is nood aan een volwaardig fiets- en voetgangersnetwerk in Avelgem, 

maar ook naar de omliggende gemeentes, Kortrijk en Waregem. De 
bestaande fiets- en wandelroutes kunnen worden uitgebouwd tot 
volwaardige netwerken voor de zwakke weggebruikers, die zoveel mogelijk 
gescheiden moeten worden van het gemotoriseerd verkeer. De 
verbindingen via de bestaande jaagpaden, de oude spoorwegbeddingen, 
landbouwwegen en kerk- en voetwegen kunnen worden aanééngesloten tot 
een netwerk van verkeersveilige routes voor langzaam verkeer. 

• Bovendien moeten er meer basis- en nutsvoorzieningen (routemarkering, 
verlichting, afvalvoorzieningen...) aanwezig zijn en vergen deze routes meer 
beheer en onderhoud (wegen en bermen). Bijvoorbeeld het onderhoud van 
kerk- en voetwegen, landelijke wegen, de oude spoorwegbeddingen... 

• Er ontbreken ook heel vaak fietspaden in het centrum of deze worden 
telkens opnieuw onderbroken.  

• Buiten de dorpscentra zijn de fietsvoorzieningen vaak in zeer slechte staat 
(bv. Bosstraat). Ook de veiligheid van de fietspaden langs de gewestwegen 
is op sommige plaatsen onvoldoende : er is nood aan afgescheiden 
fietspaden langs de gewestwegen. Een gescheiden fietspad achter een 
bomenrij of hagen, zoals langs de Stijn Streuvelslaan, zijn positieve 
voorbeelden. Rotondes zijn vaak niet fietsvriendelijk aangelegd. 

• Bij gescheiden fietspaden langs wegen ontstaan er soms problemen, 
wanneer zijwegen deze fietspaden kruisen. De zichtbaarheid van de 
autobestuurders is op deze plaatsen beperkt waardoor er gevaarlijke 
situaties ontstaan voor de fietsers. Voor de fietsers stellen er zich verder 
een aantal belangrijke problemen inzake oversteekbaarheid (bv. omgeving 
Oudenaardsesteenweg-Kasteelstraat-Toekomststraat). 

• In het mobiliteitsplan Zwevegem werd een fietsroutenetwerk uitgedacht 
voor zowel functioneel als recreatief fietsverkeer. Maatregelen met 
rechtstreeks gevolg voor de gemeente Avelgem zijn: de aanleg van 
vrijliggende fietspaden vanaf de  Keiberg tot in Bossuit op middellange 
termijn en de  aanleg van vrijliggende fietspaden in de Scheldestraat (van 
Otegem naar centrum Avelgem) op lange termijn. Deze vrijliggende 
fietspaden kunnen via de Knobbelstraat en de Bosstraat worden verlengd 
tot in het centrum van Avelgem. 

• En de kwaliteit van de voetpaden in de dorpscentra is op sommige 
plaatsen onvoldoende. 
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2.3.5. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
ECONOMISCHE STRUCTUUR 

De ruimtelijke economische structuur is de samenhang tussen de gebieden 
die hoofdzakelijk gekarakteriseerd worden door economische activiteiten. 
Specifiek wordt gezocht naar de locatie, omvang en aard van de belangrijke 
economische concentraties en naar hun interne en onderlinge relaties. 
 
Deze deelstructuur heeft betrekking op de economische activiteiten van de 
sectoren industrie, ambachtelijke bedrijven en kleinhandel. De agrarische 
sector en toeristisch-recreatieve sector worden hier buiten beschouwing 
gelaten en komen als afzonderlijke deelstructuren aan bod. 
 
Er wordt eerst een economisch profiel geschetst van Avelgem en vervolgens 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de bestaande ruimtelijke structuur van 
bedrijvigheid enerzijds en van de kleinhandel anderzijds. 
 

2.3.5.1. ECONOMISCH PROFIEL 
 
In dit hoofdstuk worden verschillende kenmerken van het economisch profiel 
van Avelgem besproken. 
 
Avelgem als specifiek economisch knooppunt 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Avelgem geselecteerd als een 
“een specifiek economisch knooppunt”, namelijk een economisch knooppunt 
buiten het stedelijk gebied en buiten het economisch netwerk van het 
Albertkanaal. 
 
Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan 
werkgelegenheid. Economische knooppunten vormen samen met de poorten 
de bestaande ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. Het zijn de 
plaatsen waar het wenselijk is economische activiteiten te concentreren. Een 
economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
De gemeente Avelgem werd geselecteerd als specifiek economisch knooppunt 
omdat de gemeente gelegen is in de bufferzone ten opzichte van de 
doelstelling-1-gebieden Henegouwen en Noord-Frankrijk, omwille van de 

afstemming tussen het ruimtelijk beleid met het vooropgesteld regionaal 
economisch beleid.2 
 
Avelgem bezit namelijk een regionaal bedrijventerrein (47 ha) en een 
containerterminal gelegen langs de Schelde : deze terminal functioneert als 
een overslagstation tussen het vrachtvervoer via de binnenvaart en via de weg. 
De Bovenschelde maakt deel uit van het netwerk van hoofdwaterwegen en de 
containerterminal kan zo dus aansluiten bij het Europese regionale 
economische beleid. 
 
Definities economische parameters & statistieken 
• Bevolking op beroepsactieve leeftijd = het aantal inwoners van de 

gemeente tussen 18 en 64 jaar. 
• Aantal werkende inwoners = aantal inwoners die loontrekkende, 

zelfstandige of helper zijn 
• Aantal niet-werkende, werkzoekende inwoners = aantal werkloze inwoners 
• Aantal langdurige UVW’s = aantal langdurig uitkeringsgerechtigde volledig 

werkloze inwoners 
• Beroepsbevolking = aantal werkzoekende en werkende inwoners 
• Totale werkgelegenheid = aantal arbeidsplaatsen (jobs) in de gemeente 

zelf (loontrekkenden, zelfstandigen en helpers) 
• Werkgelegenheidsgraad = de verhouding van het aantal arbeidsplaatsen 

in de gemeente (totale werkgelegenheid) tot de bevolking op 
beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) 

• Activiteitsgraad = de mate waarin de bevolking op actieve leeftijd zich 
aanbiedt op de arbeidsmarkt (al dan niet in de gemeente zelf) = de 
verhouding van de beroepsbevolking (werkenden + werkzoekenden) tot 
de bevolking op beroepsactieve leeftijd 

• Arbeidsbalans = de verhouding van het aantal werkende inwoners tot de 
bevolking op beroepsactieve leeftijd 

• Werkloosheidsgraad = de verhouding van het aantal niet-werkende, 
werkzoekende inwoners tot de beroepsbevolking 

 

                                                        
2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997, p. 438 
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Tabel : Economische statistieken voor de gemeente Avelgem 1997-2001 

 1997     1998 1999 2000 2001
Bevolking op 
beroepsactieve leeftijd 

 
5.464 

 
5.499 

 
5.543 

 
5.556 

 
5.552 

Aantal werkende 
inwoners 

 
3.699 

 
3.753 

 
3.825 

 
3.874 

 
3.898 

Aantal niet-werkende, 
werkzoekende inwoners 

 
307 

 
251 

 
241 

 
227 

 
206 

Aantal langdurige 
UVW’s 

 
151 

 
120 

 
103 

 
92 

 
75 

Beroepsbevolking 
 

 
4.006 

 
4.003 

 
4.066 

 
4.100 

 
4.104 

Totale werkgelegenheid 
 

 
2.398 

 
2.450 

 
2.528 

 
2.393 

 
2.565 

Werkgelegenheidsgraad 
 

 
43,9% 

 
44,5% 

 
45,6% 

 
43,1% 

 
46,2% 

Activiteitsgraad 
 

 
73,3% 

 
72,8% 

 
73,4% 

 
73,8% 

 
73,9% 

Arbeidsbalans 
 

 
67,7% 

 
68,2% 

 
69,0% 

 
69,7% 

 
70,2% 

Werkloosheidsgraad 
 

 
7,66% 

 
6,26% 

 
5,93% 

 
5,52% 

 
5,02% 

Bron : NIS, RSZ, Vlaanderen.be (Aps Interactieve Gemeentelijke en Regionale 
Databank) 
 
In de tabel valt op dat in de periode 1997-2001 er een aanzienlijke groei was 
van het aantal werkende inwoners, terwijl het aantal (zowel werkzoekende als 
langdurige) werkloze inwoners ook sterk afnam (zo’n 30%). De stijging van de 
totale werkgelegenheid is overigens sinds 1991 heel opmerkelijk (met 19,2%) 
en dit is vooral te wijten aan het uitbouwen van het industrieterrein van 
Avelgem. Deze stijging van 19,2% is ook opmerkelijk hoger dan in het 
arrondissement Kortrijk (+ 10%). 
 
De discrepantie tussen het aantal werkende inwoners en de totale 
werkgelegenheid, duidt voornamelijk op het feit dat veel inwoners van Avelgem 
buiten de gemeente gaan werken (pendelarbeid). Dit fenomeen is op zich niet 
abnormaal voor de gemeente Avelgem, die volledig tot het buitengebied 

behoort, en is ook duidelijk zichtbaar in de vergelijking tussen de cijfers van de 
werkgelegenheidsgraad en de arbeidsbalans.  
 
Vergelijking met andere gemeenten, het arrondissement Kortrijk en 
Vlaanderen 
We vergelijken enkele economische statistische gegevens (2001) van de 
gemeente Avelgem, met andere naburige gemeenten, het arrondissement 
Kortrijk en het Vlaamse gewest. De gemeente Avelgem behoort – net als 
Anzegem – volledig tot het buitengebied. De gemeente Zwevegem behoort 
gedeeltelijk tot het regionaal stedelijk gebied Kortrijk en gedeeltelijk tot het 
buitengebied.  
 
Tabel : Economische, statistische gegevens 2001 

 Avelgem   Anzegem Zwevegem Arrond.  
Kortrijk 

Vlaamse  
Gewest 

Werkgelegen-
heidsgraad 
 

 
46,20 % 

 
52,47 % 

 
50,97 % 

 
74,39 % 

 
64,33 % 

Activiteits-
graad 
 

 
73,91 % 

 
75,04 % 

 
72,62 % 

 
72,95 % 

 
71,20 % 

Werkloos-
heidsgraad 
 

 
5,02 % 

 
3,37  % 

 
3,90 % 

 
4,82 % 

 
6,31 % 

Bron : NIS, RSZ, Vlaanderen.be (Aps Interactieve Gemeentelijke en Regionale 
Databank) 
 
Wat betreft de werkgelegenheidsgraad evolueert Avelgem vrij positief (van 43 
in 1997 naar 46 in 2001), maar toch is dit beduidend lager dan Anzegem, 
Zwevegem, het arrondissement Kortrijk en het Vlaamse Gewest. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat veel inwoners van Avelgem buiten de 
gemeente gaan werken (pendelarbeid).  
De activiteitsgraad van de gemeente Avelgem ligt hoog : de bevolking van 
Avelgem, die zich op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar) bevindt, biedt zich 
dus in heel sterke mate aan op de arbeidsmarkt. 
De werkloosheidsgraad van de gemeente Avelgem is groter t.o.v. de naburige 
gemeenten Zwevegem en Anzegem, maar het verschil met het arrondissement 
Kortrijk is vrij minimaal. Bovendien blijft de werkloosheidsgraad van Avelgem 
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lager dan het Vlaamse gemiddelde. En dit is een opmerkelijke verbetering 
t.o.v. 20 jaar geleden, toen de industriezone van Avelgem nog niet was 
ontwikkeld en er sprake was van een meer structurele 
werkloosheidsproblematiek. 
 
Spreiding van de tewerkstelling over de economische sectoren 1999 
De procentuele tewerkstelling in de primaire sector scoort in Avelgem hoger 
dan het arrondissement (4,7% t.a.v. 2,1%). De procentuele tewerkstelling in de 
secundaire sector (industrie en bouw) bedraagt in Avelgem 25,6% en ligt 
opmerkelijk lager dan het arrondissementeel gemiddelde (40%). De 
procentuele tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector scoort in Avelgem 
hoger dan het arrondissement (69,7% t.a.v. 58%). De handel en diensten 
vormen dus duidelijk de belangrijkste sectoren naar tewerkstelling in Avelgem. 
De industrie blijft – ondanks een inhaalbeweging in de jaren 1990 – van 
ondergeschikt belang, vergeleken met de verstedelijkte en geïndustrialiseerde  
as Menen-Kortrijk-Waregem. 
 

arbeidssector 
Avelgem 

aantal  werknemers 
en zelfstandigen  

percentage 

PRIMAIRE SECTOR 118 4,7 % 

SECUNDAIRE SECTOR 
INDUSTRIE : 502 
BOUW : 142 

644 

 
25,6% 

TERTIAIRE & QUARTAIRE SECTOR 1748 69,7 % 

TOTAAL  2510 100 % 

Bron : RSZ & RSVZ-gegevens 
  
Evolutie en aard van de bedrijvigheid  
In 1993 telde Avelgem nog 230 inrichtingen (bedrijven en zelfstandigen), in 
1999 was dit aantal systematisch gedaald tot 216 inrichtingen, als volgt 
verdeeld over de sectoren : 
• primaire sector : 7 bedrijven 
• secundaire sector : 48 bedrijven (26 industrie en 22 bouw).  
• tertiaire sector : 124 bedrijven 
• quartaire sector : 37 bedrijven 
 
Naar aantal zijn de meeste bedrijven dus terug te vinden in de handel en de 
dienstverlenende sector; in de industrie is vooral de textiel- en kledingsector 

sterk vertegenwoordigd én de sector groot- en kleinhandel neemt een derde 
plaats in naar aantal bedrijven. Avelgem functioneert dus als een 
dienstverlenend centrum voor de omliggende gemeentes. Het aandeel 
zelfstandigen en werkgevers in Avelgem is opmerkelijk groter dan voor het 
arrondissement en Vlaanderen. Overigens wordt de gehele regio Kortrijk 
gekenmerkt door een uitgesproken KMO-structuur. 
 

2.3.5.2. BESTAANDE STRUCTUUR BEDRIJVIGHEID 
 
Onder bedrijvigheid verstaan we zowel industriële als ambachtelijke 
ondernemingen (grote en middelgrote). 
 
ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
De bebouwing voor industrie is sedert 1980 meer dan verdubbeld. Toen was 
het totaal aan bebouwde percelen door industrie slechts 20 ha groot, hetgeen 
minder dan 1 % van de totale oppervlakte vertegenwoordigde. In 1995 was de 
totale bebouwde oppervlakte aan industrie reeds gestegen tot 37 ha; in 2000 is 
er 68 ha aan industriegrond in Avelgem aanwezig of 3% van de totale 
oppervlakte. Het is duidelijk dat het zwaartepunt van de bedrijvigheid zich in de 
hoofdgemeente Avelgem bevindt. Op de tweede plaats komt Kerkhove. 
 
De ruimtelijke spreiding van de industriële en ambachtelijke bedrijvigheid kan 
herleid worden tot vier hoofdtypes: 
• bedrijven gelegen op bedrijventerreinen, 
• bestaande bedrijven langs steenwegen, 
• bestaande bedrijven binnen het bebouwde weefsel, 
• en bestaande bedrijven verspreid in de open ruimte (al dan niet 

zonevreemd) 
 
Bedrijven gelegen op bedrijventerreinen 
De economische activiteiten binnen de gemeente Avelgem concentreren zich 
voornamelijk op het regionaal bedrijventerrein “Binnenhaven Avelgem”. 
Volgende bedrijven zijn hier o.a. gevestigd: Balta (tapijten), IVC (International 
Vinyl Company), Osta Carpets, Schellaert (autopark), Kesteleyn (zand en grint) 
met Avelgem Container Terminal (ACT) aan de Schelde en enkele kleinere 
ondernemingen zoals Christiaens Volcke (landbouwmachines), Derycke 
(werkkledij)... Aquafin heeft hier ook een waterzuiveringsstation gebouwd. Dit 
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regionale bedrijventerrein (bruto-oppervlakte 47 ha) is bijna volledig 
uitverkocht. Op 01/07/2003 werd nog 1,2 ha te koop aangeboden. 
 
Naast het regionaal bedrijventerrein van Avelgem komen nog op enkele 
plaatsen concentraties van bedrijvigheid voor. Heel wat van deze ‘paarse 
vlekjes’ op het gewestplan zijn bestemd voor één bedrijf en komen voor langs 
steenwegen, of verspreid binnen het bebouwd weefsel van de verschillende 
dorpskernen.  
 
Bestaande bedrijven langs steenwegen 
Er zijn op het gewestplan en op enkele BPA’s enkele bedrijven geconcentreerd 
langs twee belangrijke invalswegen : 
• Langs de Doorniksesteenweg (N353) in de omgeving van de Groote 

Fabrieke en het Sportcomplex Ter Muncken. Deze bedrijven zijn hier 
historisch gegroeid: gunstig gelegen nabij het oude station en langs een 
belangrijke steenweg. Een aantal bedrijfsgebouwen zijn in de loop der jaren 
van bedrijfsnaam en functie veranderd (cfr. Groote Fabrieke). 

• Langs de Leynseelstraat (N8) : een concentratie van lokale en 
ambachtelijke bedrijven (bv. ’t Kindt, Vercruysse, Roussel Invest, 
Vantieghem, Fabiola, Beronatex, Denca, Claerhout...)  

 
Deze twee concentraties maken een wezenlijk deel uit van de economische 
structuur van Avelgem. Het gaat in hoofdzaak over historisch gegroeide 
bedrijven, grootschalige en kleinschalige handelsactiviteiten gericht op de 
wagen. Naar toekomstige ontwikkelingsbehoeften voor deze bedrijvigheid kan 
geen eenduidige uitspraak geformuleerd worden. Een aantal van deze 
bedrijven zijn wel vervat in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven en krijgen 
door hun gunstige en geconcentreerde ligging ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
Bestaande bedrijven binnen het bebouwde weefsel 
Bedrijven van allerlei aard komen in de dorpskernen van de gemeente 
Avelgem voor. Een aantal van deze bedrijven zijn reeds opgenomen in 
gebieden voor industrie of ambachtelijke bedrijvigheid. Enkele bedrijven zijn 
echter zonevreemd gelegen en horen niet thuis in het woongebied. 
 
Een belangrijke concentratie van bedrijvigheid situeert zich rond de oude 
Schelde-inham (Kaaistraat-Scheldekaai) in de bebouwde kern van Kerkhove: 

nl. Clovis Matton (groothandel in granen en zaden) en Molens ’t Kindt 
(maalderij van bloem en rijst). Deze kadegebonden bedrijven brengen een 
schaalbreuk teweeg t.o.v. de woonbuurt Ten Hove. En ook ten noorden van de 
Oudenaardsesteenweg en langs de Brugstraat in Kerkhove sluiten enkele 
bedrijven aan bij het bebouwde weefsel. 
 
Ook in Waarmaarde bevinden zich enkele bedrijven binnen het bebouwde 
weefsel (o.a. Declerck, Vromant). En in Outrijve en in Bossuit bevinden zich 
langs de Doorniksesteenweg enkele bedrijven (ook leegstaande fabriek van 
Iserbyt op de hoek met de Dorrestraat). 
 
De merendeel van de bedrijven in het bebouwde weefsel werden niet 
opgenomen in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven.  In het kader van de 
gewenste ruimtelijke structuur kunnen mogelijk zulke gevallen verder 
besproken worden.   
 
Bestaande bedrijven verspreid in de open ruimte (al dan niet 
zonevreemd) 
Op het grondgebied van Avelgem zijn er een aantal bedrijven verspreid in de 
open ruimte. In de gehele regio Kortrijk bevinden zich overigens heel wat 
bedrijven buiten de stads- en gemeentekernen.  Deze situatie heeft zijn 
historische en maatschappelijke redenen.  
 
Enkele van deze bedrijven in Avelgem zijn gelegen in een geïsoleerde 
industriegebieden op het gewestplan of een BPA. Voorbeelden van dergelijke 
bedrijven zijn Deweer (veiligheidskleding) in de Meersstraat, Woodstar 
(houtverwerkend bedrijf) in de Knobbelstraat, D’Huyvetter (betoncentrale) ten 
zuiden van het Waarmaardeplein, Ivan (vleeswarenbedrijf) in de Krevelstraat. 
  
Het grootste deel van de verspreide bedrijven in de open ruimte is echter 
zonevreemd. Het overgrote deel van deze zonevreemde bedrijven situeert zich 
in het noorden van Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove. Eind augustus 2000 
werd een eerste fase van ‘het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven’ 
goedgekeurd, waarbij 4 bedrijven langs de Leynseelstraat nieuwe 
uitbreidingsmogelijkheden hebben verkregen (zie planningscontext).   
Een sectoraal BPA doet een uitspraak over de ontwikkelingsperspectieven voor 
de zonevreemde bedrijven in de open ruimte. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen: zonevreemde (bij uitbreiding) industriële en ambachtelijke bedrijven. 
Heel wat industriële en ambachtelijke bedrijven zijn gelegen of willen uitbreiden 
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in juridisch (volgens het gewestplan) hiertoe niet-bestemde zones.  Het betreft 
in hoofdzaak de zogenaamde zonevreemde (geïsoleerde) bedrijven in het 
open-ruimtegebied of bedrijven op de rand van de bebouwde kernen, welke 
zonevreemd willen uitbreiden.  Horeca, kleinhandel, agrarische en para-
agrarische bedrijven werden niet opgenomen in de inventaris, evenals alle 
soorten bedrijven in het woongebied. In het kader van de gewenste ruimtelijke 
structuur kunnen mogelijk zulke gevallen verder besproken worden.   
 
 
<kaart bestaande industriegebieden op het gewestplan > 
<kaart bestaande economische structuur : bedrijvigheid & kleinhandel> 
 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Vanuit het economisch profiel van Avelgem 
Uit de economische statistische gegevens, kan men concluderen dat de 
gemeente Avelgem over een vrij normaal economisch profiel beschikt. Toch 
gaan veel inwoners van Avelgem buiten de gemeente werken : vooral naar 
Zwevegem, Kortrijk en in mindere mate Oudenaarde en Ronse. De menging 
van K.M.O.’s en grote bedrijven in Avelgem zorgt voor een gedifferentieerde 
economische structuur, met specialisaties in de textiel- en bouwindustrie, maar 
vooral in de tertiaire en quartaire sector (dienstverlening en verzorgende 
functies). De stelling dat Avelgem in de eerste plaats een woongemeente is en 
daarnaast een bovenlokale verzorgende rol speelt t.o.v. de omliggende 
gemeentes met allerlei handel en diensten, wordt dus bevestigd. 
 
Nood aan meer industrie? 
Het aanbod aan bedrijventerreinen ligt in Avelgem beduidend lager dan in de 
verstedelijkte as van Menen-Kortrijk-Waregem, maar toch wordt de uitbreiding 
van het aanbod aan industriezones NIET noodzakelijk geacht.  Avelgem bezit 
hiervoor niet het juiste draagvlak (ruimtelijk, vanuit de milieuhoek, 
demografisch en socio-economisch) en de bestaande industrie berokkent nu 
reeds heel wat overlast, vooral naar mobiliteit toe (cfr. verkeers- en 
vervoersstructuur). Er is ook vraag naar echte bufferzones rond de bestaande 
industrie in Avelgem.  
 

Nood aan andere, meer kleinschalige economische activiteiten 
Om haar bovenlokale verzorgende rol t.o.v. de omliggende (deel)gemeentes te 
behouden moet Avelgem niet noodzakelijk meer industrieterreinen aanleggen : 
Avelgem zou haar structuurondersteunende rol op vlak van werken ook op 
andere manieren verder kunnen uitspelen. 
 
De tertiaire en quartaire sector wint in Avelgem duidelijk aan belang. De 
uitbreiding van de dienstverlenende en verzorgende sector vraagt meer ruimte, 
maar die moet mogelijk blijven binnen de dorpskern van Avelgem (bv. in de 
stationsbuurt, langs de Doorniksesteenweg, nabij het O.C.M.W. of in de 
omgeving van Feniks en het R.V.T. Sint-Vincentius). 
 
Er is ook vraag naar een actiegericht beleid voor K.M.O.’s, ambachten, 
kantoren en handel in het centrum van Avelgem.  Deze lokale bedrijvigheid 
genereert lokale tewerkstelling en biedt ook producten en diensten aan de 
bewoners zelf. De noodzaak tot een nieuw lokaal bedrijventerrein (voor 
K.M.O.’s en  ambachtelijke bedrijven) moet onderzocht en afgewogen worden 
met een eventuele herlokalisatie van bestaande zonevreemde economische 
activiteiten in Avelgem. Maar de behoefte kan ook groeien vanuit de noodzaak 
tot ruimte voor jonge, opstartende en snelgroeiende lokale bedrijven.  
 
In hoofdstuk 4 (ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke sectoren – 
bedrijvigheid) zal de behoefte voor een nieuw, bijkomend lokaal 
bedrijventerrein gekoppeld worden aan een locatie-onderzoek voor een 
dergelijk lokaal bedrijventerrein. 
 
Een duurzame en hoogwaardige ontwikkeling moet voor nieuwe lokale 
bedrijventerreinen een uitgangspunt zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn 
hierbij o.a. de bereikbaarheid, de ontsluitingsmogelijkheden, de 
parkeerproblematiek, een hoge dichtheid- en bebouwingsgraad, stapelen van 
bedrijfsgebouwen, buffering t.a.v. kwetsbare en woongebieden, aandacht voor 
architectuur, kwaliteit van het openbaar domein en vormgeving, de fasering en 
uitbreidingsmogelijkheden... 
 
Het verweven van K.M.O.’s en ambachtelijke bedrijvigheid in het woongebied 
kan ook een volwaardig alternatief vormen voor de aanleg van een nieuw, 
volledig afgescheiden lokaal bedrijventerrein, maar dan dient men wel 
bijzondere aandacht te vestigen op de verenigbaarheid van deze economische 
activiteiten met de woonomgeving. 
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Zonevreemdheid van bedrijven. 
De zonevreemde bedrijven in het open-ruimtegebied werden behandeld in de 
eerste fase van het sectoraal BPA. Nieuwe fases van dit sectoraal BPA blijven 
mogelijk.  
 
Voor de bedrijvigheid in het woongebied moet echter ook een oplossing 
worden geboden. Bij bedrijvigheid in de dorpskernen vormt verweving het 
uitgangspunt, op voorwaarde dat de activiteiten verenigbaar zijn met de 
woonomgeving.  Voor bedrijvigheden in de dorpskern die niet beantwoorden 
aan deze vereiste en hinderend werken ten opzichte van de omgeving is nader 
onderzoek noodzakelijk. Er dient een duidelijke visie t.a.v. de bedrijvigheid in 
de dorpskernen te worden geformuleerd. De ontwikkelingsmogelijkheden 
zullen worden bepaald conform de richtinggevende bepalingen uit de 
gewenste ruimtelijke structuur. 
 
Functiewijzigingen voor gebouwen gelegen buiten de geëigende 
bestemmingszone 
In de bestaande bestemmingsplannen (gewestplan en bijzondere plannen van 
aanleg) worden telkens een beperkt aantal functies binnen een bepaald 
bestemmingsgebied toegelaten. Op het moment dat een bestaand gebouw 
echter haar functie en gebruik verliest, kan men slechts via een wijziging van 
het bestemmingsplan ook andere functies in het desbetreffende gebouw 
toelaten. In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zou een kader kunnen 
worden opgemaakt om bepaalde functiewijzigingen in deze gebouwen toe te 
laten. Op deze manier kan het duurzaam gebruik van vaak waardevolle 
gebouwen op termijn worden gewaarborgd. 
 

2.3.5.3. BESTAANDE STRUCTUUR KLEINHANDEL 
In de kleinhandel doen zich specifieke ruimtelijke ontwikkelingen voor. Daarom 
wordt dit als een afzonderlijk aspect binnen de economische structuur 
behandeld. 
 
Kleinhandel heeft betrekking op commerciële activiteiten gericht op een 
particuliere eindverbruiker.  Het gaat om activiteiten waar de verkoop de 
hoofdfunctie is zoals detailhandelszaken, baanwinkels, groothandelszaken,...  
 

ANALYSE, ELEMENTEN & TRENDS 
De bebouwing voor kantoren en kleinhandel is op 15 jaar met bijna 65% 
gestegen : 10,7 ha in 1985 t.o.v. 16,5 ha aan bebouwde oppervlakte in 2000. 
 
Uitrustingsniveau van de kernen. 
In 1999 werd een onderzoek gedaan naar het uitrustingsniveau van de 
dorpskernen in Avelgem. Hierin kwam duidelijk naar voren dat de 
deelgemeente Avelgem over een hoog en uitgebreid voorzieningsniveau 
beschikt. Dit van de overige deelgemeentes ligt opmerkelijk lager. Wellicht valt 
dit voor Kerkhove nog het best mee door de aanwezigheid van o.a. een 
supermarkt. Vooral in Bossuit en Waarmaarde is er een gebrek aan basis- en 
handelsvoorzieningen. 
 
In de deelgemeente Avelgem bestaat de handelskern uit enkele straten : de 
Doorniksesteenweg (in sterke mate), de Oudenaardsesteenweg, de Kerkstraat, 
de Stationsstraat en in mindere mate de Neerstraat, de Kortrijkstraat en de 
Leopoldstraat. De sterke winkel- en handelsconcentratie in de 
Doorniksesteenweg (tussen de Kerkstraat en de Stijn Streuvelslaan) is er 
historisch gegroeid en domineert het straatbeeld. Deze handelskern vervult 
een bovenlokale verzorgende rol t.a.v. de omliggende (deel)gemeentes. 
Naast de winkelconcentraties in de centrumstraten zijn er ook enkele 
baanwinkels op de rand van de bebouwde kern langs de grote invalswegen : 
de Leynseelstraat, de Stijn Streuvelslaan, de Doorniksesteenweg (bv. 
supermarkt BIS) en de Oudenaardsesteenweg. 
Op de parking van het atheneum (in het centrum langs de 
Oudenaardsesteenweg) vindt ook de wekelijkse marktdag plaats, die telkens 
vele bezoekers aantrekt. Dit aspect wijst eveneens op het belang van Avelgem 
als handelscentrum.  
 
In de kleinere deelkernen kent de kleinhandel een spreidingspatroon langs 
de grote invalswegen : in Bossuit en Outrijve langs de Doorniksesteenweg, in 
Rugge langs de Ruggestraat, in Waarmaarde langs de Oudenaardsesteenweg 
en in Kerkhove vooral langs de Brugstraat. De kleinhandel in deze kleinere 
deelgemeentes heeft in hoofdzaak een lokaal verzorgend karakter, hoewel 
sommige handelszaken zich ook richten op het doorgaande autoverkeer (bv. 
langs de Brugstraat in Kerkhove).  
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Nood aan verweving in het hart van de dorpskernen 
Kleinhandelszaken maken een wezenlijk deel uit van het functioneren van deze 
dorpskernen. Verweving met andere functies is hier dus de regel en scheiding 
de uitzondering. Vandaar dat de kleinhandelsvoorzieningen maximaal moeten 
gelegen zijn in het centrum, in het zwaartepunt van de bebouwde omgeving én 
NIET langs invalswegen op de rand van of buiten deze dorpskernen. 
 
Functieverweving betekent echter niet dat alles overal moet kunnen. Om de 
kwaliteit van de bebouwde omgeving te vrijwaren is het noodzakelijk een aantal 
randvoorwaarden te bepalen, die te maken hebben met de schaal en aard van 
de activiteit, de ligging t.o.v. het centrum, de bereikbaarheid, VLAREM... De 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe kleinhandel worden 
bepaald conform de bepalingen uit de gewenste ruimtelijke structuur van de 
deelgebieden. 
 
Zonevreemdheid 
De zonevreemdheid van kleinhandel en horeca in het open-ruimtegebied moet 
aangepakt worden, want dit kon niet binnen het sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven. Er moet een visie hierover geformuleerd worden, maar het open-
ruimtegebied moet in de eerste plaats open ruimte (natuur en landbouw) 
blijven. Ook de groothandels- en kleinhandelszaak in bouwmaterialen (Holvoet) 
in de Huttegemstraat is ‘qua schaal zonevreemd’ t.o.v. de woonomgeving. 
 
Voorzieningen in alle dorpskernen? 
Er is nood aan minimale voorzieningen in de deelgemeentes Bossuit, Outrijve, 
Waarmaarde en Kerkhove. Mogelijke alternatieven zijn mobiele buurtwinkels, 
die de kleinere deelkernen bedienen, of het bieden van goede openbaar 
vervoersverbindingen met Avelgem. 
 
Ontwikkelingsperspectieven voor verschillende soorten kleinhandel 
Men kan onderscheid maken tussen grootschalige en kleinschalige 
handelszaken. In die zin is de naamgeving ‘kleinhandel’ misschien misleidend. 
Er dienen duidelijk ontwikkelingsperspectieven te worden opgesteld voor de 
verschillende types en groottes. Dit onderscheid is ook belangrijk in het kader 
van de mobiliteitsproblematiek. 
 

Kleinhandel en parkeerbeleid 
Kleinhandelsconcentraties moeten samengaan met een parkeerbeleid (cfr. 
verkeers- en vervoersstructuur). Heden zijn de winkelstraten ook onderhevig 
aan een zekere parkeerdrukte (tijdens piekmomenten). 
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2.3.6. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
TOERISTISCHE EN RECREATIEVE 
STRUCTUUR 

ANALYSE & TRENDS 
Toerisme en recreatie komen in de eerste plaats tegemoet aan de behoefte 
aan vrijetijdsbesteding van de bevolking. In die zin hebben deze activiteiten 
ook een sociaal karakter. Toerisme en recreatie zijn eveneens belangrijke 
economische activiteiten. Toeristische en recreatieve activiteiten zijn ook sterk 
gebonden aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 
kenmerken van een gebied of gemeente.   
 
Toerisme bevat het geheel van interrelaties en verschijnselen die verband 
houden met de verplaatsing naar en het tijdelijk verblijf van mensen in een 
andere dan de alledaagse leefomgeving, hetzij bij wijze van vrijetijdsbesteding, 
hetzij in de context van de persoonlijke ontwikkeling, hetzij in het kader van de 
beroepsuitoefening. 
 
Recreatie wordt gedefinieerd als een geheel van gedragingen die primair 
gericht zijn op de eigen verlangens inzake fysieke (sport, spel enz.) en 
geestelijke (cultuur, hobby enz.) ontspanning en die plaatsvinden binnen de 
vrije tijd (de tijd die overblijft na de maatschappelijke en fysiologische 
activiteiten). De recreatieactiviteiten kunnen worden ontplooid binnen of buiten 
de eigen woonomgeving. Recreatie kan bestaan uit dagrecreatie of uit 
verblijfsrecreatie.  
 
De gemeente Avelgem bezit diverse toeristisch-recreatieve troeven op haar 
grondgebied, die ze steeds meer wil uitbouwen. Avelgem kan, meer dan gelijk 
welke andere Zuid-West-Vlaamse gemeente, deze potenties benutten, door de 
onmiddellijke nabijheid van de Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en van 
vooral de Vlaamse Ardennen. Het toeristisch-recreatief centrum van de 
Kluisberg ligt immers vlakbij. 
 
In het kader van de gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen 
werd in 1998 het initiatief genomen om in de West-Vlaamse Scheldestreek een 
specifieke toeristisch-recreatieve werking op te zetten. De gemeenten 
Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem startten met een 

intergemeentelijke VVV onder de vorm van een toeristisch infokantoor, meer 
bepaald in het oude pompgebouw in Bossuit, gelegen aan de samenkomst 
van de Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit samenwerkingsverband 
werkt sinds 1999 effectief aan het uitbouwen van het toerisme en de 
(dag)recreatie in de gemeente Avelgem.  
 
ELEMENTEN VAN DE TOERISTISCHE EN RECREATIEVE 
STRUCTUUR 
 
Bij de bestaande ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur kunnen we 
volgende elementen onderscheiden : 
 
Bovenlokale toeristisch-recreatieve voorzieningen : 
a. Centrum voor Riviertoerisme en VVV (in oude pompgebouw van Bossuit) 
b. Regionaal archeologisch museum van de Scheldevallei in Waarmaarde 
c. Binnenhaven van Kloron in Kerkhove 
 
Groenstructuren en –elementen met toerisch-recreatieve waarde  
d. Scheldevallei (meersen, oude Scheldemeanders,...) 
e. Natuureducatief park in Avelgemse Scheldemeersen 
f. Kasteelpark van Bossuit 
g. Natuurpark van Kerkhove (bij kasteel) 
 
Culturele, educatieve en ontmoetingscentra  
h. Gemeentelijke openbare bibliotheek van Avelgem 
i. Ontmoetingscentra van Avelgem, Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en 

Kerkhove en de accomodatie van jeugdverenigingen en jeugddiensten 
(o.a. jeugdhuis Krak) 

j. Gemeentelijke Academie voor Visuele kunsten in Avelgem en Afdeling van 
het conservatorium van de stad Kortrijk in Avelgem (secties woord en 
muziek) : in het oude stationsgebouw (Ijzerwegstraat) en in een resterende 
vleugel van de oude Scheldeburcht van Avelgem (Kasteelstraat)  

 
Sport- en recreatieve voorzieningen 
k. Sportcomplex Ter Muncken in Avelgem (incluis sportzalen en gemeentelijk 

zwembad) 
l. Voetbalvelden en sportterreinen in Outrijve (nabij het ontmoetingscentrum), 

in Avelgem (voetbalvelden en stadion KVK Avelgem nabij het sportcentrum 
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Ter Muncken; het oude voetbalveld naast de Groote Fabrieke; het 
voetbalveld Trompet; het voetbalveld naast het Sint-Jan Berchmanscollege; 
tennisterreinen nabij de Scheldelaan; minigolfterrein nabij Ter Muncken) en 
in Kerkhove (voetbalveld Havenzicht) 

 
Culturele, historische en/of architectonische waardevolle elementen   
m. Kasteel van Bossuit  
n. Kasteel van Kerkhove (nabij natuurpark) 
o. Verschillende dorpskerken : in sterke mate de beschermde Sint-Pieterskerk 

van Outrijve en de beschermde Onze-Lieve Vrouwkerk van Waarmaarde, 
en in mindere mate de Sint-Amelbergakerk van Bossuit, de Sint-
Martinuskerk van Avelgem, de Sint-Rochuskerk van Rugge en de Sint-
Amanduskerk van Kerkhove. 

p. Industrieel patrimonium, in het bijzonder ‘De Groote Fabrieke of Leurent-
Fabriek’ (beschermd monument en dorpsgezicht) in Avelgem 

q. De Tombeelmolen of Molen Decoster in Outrijve 
r. Kasteel ‘Scheldeburcht’ in Avelgem 
s. De Varentstraat in Kerkhove 
t. Verschillende cultuurhistorisch en architecturaal waardevolle hofstedes en 

hoeves : de hoeve Heerlijkheid van Bouverie en het hof van Ename in 
Bossuit, de hoeve Blauwepoort in Waarmaarde en de Voldersveldhoeve in 
Kerkhove. 

 
Toeristische verblijfsaccomodatie 
u. Hotel Alta Ripa in Outrijve 
 
Toeristisch-recreatieve routes  
• De Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk voor recreatieve boottochten en 

pleziervaart; watersport met aanlegsteigers nabij het pompgebouw van 
Bossuit en in de binnenhaven van Kloron in Kerkhove; en voor de 
hengelsport (ook in oude Scheldemeanders) 

• Oude spoorwegbeddingen van de lijnen Kortrijk-Avelgem-Ronse en 
Avelgem-Herseaux : nu als fiets- en wandelroutes.  

• Jaagpaden langs Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk als belangrijkste 
verbindingen voor recreatief fietsen en wandelen 

• Uitgestippelde wandelroutes : Boshoutpad (Bossuit), Bouvriepad (Bossuit), 
Scheldepad (Avelgem) en het Walpad (Waarmaarde-Kerkhove) 

• Buurt- en voetwegen uit de atlas der buurtwegen 

• Uitgestippelde provinciale recreatieve fiets- en wandelroutes : de Leie-
Schelderoute (Zwevegem-Avelgem), de Spierevalleiroute (Spiere-Helkijn-
Henegouwen), de Waterhoekroute (Avelgem-Anzegem-Zwevegem), de 
Boerenlandschapsroute (Anzegem-Avelgem-Otegem) en de 
Scheldevalleiroute 3 (Oudenaarde-Kerkhove) 

• Stijn Streuvelsautoroute doorheen het Leie-Schelde interfluvium 
 
 
<kaart bestaande toeristisch-recreatieve structuur> 
 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Algemeen 
Avelgem bezit nu reeds verschillende bovenlokale toeristisch-recreatieve 
troeven op haar grondgebied : het centrum voor Riviertoerisme en VVV in 
Bossuit, het Regionaal Archeologisch museum van de Scheldevallei in 
Waarmaarde, de Scheldevallei,... Bovendien sluit Avelgem direct aan bij het 
grotere geheel van de Vlaamse Ardennen : de Kluisberg, een grote toeristisch-
recreatieve trekpleister voor Zuid-West-Vlaanderen en Zuid-Oost-Vlaanderen, 
ligt net over de Schelde.  
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het aanwakkeren van de toeristisch-recreatieve 
structuur voordelig : deze zachte sector werkt mee aan de kwaliteit, de 
duurzaamheid en de belevingswaarde van de ruimtelijke omgeving in 
Avelgem. Ook vanuit economisch standpunt kan het verder uitbouwen van de 
toeristische, recreatieve en culturele potenties enkel maar voordelen opleveren: 
meer opbrengsten en meer tewerkstelling. 
Tegelijkertijd moeten de potenties van toerisme en recreatie op een realistische 
schaal ingeschat worden. Er mag immers geen overdruk ontstaan : men moet 
op zoek gaan naar een evenwicht tussen het aantrekken en het weren van 
toerisme en recreatie. Avelgem bezit geen grootschalige en hoogdynamische 
toeristische trekpleisters en dit is ook niet gewenst. Toerisme en recreatie 
zullen eerder op een kleinschalig en laagdynamisch karakter voor Avelgem 
interessant blijven. 
 
Nood aan ruimte en bestemmingskader voor toerisme & recreatie 
De bestemming als ‘recreatiegebied’ komt niet vaak voor op plannen van 
aanleg. Nochtans ontbreken deze functies niet in ons maatschappelijk weefsel; 
integendeel, ze vormen meer en meer fundamentele activiteiten in ons 
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dagelijks leven. Bodembestemmingsplannen schieten vaak tekort om toerisme 
& recreatie voldoende ontwikkelingskansen te verlenen. Dit heeft enerzijds te 
maken met de sterke flexibiliteit van deze functies (zowel in tijd als ruimte) en 
anderzijds met de sterke correlatie met andere functies zoals natuur, 
landbouw, cultuur, educatie, gemeenschapsleven, sport- en 
lichaamsbeoefening... Bij toerisme en recreatie is verweving dus eerder de 
regel en de strikte functiescheiding de uitzondering. Zonevreemde recreatieve 
of toeristische activiteiten of gebouwen zouden aldus kunnen weggewerkt 
worden. 
 
Nood aan toeristisch-recreatieve netwerken 
De bestaande fiets- en wandelroutes kunnen worden uitgebouwd tot 
volwaardige toeristisch-recreatieve netwerken. Bovendien zijn deze routes, die 
zoveel mogelijk gescheiden moeten worden van het gemotoriseerd verkeer, 
ook interessant als alternatieve routes voor het woon-werkverkeer en voor de 
schoolgaande jeugd. De verbindingen via de bestaande jaagpaden, de oude 
spoorwegbermen, landbouwwegen en kerk- en voetwegen kunnen worden 
aanééngesloten tot een netwerk van aangename, verkeersveilige en 
recreatieve fiets- en wandelroutes. Een systeem van knooppunten, van waaruit 
diverse routes gevolgd kunnen worden, lijkt aangewezen. 
Maar de kerk- en voetwegels verdwijnen stelselmatig wat de uitbouw van een 
fiets- en wandelnetwerk kan bemoeilijken. Deze kerk- en voetwegels moeten 
dus behouden blijven om de uitbouwmogelijkheden van fiets- en wandelroutes 
te waarborgen. Bovendien kunnen er meer basis- en nutsvoorzieningen 
aanwezig zijn en vergen deze routes meer beheer en onderhoud. 
 
Recreatie in de Scheldevallei 
Het natuurlijk en landschappelijk kader van de Scheldevallei is overwegend 
aantrekkelijk voor toeristisch-recreatief medegebruik. Maar er bestaat wel 
gevaar voor een recreatieve overdruk op deze open ruimte : de 
natuurontwikkeling en de landbouw mogen geen al te grote hinder 
ondervinden door recreatie in de Scheldevallei. 
 
Toeristisch-recreatieve potenties op lokaal niveau 
• Het oude zwembad Scheldezicht in de Scheldelaan (Avelgem) sloot in 1999 

haar deuren en werd vervangen door het nieuwe sportcomplex Ter 
Muncken, langs de Doorniksesteenweg. Op de site van het oude zwembad 
kan een nieuw cultureel en jeugdcentrum (= gemeenschapscentrum) 

worden gebouwd. Hiervoor werd in 2001 een architectuurwedstrijd 
uitgeschreven. 

• De nieuwe sportvoorzieningen van het sportcomplex Ter Muncken zijn 
voorlopig voldoende. Op het gewestplan zijn er achter het sportcomplex 
Ter Muncken bovendien nog extra gronden voorzien voor recreatie. Dit 
biedt nog diverse mogelijkheden voor sport- en recreatieve voorzieningen. 

• Er is nood aan speelpleinen en andere recreatieve voorzieningen in de 
woonwijken zelf en vooral naar de deelgemeentes toe (o.a. het jeugdlokaal 
in Outrijve en Waarmaarde). 

• De mogelijkheden tot hoeve- en plattelandstoerisme dienen nader 
onderzocht te worden. Het kan alvast niet de bedoeling zijn om nieuwe 
hoogdynamische functies in de open ruimte toe te laten.  

• De bestaande kleinschalige overnachtingsmogelijkheden voor toeristen en 
recreanten kunnen worden uitgebreid, bv. met enkele standplaatsen voor 
mobilhomes en trekkershutten. 

• De oudere voetbalvelden in Avelgem kunnen meer optimaal benut worden. 
Misschien blijkt één of twee van deze voetbalvelden overbodig te zijn en 
kunnen ze bv. als park of voor andere functies worden aangewend. 

• Sommige voetbalvelden liggen ook niet in het juiste bestemmingsgebied. 
Het oude voetbalveld naast de Groote Fabrieke en het voetbalveld Trompet 
in Avelgem zijn gelegen in woonuitbreidingsgebied ; het voetbalveld bij het 
college in Avelgem en het voetbalveld Havenzicht in Kerkhove zijn gelegen 
in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Als deze 
voetbalvelden daadwerkelijk moeten behouden worden, dan dient de 
eventuele zonevreemdheid van deze voetbalvelden te worden opgelost. 
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2.3.7. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

De landschappelijke structuur is de samenhang tussen landschappen. Het 
landschap wordt hier specifiek vanuit een morfologische invalshoek 
beschouwd en vormt een volwaardige deelstructuur en niet alleen onderdeel 
van het open-ruimtegebied. Het landschap wordt specifiek bekeken vanuit zijn 
verschijningsvorm en zijn cultuurhistorische waarde. 
 
De basisgegevens voor de analyse van de bestaande landschappelijke 
structuur vindt men terug in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
van Avelgem.  Daarnaast wordt er gesteund op de ‘Landschapsatlas: relicten 
van de traditionele landschappen’.  De atlas geeft een overzicht van de 
relictzones, lijn- en puntrelicten en ankerplaatsen. 
 
ANALYSE UIT DE LANDSCHAPSATLAS : 
 
Traditioneel landschap is een landschapstypering die niet of slechts in 
beperkte mate gewijzigd is door de grootschalige ingrepen sedert de 
industriële revolutie.  
Avelgem maakt deel uit van drie traditionele landschappen :  
• A.  Zandleem Schelde-Leie interfluvium 
• B.  Lemig Schelde-Leie interfluvium 
• C.  Scheldevallei van Gent tot Doornik 
 
Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en lijnrelicten, 
zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen waardevolle 
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke 
waardering. Relictzones vertonen dikwijls nog de verticale relaties tussen 
landschapscomponenten. Volgende gebieden zijn als relictzones opgenomen 
in de Landschapsatlas: 
• R1.  Heuvelstreek Zwevegem - Kooigem – Ingooigem 
• R2.  Scheldevallei van Berchem tot Oudenaarde 
• R3.  Lemig Schelde-Leie interfluvium 
 

De lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die 
drager zijn van cultuurhistorische betekenis. Avelgem bevat volgende 
lijnrelicten:  
• L1.  Kanaal Bossuit-Kortrijk 
• L2.  Spoorlijn 85 Avelgem - Herseaux 
• L3.  Oude spoorwegberm Zwevegem – Avelgem 
• L4.  De Schelde 
• L5.  Varent 
 
De puntrelicten bestaan uit afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke 
omgeving. Avelgem bevat volgende puntrelicten : 
• 1.  Hoeve hof Bouvrie 
• 2.  Kasteel van Bossuit 
• 3.  Hof van Ename 
• 4.  Feodale Kerk Outrijve 
• 5.  Molen Decoster Outrijve 
• 6.  Kasteel Scheldeburcht 
• 7.  Goed te Blauwpoorte 
• 8.  O.L.V.-Kerk Waarmaarde 
• 9.  Goed te Voldersvelt 
• 10. Voldersveldhoeve 
• 11. Kasteel Kerkhove-Varent 
 
Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden voor 
Vlaanderen. Ze bestaan uit complexen van gevarieerde erfgoedelementen die 
een geheel vormen. Ze zijn binnen de relictzone uitzonderlijk inzake gaafheid of 
representativiteit, of nemen ruimtelijk een belangrijke plaats in voor de 
zorg/herstel van de landschappelijke omgeving of ze zijn uniek. Ankerplaatsen 
zijn complex en hun waarde wordt mede bepaald door de ruimtelijke context. 
Ankerplaatsen zijn plaatsen waar de verschillende puntrelicten met elkaar in 
verband staan. Op het grondgebied van Avelgem komen er ook enkele 
ankerplaatsen voor : 
• A1.  Bossuit 
• A2.  Scheldemeander Avelgem 
 
< kaart landschapsatlas > 
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Landschappelijke eenheden

1 Scheldemeersen te Kerkhove
2 Scheldemeersen van de Waterhoek
3 Rijt- en Schalaffiemeersen
4 Scheldemeersen te Outrijve
5 Valleikom van de Parochiebeek
6 Valleirand Waarmaarde - Kerkhove
7 Valleikom van de Scheebeek, beek

Ter Biest en St.-Arnoldusbeek
8 Valleirug Dries
9 Valleikom van Avelgem en Puurbeek
10 Valleirug en valleirand van

Bossuit - Outrijve
11 Valleikom van de Bouvriebeek

Karakteristieke landschappen

A Scheldemeersen te Kerkhove
B Scheldemeersen te Waarmaarde
C Rijt- en Schalaffiemeersen
D Scheldemeersen te Outrijve
E Kasteelpark te Kerkhove
F Vossehoek/Molenhoek
G Beekvallei van de Scheebeek
H Beekvallei van de Avelgembeek
I Kasteeldomein van Bossuit
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Bestaande landschappelijke
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ELEMENTEN VAN DE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 
 
Op basis van de landschapsinventarisatie, opgemaakt in het kader van het 
GNOP, werd het landschap opgedeeld in diverse eenheden. Deze zijn niet 
scherp afgelijnd en vloeien geleidelijk in elkaar over. Deze landschappelijke 
eenheden zijn gesitueerd op de kaart en worden verder getypeerd in de tabel 
‘landschappelijke eenheden’.  
 
Bij de gebiedsomschrijving wordt vooral rekening gehouden met het reliëf. Er 
is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de alluviale Scheldevallei met de 
vroegere Scheldemeersen (kleigronden) en de valleirand met de vroegere 
Scheldekouters (zandleemgronden). 
 
Naar Tiegem toe is er een duidelijke flank te onderscheiden die de overgang 
vormt met het interfluvium tussen Schelde en Leie. 
 
De rest van de gemeente is volgens de morfologie van het landschap verder 
opgesplitst in lager gelegen valleikommen en hoger gelegen valleiruggen.  
 
Op de kaart en in de tabel ‘karakteristieke landschappen’ is eveneens een lijst 
opgenomen met de meest typische en karakteristieke landschappen die bij de 
inventaris aan het licht zijn gekomen. Over het algemeen betreft het hier 
landschappen met restanten van het vroegere landschap zoals een 
meerskarakter en/of een grote dichtheid aan opgaande groenelementen. 
 
TABEL ‘Landschappelijke eenheden’ 
 
Gebieds-
omschrijving 

Beschrijving  Kenmerken

1. Scheldemeersen 
te Kerkhove 
  

Half-open vlak gebied 
− kle’s nog aanwezig 
− oude Scheldemeander 
− meersenlandschap 
− centrale en industrie 
− N36 
− Populierenbos 
− Schelde 

− vlak reliëf 
− homogene open ruimte 
− weilanden en akkers 
− kle’s : lokaal zichtbaar 

aanwezig 
− massief groen : zichtbaar 

aanwezig 

2. Scheldemeersen 
Waterhoek 

Open vlak gebied 
− oude Scheldemeander 
− lintbebouwing 
− centrale/industrie 
− verstoord 

meersenkarakter 
− kle’s aanwezig 
− Rijtgracht 

− vlak reliëf 
− homogene open ruimte 
− weilanden en akkers 
− kle’s : lokaal zichtbaar 

aanwezig 
− massief groen : weinig 

opvallend 

3. Rijt- en
Schalaffiemeersen 

 Open vlak gebied 
− typisch meersenkarakter 
− kle’s aanwezig 
− spoorwegberm 
− industriezone Avelgem 
− oude Scheldemeander 
− populierenaanplanting 
− villabouw 
− Rijtgracht 

vlak reliëf 
− homogene open ruimte 

en restgebied (Schalaffie) 
− voornamelijk weilanden 
− kle’s : zichtbaar aanwezig 
− massief groen : zichtbaar 

aanwezig 

4. Scheldemeersen 
te Outrijve 

Open vlak gebied 
− weinig kle’s 
− oude Scheldemeanders 
− populierenaanplanting 
− dreef (jaagpad) 
− akkers 
− kanaal Bossuit-Kortrijk 
− Moergracht 
− Waterwinning 

− vlak reliëf 
− homogene open ruimte  
− voornamelijk akkers 
− kle’s : weinig opvallend 
− massief groen : weinig 

opvallend 

5. Valleikom van de 
Parochiebeek 

Gesloten gebied 
− veel kle’s aanwezig 
− parkbos 
− lintbebouwing 
− N36 en N453 

licht golvend reliëf 
− overwegend homogene 

open ruimte 
− weilanden en akkers 
− kle’s : opvallend aanwezig 
− massief groen : dominant 

aanwezig 
6.Valleirand 
Waarmaarde-
Kerkhove 

Half-open gebied 
− N8 
− Lintbebouwing 
− Waterwinning 

− licht golvend reliëf 
− sterk versnipperde open 

ruimte 
− vooral akkers 
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− weinig open ruimte 
− kle’s aanwezig 
− valleirug Vierschaar en 

Beek ter Poele 

− kle’s : nauwelijks 
aanwezig 

− massief groen : niet 
aanwezig 

7. Valleikom van de 
Scheebeek, Beek 
ter Biest, St-
Arnoldusbeek 

Half-open gebied 
− Lintbebouwing en 

verkaveling 
− kle’s aanwezig 
− beekbegeleidende 

houtkanten 
− meandere beken 
− akkerbouw 
− hoogspanning 
− N8 

− licht golvend reliëf 
− licht versnipperde open 

ruimte 
− vooral akkers 
− kle’s : opvallend aanwezig 
− massief groen : 

nauwelijks aanwezig 

8. Valleirug Dries  Half-open golvend gebied 
− Lintbebouwing en 

verkaveling 
− Restanten kle’s 

aanwezig 
− akkerbouw 
− N8 

− golvend reliëf 
− licht versnipperde open 

ruimte 
− vooral akkers 
− kle’s : nauwelijks 

aanwezig 
− massief groen : niet 

aanwezig 
9. Valleikom van de 
Avelgembeek en 
Puurbeek 

Half-open gebied 
− Lintbebouwing 
− kle’s aanwezig 

(restanten) 
− meandere beek 
− oude spoorweg 
− N353 

− licht golvend reliëf 
− licht versnipperde open 

ruimte 
− weilanden en akkers 
− kle’s : zichtbaar aanwezig 
− massief groen : 

nauwelijks aanwezig 
10. Valleirug en 
valleirand Outrijve - 
Bossuit 

Licht golvend open gebied 
− kanaal Bossuit-Kortrijk 
− akkerbouw 
− oude spoorweg 
− lintbebouwing 
− populierenaanplanting 
− N353 

licht golvend reliëf 
− licht versnipperde open 

ruimte 
− vooral akkers 
− kle’s : nauwelijks 

aanwezig 
− massief groen : 

nauwelijks aanwezig 

11. Valleikom van 
de Bouvriebeek 

Gesloten vlak gebied 
− kasteelpark 
− populierenaanplanting 
− akkerbouw  
− N353 

− licht golvend reliëf 
− overwegend homogene 

open ruimte 
− vooral akkers 
− kle’s : zichtbaar aanwezig 
− massief groen : dominant 

aanwezig 
 
Opmerking : afkorting kle’s = kleine landschapselementen 
 
TABEL ‘Karakteristieke landschappen’ 
 

Situering landschap Kenmerken en beschrijving 
A. Scheldemeersen te Kerkhove Meersaspect met vochtige weiden, kle’s, 

oude Scheldemeander 
B. Scheldemeersen te Waarmaarde Meersaspect met oude 

Scheldemeanders, kle’s 
C. Rijtmeersen en 
Schalaffiemeersen 

Meersaspect met vochtige weiden, kle’s, 
oude Scheldemeanders 

D. Scheldemeersen te Outrijve Meersaspect (open landschap) met 
oude Scheldemeanders 

E. Natuurpark te Kerkhove Gevarieerd park/bos in beekvallei 
F. Vossehoek / Molenhoek Gesloten gebied met een hoge densiteit 

aan kle’s 
G. Beekvallei van de Scheebeek Beekvallei-aspecten met natuurlijke 

structuren : natuurlijke oevers, meanders 
en kle’s 

H. Beekvallei van de  Avelgembeek Beekvallei-aspecten met natuurlijke 
structuren : natuurlijke oevers, meanders 
en kle’s 

I. Kasteeldomein van Bossuit Gevarieerd kasteelpark  
 
<kaart bestaande landschappelijke structuur> 
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KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Aantasting van de landschappelijke kwaliteiten van het open-
ruimtegebied  
• Schaalvergroting en intensivering van de landbouw veroorzaken een 

banalisering en uniformisering van het landschap: kleine 
landschapselementen verdwijnen of worden niet langer onderhouden, het 
typische kouterlandschap wordt gewijzigd door ruilverkavelingen en 
verschraald tot een kaal landschap. Op die manier wordt zowel de 
herkenbaarheid als de belevingswaarde van het landschap aangetast. 

• De toegenomen bebouwing in de open ruimte (door zowel agrarische 
activiteiten, woningen en bedrijvigheid) houdt gevaar in voor versnippering 
en versnijding van de open ruimte.  

• Hoewel diverse lintstructuren en de verspreide bebouwing het landschap 
verstoren, mag de aantasting niet overroepen worden : de open ruimte van 
Avelgem is nog vrij gaaf gebleven. Dit is een pluspunt vanuit de 
belevingswaarde en vormt dus een positieve vertrekbasis voor verdere 
landschapsopbouw. 

 
Scheldevallei en haar landschappelijke waarde 
De Scheldevallei kan als landschappelijk geheel in zijn totaliteit aan bod komen 
in het structuurplan. De verschillende waardevolle landschappelijke entiteiten 
binnen dit gebied bieden heel wat potenties op vlak van 
landschapsontwikkeling. Men kan een landschappelijk streefbeeld voor dit 
gebied opmaken. 
 
Kleine landschapselementen 
De variatie in het landschap die gevormd wordt door de aanwezigheid van 
natuurlijke structuren dreigt verloren te gaan. Onder de natuurlijke structuren 
worden o.a. de beken en kleine landschapselementen (kle’s) gerekend. In 
verschillende landschappelijke eenheden zijn nog tal van kleine 
landschapselementen zoals knotbomen, hagen, solitaire bomen en struiken 
aanwezig, die het landschapsbeeld visueel sterk bepalen. Vooral in de meer 
vochtige beekdepressies (valleikommen) en meersengebieden vinden we 
knotwilgenrijen en bomenrijen. Het werken rond het behoud en/of het verhogen 
van een zekere dichtheid van kleine landschapselementen op plaatsen waar 
deze aanvaardbaar zijn voor het landbouwgebruik behoort zeker tot de 
mogelijkheden om in het open-ruimtegebied de landschappelijke en 
natuurwaarde te verhogen. Een hanteerbaar instrument is het 

subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van hagen, houtkanten, 
knotbomen, veedrinkpoelen en hoogstam-boomgaarden. 
 
Visuele en landschappelijke hinder door bedrijvigheid 
De bouwstijl voor industriële vestigingen is de laatste decennia in die mate 
geëvolueerd dat bij bouwplannen de constructieve, functionele en financiële 
aspecten boven creativiteit en esthetica komen te staan. Meestal worden 
eenvoudige en eenvormige betonconstructies in snelbouw opgetrokken. 
Industrieel bouwen met rekenschap voor het landschap is blijkbaar geen 
aandachtspunt bij de opmaak van bouwplannen.  Typische visuele knelpunten 
i.v.m. industriële vestigingen (incluis lichtreclames) zijn de industriezone van 
Avelgem, de industriële hoogbouw in Kerkhove, de oude suikerfabriek in 
Escanaffles, de elektriciteitscentrale van Ruien, de industriebouw ten zuiden 
van Bossuit (grondgebied Escanaffles)... Ofwel worden deze 
industriegebouwen als visuele bakens aanzien en kunnen ze esthetischer 
‘aangekleed’ worden: een grotere diversiteit in bouwmaterialen (met eerder 
donkere kleuren) kan een oplossing bieden. Ofwel dringt zich de aanleg van 
groenschermen op, die de visuele hinder minimaliseren. 
 
Hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsverdeelcentrum tussen 
Rugge en Waarmaarde 
Ook de hoogspanningskabels en -masten die het landschap van Waarmaarde 
en Avelgem doorsnijden, veroorzaken heel wat visuele hinder. Zij kunnen in 
hoge mate de landschapsbeleving schaden. Naast het aantal 
hoogspanningsleidingen vormt het elektriciteitsverdeelcentrum tussen Rugge 
en Waarmaarde ook een landschappelijk storend element. 
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2.4. BESTAANDE DEELGEBIEDEN IN 
AVELGEM 

Als laatste stap in de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur worden in 
het plangebied verschillende deelgebieden aangeduid. Deelgebieden of 
deelruimten worden onderscheiden om de complexe ruimtelijke organisatie te 
vatten. Ze vormen de bril waardoor naar het totale grondgebied van de 
gemeente Avelgem gekeken wordt en vormen het instrumentarium om het 
deelgebied te vatten. 
 
Deelgebieden worden gebruikt om de diversiteit van de gemeentelijke ruimte te 
beklemtonen en uit te werken. Deelgebieden zijn complex en worden bepaald 
door een specifieke interactie en verweving van de verschillende 
deelstructuren. Elk deelgebied heeft typische kenmerken, structuurbepalende 
elementen, potenties en knelpunten. De deelgebieden moeten als dynamische 
en complexe ruimtelijke systemen zonder vast omlijnde grenzen worden 
aangezien. De verschillende deelgebieden staan m.a.w. niet op zichzelf maar 
beïnvloeden en overlappen elkaar. Zij vervullen nu een bepaalde rol in de 
ruimte van de gemeente en kunnen die eventueel ook op hoger niveau spelen. 
Ieder deelgebied speelt een eigen rol in de toekomst.  Voor ieder deelgebied is 
er een specifieke strategie en beleid vereist. 
  
De aanduiding van deelgebieden als interpretatie van de bestaande 
ruimtelijke structuur geeft een belangrijke verbinding tussen het 
informatief en het richtinggevend gedeelte van het structuurplan. De 
deelgebieden zijn immers niet enkel een gevolg van de kennis vanuit de 
bestudering van de bestaande ruimtelijke structuur. Ook de noodzaak en de 
mogelijkheden om een specifiek beleid te ontwikkelen voor een bepaald 
gebied zijn bepalend. 
 
In dit informatief gedeelte wordt aldus de basis gegeven om in het 
richtinggevend gedeelte een specifiek ruimtelijk beleid voor de deelgebieden 
te ontwikkelen.  
 
 
 
 

Voor Avelgem worden volgende deelgebieden onderscheiden :  
• de bebouwde kern van Avelgem 
• de kleinere deelkernen (van Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en 

Kerkhove) 
• de Scheldevallei 
• de open ruimte noord 
 
 
<kaart : bestaande deelgebieden> 

     68  L e i e d a l   G e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  A v e l g e m  -  D e e l  1  :  i n f o r m a t i e f  g e d e e l t e   



������������	


�����	���
�����


�����	���
�����

������������	���

�����	�����
�����
�	��

����������������������

������������� 

�������

�!"���#�$#%&�&&&

& $  �'�

���()*��������+����+����'
�������������������

�����!('')������������



Sportcentrum
Ter Muncken

Industriezone van
Avelgem

Containerterminal

S
ch

el
de

Oude Rijtgracht

Atheneum

College

Sint-Martinuskerk

Gemeentehuis

Rijtg
racht

Feniks

Rugge

Groote
Fabrieke

station

Oude spoorwegbedding

O
u
d
e

sp
o
o
rw

e
g
b
e
d
d
in

g

A

C

B

B

B

B

B

B

A

A

D

D

E

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

2

2

3

6

6

4

4

5

5

5

KNELPUNTEN

POTENTIES

:

:

A. Verkeersonleefbare en -onveilige
doortocht van vrachtwagen- en
autoverkeer door centrum van Avelgem

B. Verkeersonveilige situaties
C. Verkeersdynamiek van

containerterminal (trekt veel zwaar
vrachtwagenverkeer aan)

D. Onharmonische vermenging
bedrijvigheid-wonen

E. Huidige locatie van het afvalstoffenpark

1. Diverse mogelijkheden voor
wooninbreidingsgebieden

2. Potenties van Groote Fabrieke &
omgeving

3. Mogelijkheden voor het versterken van
de centrumfunctie van Avelgem

4. Mogelijkheden voor kwalitatieve
inrichting van de openbare ruimte

5. Bijkomende ruimte voor
gemeenschapsvoorzieningen

6. Mogelijkheden voor het versterken van
de overgang en de relaties met de
Scheldemeersen

recreatie &

A

1111

250m 500m

ei dalei dal

N

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van de

bebouwde kern van Avelgem

legende - IG kaartnr. 33

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997



2.4.1. BEBOUWDE KERN VAN AVELGEM 
Als grootste en centraal gelegen kern, vervult Avelgem een verzorgende, 
bovenlokale functie t.o.v. de omliggende deelgemeentes en ook t.o.v. 
aangrenzende gemeenten.  Deze ‘centrumfunctie van Avelgem in het Schelde-
Leie interfluvium’ werd reeds diepgaander geanalyseerd in de paragraaf 2.2.. 
 
In dit deelgebied zijn immers veel centrumfuncties aanwezig en woont en werkt 
het grootste aandeel van de inwoners van de fusiegemeente Avelgem. Het 
centrum wordt gekenmerkt door een geconcentreerd bebouwingspatroon van 
aanééngesloten en halfopen bebouwing. Rond de centrale oude dorpskern 
van Avelgem bevindt zich, zoals beschreven in de analyse van de 
nederzettingsstructuur, een gordel van woonwijken en verkavelingen. Aan de 
rand van de bebouwde kern van Avelgem bevindt zich een minder dichte 
bebouwing langs diverse lintstructuren en in de zogenaamde ‘diffuse 
randgebieden’. 
 
Dit deelgebied wordt dus gekenmerkt door sterke en minder sterke 
concentraties van bebouwing en door een verweving van functies (wonen, 
kleinhandel, openbare en private diensten, culturele en recreatieve 
voorzieningen, industrie...). De bebouwde kern van Avelgem is arm aan 
groenelementen : slechts op enkele plaatsen is er groen aangelegd. Op het 
vlak van economie bezit Avelgem de grootste oppervlakte aan 
bedrijventerreinen (o.a. met de industriezone van Avelgem-binnenhaven) en 
een grote concentratie aan kleinhandelsvoorzieningen in het centrum van 
Avelgem. 
 
STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 
Volgende elementen zijn structuurbepalend in de bebouwde ruimte van 
Avelgem: 
• De oude, centrale dorpskern met een sterke verweving van functies en 

met... 
− twee hoofdassen : de Doorniksesteenweg (concentratie van 

kleinhandel) en de Oudenaardsesteenweg (concentratie van scholen en 
diensten);  

− en met de Leopoldstraat-Kasteelstraat (scholen, St.-Martinuskerk,  
OCMW en Scheldeburcht) en de Kortrijkstraat (gemeentehuis) als  
belangrijke nevenassen 

• De ruime omgeving van het oude station, de Groote Fabrieke en Ter 
Muncken met een menging van oude en nieuwe functies (wonen, 
kleinhandel, industrie, busstation, nieuwe sportcomplex...) 

• Een gordel van woonwijken en verkavelingen rond de oude dorpskern 
• Aan de rand van de dorpskern, eveneens een menging van functies : 

enerzijds langs lintstructuren (de Doorniksesteenweg, 
Oudenaardsesteenweg,  Leynseelstraat en Bevrijdingslaan) en anderzijds 
in de diffuse randgebieden. 

• De industriezone van Avelgem-binnenhaven is gelegen langs de N391 en 
langs de Schelde met de bijhorende containerterminal (overslag water-weg) 
en vormt dé economische pool van de bebouwde kern van Avelgem. 

 
Op onderstaande figuur worden een aantal specifieke knelpunten en potenties 
binnen de bebouwde kern van Avelgem aangeduid op een topografische kaart. 
De knelpunten en potenties zijn ook – in meer algemene termen – in 
onderstaande tekst opgenomen. 
 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Avelgem > 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Rol van de centrumgemeente Avelgem 
Avelgem bezit een bovenlokale verzorgende rol t.o.v. de omliggende 
(deel)gemeenten die kan worden behouden (zie ook bij paragraaf 
‘Centrumfunctie van Avelgem in het Schelde-Leie interfluvium’). Avelgem ligt 
immers net te ver van steden zoals Kortrijk, Waregem, Ronse, Oudenaarde en 
Doornik om zich volledig op deze steden te beroepen. De 
handelsvoorzieningen, culturele en gemeenschapsvoorzieningen en 
toeristisch-recreatieve functies in Avelgem kunnen worden behouden en 
bijdragen tot een levendige woonomgeving. En ook met een gedifferentieerd 
woningpatrimonium kan Avelgem zijn centrumfunctie sterk benutten. Deze rol 
zal voor Avelgem een essentieel element vormen bij het opstellen van een visie 
op langere termijn. 
 
Verweving van wonen en werken 
Verspreid in het woongebied komen verschillende vormen van bedrijvigheid 
voor. De eventuele nadelen en de hinder die deze bedrijven veroorzaken, 
moeten afgewogen worden tegen de voordelen en de potenties die de 
menging van functies met zich mee brengen. Voor de vrijgekomen gronden 
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van bedrijven die wegtrekken uit de bebouwde kern, moet een geschikte 
nabestemming gevonden worden, die de kwaliteit en de potenties ervan voor 
de gemeente optimaal benutten. 
Er resten nog heel wat open vragen. Hoe kan de verweving van wonen en 
werken optimaal georganiseerd worden in de centrumgemeente? Zijn klein- en 
grootschalige handelsactiviteiten op sommige plaatsen storend? Welke van 
deze handelsfuncties en bedrijven zijn minder storend en brengen wel extra 
kwaliteiten? Mogen de monofunctionele woonwijken vergroeien tot gemengde 
wijken?  Men moet ook eerst duidelijk definiëren wat industrie, K.M.O.’s en 
ambachtelijke bedrijvigheid inhouden.  Welke bedrijven zijn zonevreemd in het 
woongebied? Moeten er bufferzones voorzien worden? 
Men zou een soort gradatie van verweving in de bebouwde kern kunnen 
brengen door het woongebied (volgens het gewestplan) te differentiëren. Men 
kan verschillende soorten gebieden afbakenen : voor centrumfuncties, voor 
gemengde functies, voor wonen in ruime zin, voor residentieel 
(monofunctioneel) wonen... Men moet een duidelijke structuur nastreven om 
de interactie tussen de verschillende gebieden te optimaliseren. 
 
Dichtheid, verweving en parkeerbeleid 
Net zoals men het woongebied kan differentiëren naar mate van verweving, 
kan men dit ook naar verschillende dichtheden opdelen. Het principe van 
verdichting en inbreiding is goed, maar moet geïntegreerd worden met een 
doordacht parkeerbeleid. De problematiek van parkeerhavens moet dus 
gekoppeld worden aan de vooropgestelde dichtheden en verweving. 
 
Ruimte voor inbreidingsprojecten 
Zoals in de nederzettingsstructuur reeds werd aangegeven, kunnen in de 
bebouwde kern van Avelgem diverse inbreidingsprojecten worden 
gerealiseerd. Het project Intra Muros en enkele nieuwe, geplande 
verkavelingen (bvb. Pietserveld & Bleekveld) vormen hier reeds mooie 
voorbeelden van. Een mogelijke locatie voor een nieuw inbreidingsproject op 
korte termijn zou de omgeving van het oude station kunnen zijn. Dit project zou 
het gehucht Huttegem, de omgeving van de Groote Fabrieke én de oude 
dorpskern met elkaar kunnen verbinden.  
 
Oude industriële sites 
Oude leegstaande bedrijfs- en handelsgebouwen en braakliggende 
restgronden tussen bestaande bebouwing kunnen een nieuwe bestemming 
krijgen ter ondersteuning van en als impuls voor de omliggende bestaande 

omgeving, rekening houdend met de potenties van de plek waar de gebouwen 
zich bevinden. De leegstaande industriële panden, die omgeven zijn door 
woningen, kunnen plaatsmaken voor nieuwe woonprojecten of nieuwe 
vestigingen voor handel en ambachtelijke bedrijvigheid. 
 
De omgeving van de ‘Groote Fabrieke’ bezit heel wat potenties. Men moet een 
afweging maken tussen twee duidelijk verschillende visies over deze 
omgeving: 
• In een eerste visie zwakt men de bestemming ‘gebied voor 

milieubelastende industrieën’ af en realiseert men het omliggende 
woonuitbreidingsgebied met nieuwe woonwijken. Op deze manier breidt 
men de bestaande dorpskern van Avelgem eigenlijk sterk in zuidwestelijke 
richting uit. Ook de Groote Fabrieke zou dan niet voor milieubelastende 
industrie worden ingezet, maar een reconversieproject kunnen vormen 
(bvb. voor woningen, handelszaken, gemeenschapsvoorzieningen, 
ambachtelijke bedrijven...). 

• De tweede visie erkent de potentiële economische dynamiek van deze 
plek en versterkt de bestaande en historisch gegroeide bedrijfsactiviteiten. 
In deze visie zou men het woonuitbreidingsgebied niet realiseren, maar wel 
de vestiging van een nieuw lokaal bedrijventerrein (ambachtelijke zone) 
voorzien. De Groote Fabrieke zou vervolgens kunnen plaats bieden aan 
economische activiteiten (bijvoorbeeld onder de vorm van een 
bedrijvencentrum of bedrijfsverzamelgebouw).  

 
Potenties van de openbare ruimte in de bebouwde kern  
De openbare ruimte in Avelgem is nu te vaak éénzijdig autogericht, te weinig 
gericht op de verblijfsfunctie en niet aangepast aan de huidige noden en 
verwachtingen van het openbaar domein. Daarom moet binnen de kern de 
relatie tussen verschillende openbare ruimtes en (openbare) voorzieningen 
zoveel mogelijk versterkt worden. Verbonden openbare ruimtes betekenen veel 
meer dan de som van de ruimtes op zich. Een kwalitatieve openbare ruimte 
zorgt immers in de eerste plaats voor een kwalitatieve en aangename woon- 
en leefomgeving. En hoe denser de bebouwing, des te groter het belang van 
de (groene) openbare ruimte in de kern. 
In het centrum van Avelgem komen een aantal interessante publieke sites en 
restgebieden voor (o.m. het Vermandereplein, de site van het oude zwembad, 
de openbare ruimte aan het oude station, de parking van het atheneum, nabij 
het voetbalveld van het college...) die, mits valorisatie en goede onderlinge 
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verbinding, de ruimtelijk-functionele samenhang tussen de fragmenten van de 
bebouwde kern kunnen versterken.  
 
Voldoende ruimte voor centrumfuncties 
Een kwalitatieve openbare ruimte is vooral op die plaatsen belangrijk waar 
centrumfuncties zijn geconcentreerd. Deze centrumfuncties kunnen zowel 
belangrijke private voorzieningen (bv. supermarkt, restaurant-feestzaal...) als 
openbare gemeenschapsvoorzieningen zijn. Er moet ook voldoende 
bebouwingsruimte zijn om deze centrumfuncties waar te maken. Er zijn bv. 
nog open vragen over de uitbreiding van de begraafplaats, van het R.V.T. en 
de Feniks... 
 
Knelpunten bij lintbebouwing 
De lintbebouwing langs invalswegen ondermijnt de centrumfuncties in het hart 
van Avelgem : een uitééngelegde bebouwde kern verzwakt de centrale rol van 
Avelgem-centrum. Lintbebouwing genereert ook steeds meer gemotoriseerd 
verkeer, terwijl woningen en handelsvoorzieningen geconcentreerd in het 
centrum de auto veelal overbodig maken (kortere afstanden). De 
lintbebouwing tast ook de open ruimte aan en zorgt voor verkeersonveilige 
situaties langs de verbindingswegen. Typische voorbeelden van dergelijke 
verkeersonveilige situaties zijn de bedrijven en handelsvoorzieningen langs de 
Leynseelstraat of de Doorniksesteenweg.  
 
Groene karakter van de bebouwde kern 
De open, rustige en aangename woonomgeving kan in Avelgem nog versterkt 
en geaccentueerd worden door meer groenvoorzieningen tussen de 
bebouwing en op het maaiveld te voorzien. In het centrum zelf zijn er nog een 
aantal sites die men met meer duurzame beplanting en groenvoorzieningen 
een stuk aangenamer kan maken. En de overgang en relaties van de 
bebouwde kern met de Scheldemeersen kan nog versterkt worden. 
 
Economische potenties 
De noden voor de bedrijvigheid en de kleinhandel dienen verder onderzocht te 
worden in het kader van de gewenste economische structuur. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten en bij de herlokalisatie of 
reorganisatie van bestaande bedrijvigheid en handel in Avelgem dient men 
rekening te houden met de bestaande structuur en potenties van elke plek. 
 

Een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark  
Op dit ogenblik bevindt het gemeentelijk afvalstoffenpark (of containerpark) 
zich in het binnengebied van de Kortrijkstraat-Neerstraat-Hoogstraat. Omwille 
van nieuwe en toekomstige milieunormen (grotere oppervlakte, uitbouwen van 
een diftarpark met weegbrug...) wordt de huidige locatie te klein en is deze niet 
meer verenigbaar met de woonomgeving. Bovendien is de huidige locatie 
begrepen in het plangebied van het BPA Avelgem nr.13 ‘Intra muros’, dat 
inmiddels 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 correct en doordacht initiatief lijkt. Men is reeds gestart met 
een eerste fase van dit wooninbreidingsproject. Om de verdere fases ook te 
kunnen realiseren moet het containerpark logischerwijze verhuizen. 
Aangezien binnen de geschikte bestemmingen van het gewestplan geen 
ruimte beschikbaar is, zal een afwijking van het gewestplan en dus de opmaak 
van een BPA of RUP noodzakelijk zijn. De finale keuze voor een nieuwe locatie 
zal een grondige afweging vormen tussen de eigendomsstructuur, financiële 
en vooral ruimtelijke-stedenbouwkundige criteria. 
 
Verkeersproblematiek binnen de bebouwde kern van Avelgem 
De doortocht van het zware vrachtverkeer en het drukke autoverkeer, die reeds 
in het kader van ‘de bestaande verkeers- en vervoersstructuur’ uitvoerig werd 
besproken, maakt de bebouwde kern verkeersonveilig en hindert diverse 
centrumfuncties (=verkeersonleefbaarheid). Het openbaar vervoer en de 
zwakke weggebruikers (fietsers en voetgangers) staan ook te veel onder druk.  
Het gemotoriseerde verkeer moet zich aanpassen aan de doortocht door deze 
kern en niet omgekeerd. De structuur en de inrichting van de centrumstraten 
moeten m.a.w. de condities voor het doorgaande verkeer bepalen. Nieuwe 
projecten langs de Doorniksesteenweg, die zich focussen op een dwarse 
relatie i.p.v. een langse, verkeersgerichte oriëntatie, behoren tot de 
mogelijkheden (= concept van ‘ruggengraat’).  
 

2.4.2. KLEINERE DEELKERNEN 
Dit deelgebied omvat het geheel aan kleinere dorpen die met elkaar verbonden 
worden via de Doorniksesteenweg-Oudenaardsesteenweg en de Schelde : 
Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove vormen m.a.w. een apart 
deelgebied. In deze kleinere deelkernen vindt men veelal dezelfde 
problematiek rond leefbaarheid terug. De leefbaarheid van deze deelkernen 

     71  L e i e d a l   G e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  A v e l g e m  -  D e e l  1  :  i n f o r m a t i e f  g e d e e l t e   



staat vandaag onder druk en dit op diverse vlakken : gebrek aan voorzieningen 
(gemeenschapsvoorzieningen, openbaar vervoer, horeca, kleinhandel), 
analoge mobiliteitsproblemen, gebrekkige woonkwaliteit, weinig 
werkgelegenheid...). Deze kleinere deelkernen zijn voor de meeste 
voorzieningen aangewezen op de hoofdgemeente Avelgem. 
 
Rond de meer dense bebouwing van de oude dorpsstraten bevinden zich net 
als in Avelgem (vaak sociale) woonwijken en verkavelingen. De lintbebouwing 
langs de verbindingswegen is meer gericht op het wonen, hoewel plaatselijk 
ook enkele andere functies voorkomen.  
 
De Doorniksesteenweg (N353) en de Oudenaardsesteenweg (N8) zorgen voor 
een relatief vlotte verkeersverbinding tussen deze deelkernen. Daarnaast 
zorgen de Scheldemeersen voor een natuurlijke, landschappelijke en 
toeristisch-recreatieve verbinding. En de Schelde zorgt tenslotte ook voor een 
verbinding via water, hoewel de Schelde niet meer zoals vroeger tot tegen de 
eigenlijke dorpskernen komt. 
 
STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Bossuit : 
• de oude dorpskern met de Doorniksesteenweg als hoofdstraat en de Sint-

Amelbergakerk als markant bouwwerk 
• de sociale woonwijk rond de Vlaanderenstraat en Oudstrijderslaan 
• woonlinten langs de Doorniksesteenweg en de Moenstraat 
• het kasteel en kasteelpark van Bossuit als beschermd monument en 

dorpsgezicht 
• het oude pompgebouw als ontmoetingscentrum en centrum voor 

riviertoerisme en V.V.V. 
• het kanaal Bossuit-Kortrijk als groene, toeristisch-recreatieve en transportas 

en het bijhorende sluizencomplex voor de monding naar de Schelde 
• de Moenstraat en de Kanaalweg parallel met het kanaal Bossuit-Kortrijk 

richting Moen-Zwevegem 
 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Outrijve : 
• de oude dorpskern met de Doorniksesteenweg als hoofdstraat en de Sint-

Pieterskerk en Tombeelmolen als beschermde monumenten 
• de sociale woonwijk rond de Korenstraat, rond de Tombeelmolen en de 

verkaveling Gibraltar 

• woonlinten langs de Doorniksesteenweg en de Heestertstraat 
• het voetbalveld en het oude ontmoetingscentrum, centraal gelegen in 

Outrijve (aan het Outrijveplein) 
 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Rugge : 
• de oude dorpskern met de Ruggestraat en de Oudenaardsesteenweg als 

hoofdstraten en de Sint-Rochuskerk als markant bouwwerk 
• woonlinten langs de Oudenaardsesteenweg, Ruggekouterweg, Waterhoek 

en de Langestraat 
 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Waarmaarde : 
• de oude dorpskern met de Oudenaardsesteenweg en de O.L.Vrouwstraat 

als hoofdstraten en de Onze-Lieve-Vrouwkerk als beschermde monument 
• woonlinten langs de Oudenaardsesteenweg, Trappelstraat en Nieuwstraat 
• het regionaal archeologisch museum en ontmoetingscentrum 
• betoncentrale D’Huyvetter, als geïsoleerd bedrijf in de Scheldemeersen 
 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor Kerkhove : 
• de oude dorpskern met drie polen : (1) rond de Oude Plaats, (2) rond Ten 

Hove en (3) het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg en de Brugstraat 
waar ook de Sint-Amanduskerk is gebouwd.  

• de Oudenaardsesteenweg en de Brugstraat (N8) als verbindingsweg 
Avelgem-Kerkhove-Oudenaarde én de N36 als verbindingsweg Ronse-
Kerkhove-Vichte-Deerlijk-Harelbeke 

• de woonwijken Ten Hove, de Sint-Amandswijk en Maelstene 
• de kadegebonden industrie (o.a. met bulkgoederen) rond de oude 

Schelde-inham 
• linten (woningen, bedrijven en handel) langs de Oudenaardsesteenweg, 

Brugstraat, Kruisstraat en Krevelstraat 
• de beschermde kasseiweg ‘de Varent’ 
• het kasteel en het natuurpark van Kerkhove (met vallei van de 

Parochiebeek) 
• de binnenhaven van Kloron voor waterrecreatie  
• het zonevreemde voetbalveld ‘Havenzicht’ 
 
Op onderstaande figuren worden een aantal specifieke knelpunten en potenties 
binnen de kleinere deelkernen aangeduid op topografische kaarten. De 
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Kasteelpark van Bossuit

Pompgebouw
van Bossuit
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1111

KNELPUNTEN

POTENTIES

:

:

A. Verkeersonveilige en -onleefbare
doortocht van de N353 door het
centrum van Bossuit (met gebrekkige
voorzieningen voor zwakke
weggebruikers)

B. Sterke concentratie van sociale
woningen (combinatie van socio-
economische achterstelling en ruimtelijk
afgelegen locatie)

C. Gebrek aan basisvoorzieningen
(kleinhandel, gemeenschapsfuncties,
openbaar vervoer...)

D. Hinder door bedrijvigheid (op
grondgebied van Wallonië)

1. Enkele mogelijkheden voor
wooninbreidingsprojecten

2. Mogelijkheden voor de herinvulling van
de leegstaande fabriek ‘Iserbyt’

3. Mogelijkheden van pompgebouw van
Bossuit als ontmoetingscentrum &
centrum voor riviertoerisme en V.V.V.)

4. Toeristisch-recreatieve potenties van
kasteel en kasteelpark van Bossuit

5. Potenties op vlak van toerisme,
recreatie & natuurontwikkeling van het
kanaal Bossuit-Kortrijk & de Schelde
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ei dalei dal

N

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van de

deelkern Bossuit

legende - IG kaartnr. 34

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997
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:

:

A. Verkeersonveilige en -onleefbare
doortocht van de N353 door het centrum
van Outrijve (met gebrekkige
voorzieningen voor zwakke
weggebruikers)

1. Diverse mogelijkheden voor
wooninbreidingsprojecten

2. Centraal gelegen recreatieve en
gemeenschapsvoorzieningen
( jeugdlokaal,
nieuw ontmoetingscentrum...)

3.

4.

5. Nabijheid oude scheldemeander (natuur,
recreatie...)

groenzone, voetbalveld,

Mogelijkheden voor kwalitatieve
herinrichting van de openbare ruimte
rond de beschermde Sint-Pieterskerk
Beschermde Tombeelmolen als
toeristische bezienswaardigheid

100m 200m

ei dalei dal

N

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van de

deelkern Outrijve

legende - IG kaartnr. 35

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997



O.L.V.-kerk

Museum

Sint-Rochuskerk

Elektriciteitsverdeelcentrum
(transformators
hoog-laagspanning)

Elektriciteits-
centrale
van Ruien
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KNELPUNTEN

POTENTIES

:

:

A. Verkeersonveilige en -onleefbare
doortocht van de N8 door het centrum
van Waarmaarde (met gebrekkige
voorzieningen voor zwakke
weggebruikers)

B.

C. Lintbebouwing langs de N8 (inname
open ruimte & verkeersonveiligheid)

D. Moeizame
bedrijf in

Scheldemeersen
E. Visuele hinder door elektriciteitscentrale

van Ruien en hoogspanningsleidingen

1. Enkele mogelijkheden voor
wooninbreidingsprojecten

2. Mogelijkheden voor kwalitatieve
herinrichting van de openbare ruimte in
centrum van Rugge & van Waarmaarde

3. Regionaal archeologisch museum in
Waarmaarde als toeristische
bezienswaardigheid en als
ontmoetingscentrum

Gebrek aan basisvoorzieningen in
Waarmaarde (kleinhandel,
gemeenschapsfuncties, openbaar
vervoer...)

verkeersontsluiting en
geïsoleerde ligging van een

100m 300m

ei dalei dal

N

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van de

deelkernen Rugge & Waarmaarde

legende - IG kaartnr. 36

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997



Natuurpark van
Kerkhove

Scheldemeersen
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KNELPUNTEN

POTENTIES

:
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A. Verkeersonveiligheid en -onleefbaarheid
langs de Oudenaardsesteenweg door
het centrum van Kerkhove (met
gebrekkige voorzieningen voor zwakke
weggebruikers)

B. Schaalbreuk & hinder van grootschalige
kadegebonden industrie t.o.v. de
woonomgeving

C. Moeizame verkeersontsluiting van deze
kadegebonden industrie

D. Gebrek aan openbaar vervoer
E. Zonevreemdheid van het voetbalveld

‘Havenzicht’

1. Enkele mogelijkheden voor
wooninbreidingsprojecten

2. Binnenvaart als alternatieve
transportmodus voor kadegebonden
industrie rond oude Schelde-inham

3. Mogelijkheden van bestaande
‘binnenhaven van Kloron’ op vlak van
waterrecreatie & pleziervaart

4. Beschermde kasseiweg ‘de Varent’ als
bekende fietsroute

5. Nabijheid van de Scheldemeersen & het
natuurpark van Kerkhove (potenties op
vlak van natuurontwikkeling &
landschapsopbouw)
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ei dalei dal
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RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van de

deelkern Kerkhove

legende - IG kaartnr. 37

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997



knelpunten en potenties zijn ook – in meer algemene termen – in onderstaande 
tekst opgenomen. 
 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de deelkern Bossuit > 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de deelkern Outrijve > 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de deelkernen Rugge en 
Waarmaarde > 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de deelkern Kerkhove > 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Rol van deze kleinere deelkernen 
• De kleinere deelkernen (vooral Bossuit en Waarmaarde) hebben vaak een 

tekort aan basisvoorzieningen.  Moet het uitrustingsniveau in deze kleinere 
deelkernen verhoogd worden? Moet de afstemming en de afhankelijkheid 
van de verschillende kleinere deelkernen t.o.v. Avelgem versterkt of 
afgezwakt worden? 

• Net als in Avelgem moet men streven naar verdichting, inbreiding en 
verweving van functies in de dorpskernen. Men kan het woongebied 
differentiëren naar mate van verweving, hoewel de woonfunctie in deze 
kleinere deelkernen toch meer op de eerste plaats zal blijven. Deze dorpen 
bieden immers de mogelijkheid tot landelijk, rustig wonen met een vlotte 
ontsluiting naar de regio toe.   

• Deze dorpen kunnen dan ook elk afzonderlijk hun eigen kwaliteiten en 
identiteit uitspelen : 
− Bossuit : met het Kasteel en Kasteelpark, het oude pompgebouw (als 

ontmoetingscentrum en centrum voor riviertoerisme en V.V.V.) en het 
kanaal Bossuit-Kortrijk 

− Outrijve : met haar beschermde monumenten, de recreatieve  en 
gemeenschapsvoorzieningen en rustige woonwijken, dichtbij de 
centrumgemeente Avelgem 

− Rugge : met woonvoorzieningen vlakbij Avelgem en de Waterhoek 
− Waarmaarde : met de beschermde dorpskerk en het regionaal 

archeologisch museum 
− Kerkhove : met het natuurpark, de Varent en de binnenhaven van Kloron 

 
Woonkwaliteit 
• De sociale woonwijken in Kerkhove, Outrijve, maar vooral in Bossuit kennen 

heel wat maatschappelijke problemen. De sterke concentratie van minder 

gegoede bevolkingsgroepen in deze sociale woonwijken, die op eerder 
afgelegen locaties gelegen zijn, zorgt voor socio-economische problemen 
zoals achterstelling en uitsluiting. Ook de uniforme vormgeving, het matig  
en zelfs gebrekkig comfort en onderhoud van deze sociale woningen 
worden als problematisch ervaren. De socio-economische knelpunten 
kunnen niet met stedenbouw of architectuur worden opgelost, men kan 
enkel trachten de woningen en de woonomgeving aantrekkelijker te maken. 

• In de oude dorpscentra staan langs de drukke verkeersaders (Doornikse- 
en Oudenaardsesteenweg) heel wat woningen leeg.   

• Lintbebouwing en nieuwe verkavelingen in woonuitbreidingsgebieden 
tasten de open ruimte steeds verder aan.  

• Onbebouwde percelen in het woongebied en de vernieuwing van het oude 
woningpatrimonium bieden mogelijkheden voor wooninbreiding. Deze 
inbreiding en verdichting dienen te gebeuren op het schaalniveau van deze 
landelijke dorpen.  

 
Gebreken i.v.m. bedrijvigheid 
• In de kleinere deelkernen moet de verweving van werken en wonen 

mogelijk blijven om zo de lokale tewerkstelling op het niveau van de 
deelgemeentes te vrijwaren. Maar de bedrijvigheid mag de woonfunctie niet 
verstoren. Er kunnen nog bijkomende maatregelen getroffen worden. 

• Maar men moet trachten de ontsluiting van de bedrijven beter te 
organiseren : bvb. problemen in Kerkhove, Waarmaarde en Bossuit.  

• Zijn er bedrijven zonevreemd in het woongebied en moeten deze 
geherlokaliseerd worden? 

• Schaalbreuk en hinder van de grootschalige kadegebonden industrie rond 
de oude Schelde-inham t.o.v. de woonwijk Ten Hove in Kerkhove. 

• Ook in de kleinere deelkernen (bv. in Bossuit) kunnen leegstaande 
bedrijfsgebouwen opnieuw ingenomen worden door nieuwe lokale 
bedrijvigheid, verenigbaar met het wonen, wat de lokale tewerkstelling ten 
goede zou komen. 

 
Mobiliteitsproblemen 
• Doortocht van zware vrachtverkeer en snelle autoverkeer langs de 

Doornikse- en Oudenaardsesteenweg doorheen de verschillende 
dorpscentra (verkeersonveiligheid en –onleefbaarheid). 

• Er zijn onvoldoende veilige en comfortabele fietsers- en 
voetgangersvoorzieningen tussen en in de dorpskernen, zodat dit 
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langzame verkeer ontmoedigd wordt en het autogebruik ook voor korte 
afstanden hoog blijft.   

• Het openbaar vervoer tussen de deelkernen onderling en naar Avelgem of 
andere gemeentes is zeer beperkt. In Waarmaarde en Kerkhove zijn er zelfs 
geen vaste buslijnen. Er wordt aangedrongen op betere verbindingen en 
voorzieningen voor het openbaar vervoer.  

• Een kwalitatief openbaar domein (straten, pleinen en openbaar groen) kan 
meewerken aan de identiteit en kwaliteiten van elke deelkern. 

 

2.4.3. SCHELDEVALLEI 
Dit deelgebied moet gezien worden over de gemeentegrenzen heen. De 
Scheldevallei wordt immers op Vlaams en zelfs op internationaal niveau 
beschouwd. De Scheldevallei in Avelgem vervult vandaag vijf hoofdfuncties : 
natuur, landbouw, recreatie, waterwinning en het transport over water. De 
industriezones van Avelgem-binnenhaven en de kadegebonden bedrijvigheid 
rond de oude Schelde-inham in Kerkhove worden hier buiten beschouwing 
gelaten : deze industriezones behoren tot de bebouwde deelgebieden. 
 
STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 
Volgende elementen zijn structuurbepalend voor de Scheldevallei : 
• de Schelde zelf met haar onmiddellijke oevers (rivierbermen, jaagpaden 

met populierenrijen, sluizencomplex  en binnenhaven in Kerkhove) 
• de kruising met het kanaal Bossuit-Kortrijk (met sluizencomplex en 

aanlegsteiger in Bossuit) 
• de meersengebieden van Kerkhove, de Waterhoek, de Rijtmeersen, de 

Schalaffiemeersen en van Outrijve-Bossuit 
• de oude Scheldemeanders van Kerkhove, Waarmaarde, de Waterhoek, 

Avelgem en Outrijve 
• de uitlopers van enkele beekvalleien (de Bouvriebeek, de Avelgembeek, de 

Scheebeek en Parochiebeek) die uitmonden in de Rijt- en Moergracht en 
de Schelde 

• de Rijtgracht en Moergracht 
• de valleiranden van Bossuit-Outrijve, Rugge-Waarmaarde en Kerkhove  
• de waterwinningsterreinen van Waarmaarde 
• de hoogspanningsleidingen en elektriciteitsverdeelcentrum te Waarmaarde 
• het hof van Ename in Bossuit 
 

Op onderstaande figuur worden een aantal specifieke knelpunten en potenties 
binnen de Scheldevallei opgesomd bij een topografische kaart. De knelpunten 
en potenties zijn ook – in meer algemene termen – in onderstaande tekst 
opgenomen. 
 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van de Scheldevallei > 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Algemeen 
Om de verschillende functies in de Scheldevallei optimaal te benutten moet dit 
gebied beter gedifferentieerd worden. De bestemmingen van het gewestplan 
stemmen veelal niet overeen met de realiteit : het natuurgebied van het 
gewestplan is in de praktijk vooral landbouwgrond.  
Het GNOP en de oriënteringsnota rond het ecologisch impulsgebied 
Westvlaamse Scheldevallei suggereerden dat men in de Scheldevallei op zoek 
moet gaan naar een evenwicht, een verweving en diversificatie van vier reeds 
aanwezige functies : natuur, landbouw, waterwinning en recreatie. Deze vier 
functies kunnen naast elkaar bestaan op basis van onderlinge afspraken en 
toewijzing: dit wil zeggen deels verweving en deels scheiding. De 
Scheldemeersen mogen zeker niet verworden tot een ontoegankelijk 
natuurgebied. En ook tussen de landbouwakkers en weilanden moet men 
kunnen recreatief wandelen, fietsen... Men mag niet streven naar een 
éénzijdige invulling van dit gebied : noch naar natuur, noch naar landbouw toe.  
Het huidige gewestplan biedt echter onvoldoende mogelijkheden tot 
verweving. Maar men moet bij deze verweving wel voorzien dat het gevaar 
bestaat dat door intensief medegebruik (van de landbouw en recreatie) de 
ruimtelijke draagkracht van verschillende natuurlijke gebieden wordt 
overschreden.  
 
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling  
De Scheldevallei is voldoende groot om in grote oppervlaktes volwaardige en 
effectieve natuurontwikkeling toe te laten (cfr. natuurlijke structuur). De 
Scheldevallei wordt aanzien als dé visitekaart voor Avelgem : dit gebied vormt 
ongetwijfeld de grote troef voor natuurontwikkeling. Het verlies van de groen-
ecologische en landschappelijke waarden in dit deelgebied zou moeten 
aangepakt worden. 
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Grens Scheldevallei :

:

:

A. Bestemming van de
Scheldemeersen als
natuurgebied stemt vaak niet
overeen met het huidige
gebruik als landbouwgrond
(verlies van groen-ecologische
en landschappelijke waarden)

B. Landbouw onderhevig aan
diverse regelgeving (milieu,
waterwinning, stedenbouw...)

C. Ontbreken van bufferzones ten
noorden en ten westen van de
industriezone van Avelgem
(landschappelijke hinder)

D. Gebrek aan integraal
waterbeheer

E. Zonevreemde bedrijven &
woningen in Scheldevallei

1.

2. Potenties voor geïntegreerde
gebiedsgerichte aanpak
(verweving van functies :
landbouw, waterwinning, natuur
landschap, recreatie...)

3. Potenties voor laagdynamische
recreatie

KNELPUNTEN

POTENTIES

in Scheldevallei

Mogelijkheden voor gerichte
natuurontwikkeling en
landschapsopbouw in de
Scheldemeersen & langs de
beekvalleien

4. Vormgeving van de overgang
tussen de Scheldevallei en de
dorpskernen

500m 1km

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Bestaande ruimtelijke structuur van

de Scheldevallei

legende - IG kaartnr. 38

Bron : Topografische Kaart NGI, 1997
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Mogelijkheden voor de landbouw in de Scheldevallei? 
Op dit moment is er enkel volwaardige landbouw mogelijk in de valleiranden 
van Bossuit-Outrijve, Rugge-Waarmaarde en Kerkhove (door de 
bestemmingen op het gewestplan als ‘landschappelijk waardevolle gebieden’). 
In het overgrote deel van de Scheldevallei staat de landbouw onder druk : dit 
gebied bezit immers veel natuurwaarde, die men tracht te beschermen door 
het vastleggen van allerhande randvoorwaarden (op vlak van milieuwetgeving, 
waterwinning, ruimtelijke ordening...). Maar de bestaande, aanwezige 
landbouwbedrijven worden hierdoor verdrongen en verkrijgen geen 
volwaardige toekomstperspectieven meer. Er is een duidelijke visie nodig. 
 
Landschapsopbouw 
Landschapsopbouw kan aanzien worden als hét werkdomein om landbouw en 
natuur met elkaar te verweven. Er dient dan ook veel aandacht naar de 
landschappelijke kwaliteiten van deze Scheldevallei uit te gaan.  
Ook de visuele en landschappelijke hinder van bedrijvigheid en infrastructuren 
(industriezone Avelgem, de kadegebonden bedrijvigheid in Kerkhove en 
Bossuit, de elektriciteitscentrale van Ruien, de hoogspanningsleidingen in 
Waarmaarde...) zou met landschapsopbouw kunnen worden aangepakt. 
 
Laagdynamische recreatie in de Scheldevallei 
Het natuureducatief park in de Rijt- en Schalaffiemeersen, de hengelsport 
langs de oude Scheldemeanders, de pleziervaart en waterrecreatie op de 
Schelde & het Kanaal, de bestaande horeca, het fietsen en wandelen via de 
jaagpaden langs Schelde en het kanaal, de oude spoorwegbedding in 
Schalaffiemeersen of via landelijke wegen onderbouwen de laagdynamische 
recreatieve functie van de Scheldevallei. De bepalingen van het gewestplan 
laten hiervoor te weinig ruimte, maar recreatief medegebruik zou ook geen 
gevaren voor overbelasting in dit gebied met zich mee mogen brengen. Het 
feit van toegankelijkheid voor de bezoeker is niet te verwarren met verweving 
met recreatie : de Scheldemeersen blijven in de eerste plaats een 
natuurgebied en geen parkgebied. 
 
Overgang tussen de dorpskernen en de Scheldevallei 
(koppelingsgebieden) 
De Scheldevallei lijkt op dit moment te veel een verborgen achterkant. De 
dorpskernen zijn immers grotendeels met hun rug naar de Scheldevallei 
gericht. De Scheldevallei zou opnieuw op de voorgrond moeten treden : de 

dorpskernen moeten zich richten naar de groene en rustige Scheldemeersen, 
i.p.v. de drukke en onaantrekkelijke verkeersaders (N8 en N353).  
De bestaande dorpskerken, het regionaal archeologisch museum in 
Waarmaarde, het oude pompgebouw (centrum voor riviertoerisme en VVV) in 
Bossuit, of ook bv. het OCMW richten zich vandaag reeds naar de 
Scheldemeersen. Het nieuwe gemeenschapscentrum (architectuurwedstrijd), 
op de site van het oude zwembad in Avelgem, zal een nieuwe link tussen de 
bebouwde ruimte en de Scheldemeersen vormen.  
Een groot koppelingsgebied vanaf de recreatiezone van Ter Muncken t.e.m. de 
site van het gemeenschapscentrum zou een nieuwe link tussen de bebouwde 
kern van Avelgem en de Scheldemeersen kunnen vormen. Dit 
koppelingsgebied kan in de eerste plaats de continuïteit van de natuurlijke 
structuur van de Scheldemeersen waarborgen (het onuitgevoerde project 
Parkgebied Rijtgracht zou opnieuw kunnen opgenomen worden) en kan 
daarnaast ook andere functies bevatten. Dit koppelingsgebied vormt 
tegelijkertijd ook een bufferzone met de industriezone van Avelgem.  
Een koppelingsgebied betekent echter niet dat de grens tussen de bebouwde 
ruimte en de onbebouwde ruimte mag vervagen : het is de bedoeling dat deze 
grens meer betekenis en vorm krijgt. 
 
Uiterst beperkte bebouwing in de Scheldevallei 
Er moeten oplossingen worden uitgewerkt voor het beperkt aantal 
zonevreemde woningen, voor de bij uitbreiding zonevreemde bedrijven en voor 
enkele zonevreemde handels- en horecafuncties in Scheldevallei.  
 

2.4.4. OPEN RUIMTE NOORD 
Tussen en ten noorden van de dorpskernen (ten noorden van de as Doonikse-
Oudenaardsesteenweg) bevindt zich een open-ruimtegebied, dat deel 
uitmaakt van het groter geheel van de open en glooiende ruimte van het 
Schelde-Leie interfluvium. Deze ‘open ruimte noord’ moet beschouwd worden 
als een samenhang tussen verschillende ruimtelijke elementen en activiteiten 
(landbouw, landschap, natuur, recreatie, wonen, bedrijven...). Deze ‘open 
ruimte noord’ bestaat grotendeels uit een grootschalig en open 
landbouwgebied met voornamelijk grondgebonden landbouw en met een 
beperkte verspreide bebouwing.  Op het gewestplan is dit nagenoeg volledig 
als agrarisch gebied bestemd.  
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STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 
Volgende elementen zijn structuurbepalend in ‘de open ruimte noord’ : 
• de licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium ( = 

de valleikommen en valleiruggen van Bossuit-Outrijve, van de 
Avelgembeek, van de Dries, van de Scheebeek en van de Parochiebeek) 
én de open-ruimtecorridors tussen de dorpskernen 

• beekvalleien van de Parochiebeek, de Beek ter Poele, de Scheebeek, de 
Waffelstraatbeek, de Avelgembeek, de Puurbeek en de Bouvriebeek 

• het kasteelpark van Bossuit en natuurpark van Kerkhove 
• het kanaal Bossuit-Kortrijk 
• de oude spoorwegbeddingen Avelgem-Dottignies en Avelgem-Kortrijk als 

groene en recreatieve assen 
• de hoogspanningsleidingen door Avelgem en Waarmaarde 
• enkele lintstructuren (vooral woningen) aan de rand van of buiten de 

dorpskernen: de Maraillestraat en Okkerdriesstraat in Outrijve; de 
Raaptorfstraat, Achterdriesstraat, Knobbelstraat, Bosstraat en 
Kaphoekstraat in Avelgem; de Langestraat in Rugge; de Hulstraat en 
Nieuwstraat in Waarmaarde; de Kruisstraat, Varent en Krevelstraat in 
Kerkhove. 

• de licht verspreide bebouwing van hofstedes, hoeves, woningen, handel en 
bedrijvigheid 

• de bovenlokale en lokale verbindingswegen én het netwerk van veld- en 
landwegen 

 
Op onderstaande figuur worden een aantal specifieke knelpunten en potenties 
binnen ‘de open ruimte noord’ opgesomd bij een topografische kaart. De 
knelpunten en potenties zijn ook – in meer algemene termen – in onderstaande 
tekst opgenomen. 
 
< Kaart bestaande ruimtelijke structuur van ‘de open ruimte noord’ > 
 
KNELPUNTEN EN POTENTIES 
Rol van de land- en tuinbouw in dit deelgebied 
De landbouw vormt de hoofdfunctie in het open-ruimtegebied van Avelgem, en 
dat zal ook wel zo blijven, gezien de aanwezigheid van heel geschikte 
landbouwgrond. De recente Vlaamse landbouwtyperingskaart onderlijnt deze 
aanwezigheid van geschikte tot zeer geschikte landbouwgronden in Avelgem. 
Men moet onderzoeken op welke manier de ruimtelijke en economische 

dynamiek van deze agrarische activiteiten in de open ruimte verder kan en 
moet ondersteund worden. De landbouw kan meewerken aan het behoud en 
het beheer van de open ruimte: de agrarische bedrijvigheid zal dus ook in de 
toekomst in sterke mate de ruimtelijke structuur van de open ruimte mee 
bepalen. De land- en tuinbouw moet daarbij rekening houden met kwalitatieve 
landschapsopbouw, natuurontwikkeling en recreatief medegebruik, zodat deze 
open ruimte op een gebiedsgerichte, geïntegreerde manier wordt behandeld. 
 
Versnippering van de open ruimte 
De open ruimte, het landbouwgebied en de open-ruimtecorridors tussen de 
verschillende dorpskernen worden aangetast door een verspreide bebouwing 
en versnippering. En dit op drie vlakken :  
• de versnippering van de open ruimte door de agrarische bedrijfsgebouwen 

zelf. Gezien de industriebouw zich ook manifesteert in de landbouwsector 
onder de vorm van kale, eenvormige geprefabriceerde loodsen en stallen, 
vormen sommige landbouwzetels in het landschap een storend element. 
De schaalvergroting en intensivering in de landbouw zorgen ook voor een 
uniformisering van het landschap. 

• het aaneenslibben van de dorpskernen door lintbebouwing en het 
ongebreideld uitdijen van de dorpskernen met nieuwe woningen en 
bedrijvigheid. 

• de versnippering door zonevreemde woningen en bedrijvigheid.  
 
Afname van de land- en tuinbouw als hoofdfunctie 
Het gewestplan heeft geen garantie geboden voor het innemen van 
landbouwgronden voor niet-agrarisch gebruik. Her en der worden 
landbouwgronden in bezit genomen door particuliere woningen of bedrijven. In 
het landelijk gebied gebeurt het ook meer en meer dat hoevegebouwen 
worden opgekocht en volledig opnieuw worden ingericht. Her en der worden 
weiden en akkers ook aangekocht door particulieren voor privé-gebruik (voor 
het houden van schapen & paarden, de aanleg van grote tuinen...). Deze 
ingebruikname door niet-agrarische functies zorgt dat de hoofdfunctie van de 
land- en tuinbouw afneemt en is dus nefast voor de agrarische economie, de 
landschappelijke kwaliteiten als open-ruimtegebied & de homogeniteit van de 
agrarische structuur. 
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Zonevreemde activiteiten 
Enerzijds moet de open ruimte beschermd worden tegen versnippering en 
anderzijds mag een strenge benadering niet leiden tot verkrotting en leegstand 
van bestaande bebouwing. De problematiek van zonevreemde activiteiten in 
de open ruimte zal gebiedsgericht moeten worden aangepakt. Het gaat over 
een significant aantal zonevreemde woningen, over zonevreemde bedrijven, 
handel en horeca, over zonevreemde recreatie en ook over landbouwzetels, 
die bij stopzetting zonevreemd worden. Men moet op zoek gaan naar zinvolle 
manieren om hiermee om te gaan.  
 
Natuurlijk-ecologische en landschappelijke kwaliteiten 
Beekvalleien en kleine landschapselementen zijn waardevolle ecologische 
elementen in dit open-ruimtegebied, die her en der worden aangetast (cfr. 
natuurlijke structuur). Initiatieven zoals natuurontwikkeling van beekvalleien,  
bermbeheer en landinrichting kunnen meehelpen aan de landschappelijke 
kwaliteiten van de open ruimte. Ook bij ruilverkaveling, als instrument om 
landbouwgronden duurzaam en rendabel te maken, moet men meer oog 
hebben voor landschappelijke en ecologische kwaliteiten. Aldus kan de 
panoramische landschapbeleving van het Schelde-Leie interfluvium 
gevrijwaard worden. Ook de bedrijvigheid en de hoogspanningsleidingen 
veroorzaken visuele hinder in dit gebied. 
 
Potenties voor laagdynamische recreatie 
Wandelaars en fietsers maken gebruik van de jaagpaden langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, de oude spoorwegbeddingen en het netwerk van landelijke en 
veldwegen. Deze recreatieve routes kunnen gekoppeld worden aan activiteiten 
of bezienswaardigheden in knooppunten. Er zijn bv. enkele cultuurhistorisch en 
architecturaal waardevolle hoeves en hofstedes in dit open-ruimtegebied. De 
mogelijkheden van hoevetoerisme en horeca in de open ruimte moeten dus 
onderzocht worden.  
 
Oneigenlijk gebruik en onderhoud van landelijke wegen 
De landelijke wegen zijn soms onvoldoende onderhouden en worden misbruikt 
als snelle sluiproutes. Ze moeten meer ten dienste staan van de landbouw en 
het recreatief medegebruik (fietsers en voetgangers). Ook het traditioneel 
wegdek verdwijnt langzaam. Deze onverharde wegen en kerkwegels, die eigen 
zijn aan diverse landschappelijke eenheden en een belangrijke belevingsfactor 
hebben, kunnen bovendien meehelpen aan het uitbouwen van een 
verkeersarm toeristisch-recreatief netwerk.  

 
Overgang tussen ‘de open ruimte noord’ en de dorpskernen 
Net zoals bij de overgang tussen de dorpskernen en de Scheldevallei, kan 
men ook interessante linken tussen de dorpskernen en ‘de open ruimte noord’ 
tot stand brengen. Er is nood aan een duidelijke begrenzing en afbakening, 
rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen aan de randen van de 
dorpskernen: de grens moet meer betekenis en vorm krijgen. De landbouw 
zorgt ervoor dat de ‘open ruimte’ in de dorpskernen binnendringt. Het 
versterken van de relatie met de omliggende open ruimte via lineaire structuren 
(lokale wegen, voet- en kerkwegels, de oude spoorwegbeddingen en de 
beekvalleien) kan de kwaliteit van de leefomgeving in de dorpskernen 
verhogen.  
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3. PLANNINGSCONTEXT 
 
De planningscontext geeft een overzicht van planningsdocumenten, projecten 
en studies, die van belang zijn voor het ruimtelijk beleid van Avelgem.  
 

3.1. GEWESTELIJK NIVEAU 

3.1.1. GEWESTPLAN OUDENAARDE 
☛  juridisch document   
 
Bij de opmaak van de originele gewestplannen in de jaren 1970 waren een 
aantal schiereilanden tussen de oude Scheldemeanders en de Schelde nog 
administratief gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen (gemeente 
Kluisbergen). Na de rechttrekking van de Schelde werd een administratieve 
grenswijziging tussen de provincies West- en Oost-Vlaanderen (gemeente 
Kluisbergen naar gemeente Avelgem) doorgevoerd. De schiereilanden, die 
origineel als vallei- en brongebieden waren bestemd, werden na 
gewestplanwijzigingen bij het gewestplan van Kortrijk gevoegd als 
natuurgebied (zie volgende paragraaf : gewestplan Kortrijk).  
 
Ter hoogte van de oude Schelde-inham van Kerkhove is nog steeds een 
schiereiland op het gewestplan van Oudenaarde gelegen, hoewel deze 
oppervlakte administratief tot het arrondissement Kortrijk (gemeente Avelgem) 
behoort. Op 29/10/1999 werd het gewestplan van Oudenaarde op deze plaats 
nog gewijzigd. De rechttrekking van de Schelde werd gerealiseerd en het 
schiereiland aan de Scheldekaai-Brugstraat (N8) werd als gebied voor 
milieubelastende industrieën bestemd.  
 

3.1.2. GEWESTPLAN KORTRIJK 
☛  juridisch document   
 
Het Gewestplan Kortrijk werd vastgesteld bij K.B. van 4 november 1977 en het 
vormt nog steeds een geldend juridisch document. Momenteel zijn er immers 
nog geen goedgekeurde uitvoeringsplannen die het (geheel of gedeeltelijk) 

vervangen. Voor sommige delen van Avelgem bestaan er echter wel 
goedgekeurde BPA’s die op sommige plaatsen afwijken van de bestemmingen 
van het gewestplan.  
 
De toelichting bij het gewestplan Kortrijk (Bestuur van de Stedenbouw, 1977) 
duidt vooreerst op de nadrukkelijke groei naar verstedelijking in de gehele 
Leievallei. Deze ontwikkeling werd in belangrijke mate bepaald door het sterke 
spreidingspatroon van de industrie. In het gewest Kortrijk is enkel de 
Scheldestreek – waartoe Avelgem volledig behoort – nog sterk agrarisch 
gebleven: alleen hier blijft de bevolkingsdichtheid beneden het gemiddelde 
van de provincie. In deze beknopte toelichting werd ook het kasteelpark van 
Bossuit aangeduid als een onderdeel van het groenpatrimonium met relatief 
grote betekenis. En de alluviale gebieden van de Schelde werden daarnaast 
ook benoemd als natuurgebied omwille van hun landschappelijke waarde. 
Deze Scheldemeersen vervullen een rol van bufferzone tussen de bebouwde 
gebieden onderling en vormen accenten of rustpunten in een ruimer gebied 
van te beschermen waardevolle agrarische gebieden. 
 
Het gewestplan van Kortrijk werd reeds meermaals gewijzigd. Met de 
gewestplanwijziging van 10/11/1998 werden op het grondgebied van Avelgem 
heel wat wijzigingen t.o.v. de originele versie van 1977 doorgevoerd :  
• Het schiereiland tussen de oude Scheldemeander van Kerkhove (aan Heye)  

en de rechtgetrokken Schelde, dat op het gewestplan van Oudenaarde als 
vallei- en brongebied was bestemd, werd gewijzigd naar natuurgebied. 

• De Scheldemeersen van Kerkhove werden gewijzigd van natuurgebied naar 
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. 

• De valleirand van Kerkhove (tussen de N453 en de Scheldemeersen) werd 
gewijzigd van agrarisch gebied naar landschappelijk waardevol gebied. 

• Ter hoogte van de sluis van Kerkhove-Waarmaarde werd de Schelde 
rechtgetrokken en werd een natuurgebied gewijzigd naar reservatiestrook 
voor aan te leggen waterweg en reservatiegebied (voor eventuele 
verbreding van de Schelde en nieuwe sluiswerken). 

• De waterwinningsgebieden, die op het originele gewestplan schematisch 
tussen Rugge en Kerkhove werden aangeduid, werden meer precies 
afgebakend tussen Rugge en Waarmaarde en tussen Waarmaarde en 
Kerkhove. 
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• De Schelde tussen Avelgem en Kerkhove, die voorheen op het gewestplan 
van Oudenaarde was aangeduid, werd nu als bestaande waterweg 
bestemd op het gewestplan van Kortrijk. 

• Drie kleine schiereilanden tussen oude Scheldemeanders van Avelgem (aan 
de Ronnemontstraat) en de rechtgetrokken Schelde, die op het gewestplan 
van Oudenaarde als vallei- en brongebieden waren bestemd, werden 
gewijzigd naar natuurgebied. 

• De Rijtmeersen van Avelgem werden gewijzigd van natuurgebied naar 
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. 

• In de industriezone van Avelgem werd een reservatiestrook voor een nieuw 
aan te leggen weg gewijzigd naar gebied voor milieubelastende industrieën 
en ten oosten van de oude spoorwegbedding werd deze reservatiestrook 
gewijzigd naar natuurgebied. 

• Tussen de industriezone van Avelgem en de recreatiezone van het 
sportcentrum Ter Muncken werd een parkgebied gewijzigd naar bufferzone. 

• Een gedeelte van de oude spoorwegbedding Avelgem-Moeskroen werd 
gewijzigd van agrarisch gebied naar parkgebied. 

• De valleiranden van Bossuit en Outrijve (tussen de N353 en de 
Scheldemeersen) werden gewijzigd van agrarisch gebieden naar 
landschappelijk waardevolle gebieden. 

• Bij de samenkomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde werd de 
reservatiestrook voor aan te leggen waterweg gewijzigd, zodat het 
bestaande tracé van het kanaal meer precies werd afgebakend. Hierbij 
werden volgende bestemmingen vastgelegd : bestaande waterweg (= het 
kanaal), gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
(=monding + sluis), natuurgebied (oude kanaalarm), woongebied (langs 
de kanaalweg) en bufferzone. 

 
De laatste wijziging van het gewestplan van Kortrijk werd goedgekeurd bij 
besluit van de Vlaamse regering op 6 juli 2001 (publicatie in het staatsblad : 21 
augustus 2001). Hierbij werd het schiereiland tussen de oude Scheldemeander 
van de Waterhoek-Waarmaarde en de rechtgetrokken Schelde, dat op het 
gewestplan van Oudenaarde als vallei- en brongebied was bestemd, gewijzigd 
naar natuurgebied (op het gewestplan van Kortrijk). 
  
 

Overzicht van de oppervlaktes bestemmingsgebieden in Avelgem 
 
Naam bestemmingsgebied oppervlakte % van totale 

grondgebied 
Woongebied 246,44 ha 11,33 % 
Woongebied met culturele, historische en/of 
esthetische waarde 

1,83 ha 0,08 % 

Woongebied met landelijk karakter 65,84 ha 3,02 % 
Woonuitbreidingsgebied 114,73 ha 5,27 % 
Milieubelastende industrieën 62,01 ha 2,85 % 
Reservegebied voor beperkte industriële 
uitbreiding 

1,79 ha 0,08 % 

Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

48,47 ha 2,23 % 

Agrarische gebieden 1071,98 ha 49,28 % 
Landschappelijk waardevolle gebieden 81,48 ha 3,75 % 
Natuurgebied 356,72 ha 16,40 % 
Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten 

47,26 ha 2,17 % 

Groengebied 3,57 ha 0,16 % 
Parkgebieden 35,54 ha 1,63 % 
Recreatiegebieden 8,22 ha 0,38 % 
Gebieden voor dagrecreatie 1,11 ha 0,05 % 
Bufferzones 8,25 ha 0,38 % 
Bestaande waterwegen 20,55 ha 0,94 % 
Totaal 2175 ha 100 % 
Waterwinningsgebieden (steeds in combinatie 
met andere bestemmingsgebieden) 

95,62 ha 4,40 % 

 
 
<kaart gewestplan > 
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3.1.3. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 
VLAANDEREN  

☛  juridisch en beleidsdocument 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een beleidsdocument dat 
werd goedgekeurd door de Vlaamse regering in september 1997 en door het 
Vlaams parlement in november 1997. 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft het wettelijk kader aan waarin de 
ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het uitgangspunt is het streven naar 
een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast informatieve en richtinggevende 
bepalingen worden ook bindende bepalingen vastgelegd. Het RSV vormt de 
inhoudelijke basis voor provinciale en gemeentelijke structuurplannen. 
 
VISIE & BASISDOELSTELLINGEN 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt kernachtig 
verwoord in de metafoor “Vlaanderen, open en stedelijk”. Het RSV streeft 
namelijk naar een openheid én stedelijkheid. Geopteerd wordt om in die delen 
met een stedelijk karakter een ‘stedelijk-gebiedbeleid’ te voeren met specifieke 
stedelijk-gebiedsmaatregelen en in die delen met een buitengebiedkarakter 
een ‘buitengebiedbeleid’ te voeren met specifieke buitengebiedmaatregelen. 
 
Deze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier 
basisdoelstellingen : 
• de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en 

bundelen van functies en voorzieningen waaronder de economische 
activiteiten binnen de stedelijke gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit 
naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de bestaande stedelijke 
structuur; 

• het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een 
bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

• concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel 
uitmaken van de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 

• optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij 
de ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het 
collectief vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op 
punten die ontsloten worden door openbaar vervoer. 

 
Deze vier doelstellingen worden in het RSV vertaald in een gewenste ruimtelijke 
structuur en bindende bepalingen voor vier structuurbepalende componenten 
voor Vlaanderen: 
• de stedelijke gebieden  
• het buitengebied 
• de gebieden voor economische activiteiten 
• de lijninfrastructuren 
 
DE STEDELIJKE GEBIEDEN  
Het RSV stelt voor stedelijke gebieden de volgende beleidsmatige benadering 
voorop: 
• het stimuleren en concentreren van activiteiten; 
• het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische 

stedelijke projecten; 
• het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve 

woonomgevingen; 
• het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke 

mobiliteit en door locatiebeleid; 
• het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 
 
Het RSV heeft echter Avelgem niet beschouwd als een stedelijk gebied of een 
kleine stad, maar veeleer als een goed uitgeruste gemeente. Omwille van de 
volgende redenen werd Avelgem niet beschouwd als kleinstedelijk gebied op 
provinciaal niveau : 
 
“Volgens de functioneel-hiërarchische benadering kan Avelgem niet 
beschouwd worden als een kleine stad. Bovendien is Avelgem beperkt 
ontsloten. In het groot aaneengesloten gebied van het buitengebied, met name 
de Vlaamse Ardennen en de Scheldevallei, is het wenselijk de groei van wonen 
en werken voornamelijk op te nemen in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk en 
de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Oudenaarde en Ronse, 
die alle over een beter uitrustingsniveau beschikken. Avelgem wordt omwille van 
de ligging in de bufferzone ten opzichte van de doelstelling-1-gebieden 
geselecteerd als economisch knooppunt.“3 

                                                        
3 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997, p. 339 
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Aldus behoort het grondgebied van de gemeente Avelgem niet tot een 
stedelijk gebied, maar tot het buitengebied.  
 
HET BUITENGEBIED 
Het buitengebied is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied 
waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een 
buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Elementen van bebouwing en infrastructuur 
die in functionele samenhang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er 
onderdeel van uit en kunnen plaatselijk overwegen. Het buitengebied is aldus 
een beleidsmatig begrip.4 
 
Het RSV stelt dat het integrale grondgebied van Avelgem gelegen is in het 
buitengebied; meer specifiek behoort Avelgem tot het grote 
aaneengesloten gebied van de vallei van de Bovenschelde. 
 
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. 
 
GEBIEDEN VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 
Het RSV streeft er naar om de verdere verspreiding van de werkgelegenheid 
tegen te gaan. De Vlaamse overheid wil de  economische activiteiten 
concentreren in de economische knooppunten en in de poorten.  
 

                                                                                                               
4 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997, p. 542 

Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan 
werkgelegenheid. Economische knooppunten vormen samen met de poorten 
de bestaande ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. Het zijn de 
plaatsen waar het wenselijk is economische activiteiten te concentreren. Een 
economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Het RSV stelt de volgende  beleidsmatige doelstellingen voorop ten aanzien 
van de gebieden voor economische activiteiten : 
• het bundelen van economische activiteiten in economische knooppunten; 
• het ondersteunen van de economische sterkte van iedere subregio; 
• het ruimtelijk beleid ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid. 
 
In het RSV is Avelgem geselecteerd als een “een specifiek economisch 
knooppunt”, namelijk een economisch knooppunt buiten het stedelijk gebied 
en buiten het economisch netwerk van het Albertkanaal. 
 
De gemeente Avelgem werd geselecteerd als specifiek economisch knooppunt 
omdat de gemeente gelegen is in de bufferzone ten opzichte van de 
doelstelling-1-gebieden Henegouwen en Noord-Frankrijk, omwille van de 
afstemming tussen het ruimtelijk beleid met het vooropgesteld regionaal 
economisch beleid.5 
 
LIJNINFRASTRUCTUUR 
Het RSV legt de volgende doelstellingen i.v.m. mobiliteit en lijninfrastructuur 
vast: 
• versterking van alternatieven voor het autoverkeer; 
• optimalisering door categorisering van het wegennet; 
• een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer. 
 
Het RSV legt vervolgens verschillende accenten voor de wegen-, de spoor- en 
de waterwegeninfrastructuur, de infrastructuur voor voorstedelijk vervoer en 
voor collectief vervoer in het buitengebied en de infrastructuur voor pijp- en 
electriciteitsleidingen. 
 

 
5 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997, p. 438 
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a. Wegeninfrastructuur 
Het RSV stelt een categorisering van wegen voor en selecteert de wegen op 
internationaal en Vlaams niveau (de ‘hoofdwegen’ en ‘primaire wegen’). 
 

 
Het Vlaams Gewest duidt de hoofdwegen en de primaire wegen in de 
gewestplannen of in gewestelijke uitvoeringsplannen aan. 
 
Geen enkele weg op het grondgebied van Avelgem wordt geselecteerd als 
hoofdweg of als primaire weg. Het RSV formuleert wel echter een aantal 
algemene principes in verband met de inrichting en uitvoering van de 
secundaire wegen en lokale wegen :  
 
Secundaire wegen :  

• de inrichting wordt bepaald door de verbindingsfunctie op lokaal of 
bovenlokaal niveau, door de eisen van het gebruik als toegangsverlenende 
weg voor de aanpalende bestemmingen, en door de eisen van leefbaarheid 
en ruimtelijke inpassing. 

• de uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde 
verkeersafwikkeling, met doortochtenconcept in bebouwde kom en een 
ontwerpsnelheid binnen die bebouwde kom van 50 km/u of minder. 

Categorie   hoofdfunctie aanvullende
functie 

inrichting 

HOOFDWEG  VERBINDEN op
internationaal 
niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

Autosnelweg, naar 
Europese normen  

PRIMAIRE 
WEG 
categorie I 

VERBINDEN op 
Vlaams niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

Autosnelweg / 
stedelijke autosnelweg 
Autoweg (2x2 of 2x1) 
Weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

PRIMAIRE 
WEG 
categorie II 

VERZAMELEN 
op Vlaams
niveau 

 
verbinden op 
Vlaams niveau 

Autoweg (2x2 of 2x1) 
weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

SECUNDAIRE 
WEG 

verbinden en/of 
verzamelen op 
lokaal en 
bovenlokaal 
niveau  

toegang geven Weg (2x1 of 2x2) niet 
noodzakelijk met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 
Doortochten in 
bebouwde kom 

LOKALE WEG toegang geven  Weg (2x1) met 
gemengde 
verkeersafwikkeling 

Meerdere voormalige “steenwegen” moeten worden omgebouwd om 
tegemoet te komen aan die principes. In uitzonderlijke gevallen kunnen er 
omleidingen aangelegd worden om de verkeersleefbaarheid te verbeteren. 
 
Lokale wegen zijn wegen waar toegang geven de belangrijkste functie is en 
zijn aldus niet van gewestelijk belang. Op lokale wegen gaan de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid boven de afwikkelingssnelheid.  
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en het Gemeentelijk 
Structuurplan Avelgem zullen verdere bepalingen voor deze secundaire en 
lokale wegen uitwerken. 
 
 b. spoorwegeninfrastructuur 
Avelgem bezit geen infrastructuur voor het spoor die wordt geselecteerd in het 
RSV. De oude spoorinfrastructuur (station in Avelgem, spoorlijnen) is reeds 
enkele decennia niet meer in gebruik en het RSV wil dit ook niet meer 
heractiveren.  
 
 c. waterwegeninfrastructuur 
Avelgem bevat delen van de Bovenschelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk op 
haar grondgebied. De Bovenschelde is in het RSV geselecteerd als 
hoofdwaterweg en vervult hierbij een internationale verbindende functie. Het 
kanaal Bossuit-Kortrijk behoort tot het secundair waterwegennet, waarbij er  
wordt gestreefd naar een maximale integratie van alle functies (vervoer, 
recreatie, landschap en waterwinning). 
 
 d. collectief en openbaar vervoer in het buitengebied 
Het collectief en openbaar vervoer in het buitengebied wordt ondersteund door 
bundeling van ontwikkelingen in hoofddorpen en woonkernen. Op die manier 
wordt het ruimtelijk draagvlak vergroot voor de uitbouw van een systeem van 
stamlijnen door de Lijn en de NMBS, waarop een minimaal aanbod kan 
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gerealiseerd blijven. Dit net van stamlijnen wordt dan aangevuld met zgn. 
toevoervoorzieningen (aanvoersystemen zoals b.v. gewone lijnbus, buurtbus, 
belbus, beltaxi...). 
 
<Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen > 
 
 

3.1.4. AFBAKENING VAN HET VLAAMS 
ECOLOGISCH NETWERK (VEN) 

Via de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) worden de Grote 
Eenheden Natuur (GEN) en de Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO) door het Vlaamse Gewest aangeduid.  
De Vlaamse regering heeft een eerste fase van de afbakening van het VEN 
reeds afgerond. In deze eerste fase van het VEN werden de Scheldemeersen 
van Avelgem, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove, die op het gewestplan ook 
als natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat werden bestemd, aangeduid als Grote Eenheden Natuur 
(GEN). Daarnaast werd ook een gedeelte van de vallei van de Scheebeek 
(tussen de N8 en de Scheldemeersen) en van de oude Scheldemeander van 
Outrijve als Grote Eenheden Natuur (GEN) aangeduid. 
De Scheldemeersen van Bossuit en Outrijve werden niet opgenomen in de 
eerste fase van het VEN. 
 
Naast verdere fases in de afbakening van het VEN zal ook nog een Integraal 
Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) worden afgebakend. Op 
Vlaams niveau gaat het hierbij om 150.000 ha verwevingsgebied en een niet 
nader bepaald areaal aan natuurverbindingsgebied. In het IVON komt natuur 
samen met andere functies, zoals landbouw, bosbouw en recreatie, voor.  
 
 
 
 
 

3.1.5. NATUURINRICHTINGSPROJECT 
WEST-VLAAMSE SCHELDEMEERSEN  

* beleidsdocument 
 
Het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen was een initiatief 
van de Vlaamse Landmaatschappij en AMINAL, afdeling Natuur, in 
samenwerking met de gemeenten Avelgem en Spiere-Helkijn en de 
natuurvereniging De Wielewaal. Men streefde een duurzaam evenwicht na 
tussen natuur, landbouw en recreatie om de natuur meer te kunnen 
beschermen en te ontwikkelen. 
 
Dit projectrapport analyseerde in eerste instantie het projectgebied. Hier 
kwamen het juridisch en beleidskader aan bod, evenals een beschrijving van 
geomorfologie en hydrologie, landschap, ecologie en het socio-economisch 
kader. Er werd ook aandacht besteed aan de knelpunten in het projectgebied 
en de nood aan verder onderzoek. Het belangrijkste deel van het 
projectrapport behandelde de visie en de maatregelen. In de visie werd 
duidelijk omschreven welke natuurstreefbeelden, doelsystemen en doelsoorten 
beoogd worden. We beperken ons tot een beknopte weergave van de visie 
en doelstellingen van dit natuurinrichtingsproject : 
 
Voor het natuurinrichtingsproject ‘de West-Vlaamse Scheldemeersen’ worden 
verschillende natuurstreefbeelden voorgesteld om uiteindelijk te kunnen komen 
tot een grotendeels halfnatuurlijk landschap. Hierin nemen soortenrijke 
graasweiden en hooilanden een belangrijk areaal in. Het is niet de bedoeling 
om te komen tot verschillende ‘hokjes’ in het landschap met elk hun eigen type 
natuur. Er dient gestreefd te worden naar één samenhangend geheel, met 
geleidelijke overgangen tussen de verschillende natuurstreefbeelden 
(bijvoorbeeld: tussen bos en grasland moet een geleidelijke overgangssituatie 
van ruigtes en/of struweel aanwezig zijn) en mogelijkheid tot uitwisseling tussen 
de verschillende levensgemeenschappen die er voorkomen. Deze 
overgangszones zullen op zich zeer soortenrijk zijn omdat ze elementen kunnen 
bevatten van beide types natuur die ze verbinden. 
Belangrijk is hierbij om te vermelden dat dit een streefbeeld is op lange termijn. 
 
 Het herstel van de meersen (zeer natte hooi- en weilanden) is de belangrijkste 
doelstelling van het project. Daarnaast wil men de oude Scheldemeanders 
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opnieuw rijk aan natuur maken, zonder de recreatie en de landbouw uit het oog 
te verliezen. Het natuurinrichtingsproject werd ingedeeld in vijf deelgebieden : 
Kerkhove, Waarmaarde, Avelgem, Bossuit-Outrijve en Helkijn. 
 
Om deze visie te verwezenlijken werden tenslotte een aantal maatregelen en 
uitvoeringsmodaliteiten beschreven. 
 
Voorstel van maatregelen : 
Kavelruil uit kracht van wet ; infrastructuur- en kavelwerken ; aanpassing van 
de wegen en van het wegenpatroon ; bewarende maatregelen ; het opleggen 
van tijdelijke erfdienstbaarheden ; waterhuishoudingswerken ; grondwerken ; 
uitbouw van natuureducatieve voorzieningen. 
 
Voorstel van uitvoeringsmodaliteiten : 
• Kavelruil uit kracht van wet 
• Infrastructuur- en kavelwerken : omzetting akker naar grasland ; 

bosomvorming en bebossing ; vervangen populierenrijen ; 
landschappelijke integratie van storende bebouwing ; verwijderen vervallen 
infrastructuur en (bouw-)afval ; aanvullen en aanplanten van kleine 
landschapselementen (lijn- en puntvormige) ; aanleg visplaatsen ; knotten 
knotbomen & hakhoutbeheer ; creëren van open structuur in delen van de 
spoorwegberm ; aanplanten struweel. 

• Aanpassing van de wegen en van het wegenpatroon : uitbreken en 
verplaatsen weg ; uitbouw en optimalisatie van wandel- en fietspaden ; 
verhogen wegdek Waterhoekstraat ; weren van gemotoriseerd verkeer. 

• Tijdelijke erfdienstbaarheden 
• Waterhuishoudingswerken : herstel van verlande grachtjes ; plaatsen van 

stuwen of (grond)dammen ; herinrichting Rijtgracht (ruimen, 
oeverinrichtingswerken, plaatselijk verhogen bodem) ; aanleg van een lage 
dijk tussen de Rijtgracht en het industriegebied Schalaffiemeers ; 
inrichtingswerken waterlopen en Scheldemeanders ; instellen bufferzones 
langs waterlopen en meanders ; hermeandering Parochiebeek ; vernieuwen 
rooster op Parochiebeek ; ruiming coupures ; optimalisatie en aanleg van 
waterzuiveringsinfrastructuur. 

• Grondwerken : afgraven opgehoogde percelen ; afgraven toplaag percelen 
; herstel van opgevuld coupuredeel ; aanleg poelen ; herprofileren poelen & 
openmaken (verlande) poelen. 

• Uitbouw van natuureducatieve voorzieningen : infopanelen, sensibilisatie 
i.v.m. natuurinrichtingsproject en –maatregelen. 

 
In september 2000 werd het projectrapport West-Vlaamse Scheldemeersen 
afgeleverd. Na juridische procedures werd het project bij M.B. van 07/03/2002 
vernietigd, maar het project werd echter met hetzelfde ministerieel besluit 
meteen heringesteld. 
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3.2. PROVINCIAAL EN 
BOVENGEMEENTELIJK NIVEAU 

3.2.1. GAPAK  
  
*beleidsdocumenten  
 
FORMELE ASPECTEN 
 
Op 10 mei 1993 werd het project GAPAK (Gemeenschappelijk Algemeen Plan 
Van Aanleg Voor De Twaalf Gemeenten Van Het Arrondissement Kortrijk) 
opgestart. 
Het GAPAK had tot doel het gewestplan te verfijnen en te actualiseren op 
gemeentelijk niveau en dit binnen een inter- en bovengemeentelijke context. 
Het werd opgebouwd in twee fasen, nl. visievorming en planuitwerking. Het 
‘Eindrapport ruimtelijke visie GAPAK’ werd in augustus 1995 gepubliceerd. 
Deze visie omvat een aantal randvoorwaarden en afspraken betreffende 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op gemeentelijk en 
bovengemeentelijk niveau en vormt het kader voor de verdere planuitwerking 
door elke gemeente afzonderlijk. 
 
De tweede fase van het GAPAK, met name de planuitwerking werd in 1996 
ingezet.  Voor de twaalf betrokken gemeenten werd door de intercommunale 
Leiedal een structuurschets onder de vorm van een beknopte discussienota 
uitgewerkt.  Deze nota’s werden besproken op het niveau van de 
schepencolleges. 
 
De structuurschets voor de gemeente Avelgem, waarvan op 8 juli 1996 een 
eerste discussienota was uitgewerkt,  werd nooit gefinaliseerd, maar bevat een 
aantal voorstellen die in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
kunnen worden onderzocht. 
 
 
 

INHOUDELIJKE ASPECTEN 
 
De structuurschets geeft de belangrijkste principes en concepten weer voor de 
verdere ruimtelijke uitbouw van de gemeente. 
 
Volgende algemene uitgangspunten werden vooropgesteld bij de opmaak van 
de structuurschets : 
• De opties genomen door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die een 

weerslag hebben op de globale ruimtelijke ontwikkeling, moeten vanuit de 
gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente onderzocht worden. 

• De globale opties van de groenstructuur en de natuurlijke-ecologische 
structuur dienen als randvoorwaarde van de ontwikkelingsmogelijkheden  
van de verschillende deelgemeenten. 

• De agrarische structuur maakt samen met de groenstructuur en natuurlijke-
ecologische structuur deel uit van het buitengebied. 

• Nieuwe wegen, assen van openbaar vervoer, fiets- en voetgangersassen 
kunnen fungeren als belangrijke structuurelementen. 

 
Vervolgens werden voor de diverse deelstructuren telkens een omschrijving, 
de ruimtelijke uitgangspunten, de knelpunten en een aantal ruimtelijke 
kernbeslissingen  geformuleerd. We beperken ons hier tot een beknopte 
weergave van deze ruimtelijke kernbeslissingen, doelstellingen of opties per 
deelstructuur. 
 
 a. Opties voor de groenstructuur en de natuurlijke-ecologische 

structuur  
 
• De Scheldemeersen uitbouwen als een verwevingsgebied voor natuur, 

landbouw, recreatie en bosbouw. 
• Vrijwaren, beschermen en versterken van de valleien van de Parochiebeek, 

de Verbrandthofbeek/Scheebeek, de Avelgembeek, de Rijtgracht en de 
Bouveriebeek. 

• Specifiëren van de parkgebieden naar gebruik. 
• Voetgangersverbindingen realiseren die deel uitmaken van de 

groenstructuur. 
• Het beperken van de bebossing van landbouwgronden om de open ruimte 

te beschermen. 
• Behouden van beschermingszones i.f.v. waterwinning. 
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• Het kanaal Bossuit-Kortrijk als drager van mogelijke recreatieve 
ontwikkelingen (cfr. het pompgebouw van Bossuit). 

  
 b. Opties voor de agrarische structuur : 
 
• Nieuwe bouwwerken voor landbouw, tuinbouw en para-agrarische 

activiteiten op bestaande bouwsites oprichten (tegen verdere versnippering 
van de open ruimte) 

• Vastleggen van een duidelijke grens voor bebouwing (tegen aanééngroeien 
van kernen). 

 
 c. Opties voor lijninfrastructuur en mobiliteit : 
 
• Het onderzoek naar alternatieven voor het tracé van de N391/N8 vanaf 

Knokke tot Avelgem resulteerde in een keuze die optimaal gebruik maakt 
van de weg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en de N353.  

• Westzijde van het kanaal voor voetgangers en fietsers. 
• Doortochtenbeleid in kernen van Kerkhove, Waarmaarde, Avelgem, Outrijve 

en Bossuit. 
• Aantal nieuwe routes voor zwakke weggebruikers. 
 
 d. Opties voor de bebouwde kernen : 
 
• Het wonen in Kerkhove, Waarmaarde, Bossuit en Outrijve is beperkt en 

kerngebonden (tegengaan van ontwikkelingen langs invalswegen). 
• Verdere ontwikkeling van Avelgem langs noord- en westzijde. 
 
 e. Opties voor de huisvesting : 
 
• Herschikken van een aantal woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. 
• Fasering voor het verder aansnijden voorstellen (a.h.v. 

behoefteberekening); 
• Per zone een optimale dichtheid bepalen, rekening houdend met typologie, 

ligging, beschikbaar openbaar vervoer en ruimtelijke context; 
• Nastreven van evenwicht tussen vervangingsbouw, verbeteringsbouw, 

nieuwbouw, inbreiding en uitbreiding. 
• Taakstelling inzake huisvesting afhankelijk van hogere planniveau’s. 
• Meergezinswoningen enkel in centrumgebieden en grotere woonwijken. 

 
 f. Opties voor menging van functies : 
 
• Invoeren van 3 soorten woongebieden : zone voor monofunctioneel wonen, 

zone voor multifunctioneel wonen en het centrumgebied. 
• In de laatste twee zones zijn voorzieningen, diensten, handelszaken, 

bedrijven en kantoren toegelaten. In de zone voor monofunctioneel wonen 
is de nevenbestemming beperkt. 

• Meergezinswoningen zijn enkel toegelaten in de centrumgebieden en 
zones voor multifunctioneel wonen. 

• Randvoorwaarden voor uitbreidingen van grootschalige bedrijven 
opleggen. 

• Voorzieningen en diensten bundelen in het centrumgebied en de zone voor 
multifunctioneel wonen. 

 
 g. Opties voor concentratiegebieden voor economische 

activiteiten : 
 
• Watergebonden bedrijventerrein optimaliseren i.f.v. het watergebonden 

transport. 
• Voorzien van twee nieuwe lokale bedrijventerreinen, één in Avelgem 

aansluitend bij de ‘Groote Fabrieke’ en één in Kerkhove, langs de N36. 
 
 h. Opties voor bebouwingsmogelijkheden in het buitengebied : 
 
• Nieuwe bouwmogelijkheden voor woningen in het buitengebied aanduiden 

op het plan en laten aansluiten bij bestaande concentraties. 
• Wonen in het buitengebied moet rekening houden met de agrarische 

activiteiten. 
• Randvoorwaarden voor bestaande woningen in het buitengebied. 
• Neven- en nabestemming van de hofsteden worden ook beperkt. 
• Uitbreidingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven in het 

buitengebied worden vastgelegd a.h.v. een categorisering. 
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3.2.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN  

 
* juridisch en beleidsdocument 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) werd 
definitief vastgesteld door de provincieraad van West-Vlaanderen op 12 juni 
2001 (behoudens enkele passages die bij het besluit van de provincieraad van 
29.11.2001 werden aangepast en definitief vastgesteld). Uiteindelijk werd het  
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen definitief goedgekeurd bij 
ministerieel besluit van 06/03/2002 (publicatie in B.S. van 11/04/2002).  
Bijgevolg heeft de provincie West-Vlaanderen de bevoegdheid verkregen om 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen goed te keuren, en kan de provincie zelf specifieke 
ruimtelijke projecten ondersteunen of realiseren. 
 
Het PRS-WV regelt de ruimtelijke ontwikkelingen die structuurbepalend zijn op 
provinciaal niveau. Het PRS-WV richt zich naar het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en biedt een kader voor de gemeentelijke structuurplannen. 
 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) geeft de 
gewenste ruimtelijke structuur aan voor West-Vlaanderen als kader voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen tot 2007. Het PRS-WV vormt ook het kader voor het 
ruimtelijk beleid via verordende plannen en andere maatregelen. 
 
VISIE 
 
De  ruimtelijke visie voor de provincie West-Vlaanderen gaat uit van ‘de 
ruimtelijke verscheidenheid’. Van oudsher hebben de verschillende regio’s 
van West-Vlaanderen een sterke eigenheid. De provincie kiest om de 
ruimtelijke verscheidenheid te behouden en zelfs te versterken. 
 
Om deze verscheidenheid te realiseren hanteert de provincie een aantal 
ruimtelijke principes. Deze principes vormen de basis voor het verder uitwerken 
van de deelstructuren en de deelruimten. 

 
De ruimtelijke principes zijn : 
• Fysisch systeem als drager voor verscheidenheid 
• Selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in 

gedifferentieerd kernenpatroon 
• Gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur 
• Deelruimten als bevestiging van diversiteit 
 
De gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt aan de hand van acht 
deelstructuren en elf deelruimtes (waaronder het Schelde-Leie-interfluvium). 
Daarnaast worden enkele maatregelen en acties alsook enkele specifieke 
beleidskaders vooropgesteld. 
 
<kaart : schematische weergave gewenste ruimtelijke structuur Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen> 
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DEELRUIMTE INTERFLUVIUMRUIMTE 
 
Het PRS-WV situeert de gemeente Avelgem in de interfluviumruimte, dit is het 
grote open-ruimtegebied in het zuiden van de provincie West-Vlaanderen 
tussen de Leie en de Schelde.  
 
De globale openheid met haar landschappelijke kwaliteit bepaalt de rol van 
deze interfluviumruimte. Zij is complementair met het grensoverschrijdend 
stedelijk netwerk van het Kortrijkse. Dit uit zich in hoofdzaak in een 
grondgebonden landbouw (belangrijk gebied van de agrarische structuur – 
RSV). De toeristisch – recreatieve potenties dienen provincieoverschrijdend 
beoordeeld te worden in samenhang met de Vlaamse Ardennen (provincie 
Oost-Vlaanderen). 
 
Volgende elementen zijn bepalend voor deze ruimte en het bijbehorende 
ruimtelijke beleid : 
• Versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke drager met 

beekvalleien, kleine landschapselementen en beboste kammen 
• Agrarische structuur als drager van de grootschalige open ruimte 
• Schelde als multifunctionele drager 
• Kanaal van Bossuit-Kortrijk als drager van natuur en recreatie 
 
De beleidsdoelstellingen kunnen als volgt worden samengevat : 
• De openheid van het golvend landschap versterken, waarbij de landbouw 

een primordiale rol kan spelen. 
• Een landschappelijk waardevolle Scheldevallei voor ‘zachte’ functies 

ondersteunen : natuur, toerisme-recreatie en landbouw worden 
ondersteund. Aangezien een verschuiving te verwachten is van de 
binnenvaart tussen Gent en Rijsel van de Schelde naar de Leie en gezien 
de matige ontsluiting, wordt het aanbodbeleid van watergebonden 
bedrijventerreinen in het specifiek economisch knooppunt Avelgem niet 
gestimuleerd. Wel blijft zijn verzorgende functie voor de omgeving 
belangrijk. 

• Het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurlijk en toeristisch-recreatief uitbouwen. 
 
<kaart uit PRS-WV : interfluviumruimte> 
 

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR  
 
In het RSV werden de stedelijke gebieden geselecteerd. Het PRS-WV 
selecteert de hoofddorpen en woonkernen en maakt hierbij een onderscheid 
tussen structuurondersteunende hoofddorpen, kusthoofddorpen, 
bedrijfsondersteunende hoofddorp, herlokalisatiehoofddorpen, meervoudige 
hoofddorpen en woonkernen. 
 
Beleidsdoelstellingen : 
• Het bestaande kernenpatroon versterken. 
• Een gebiedsspecifieke en functionele differentiatie van de 

nederzettingsstructuur. 
• Het bestaande vergunde woonpatrimonium en de woonomgeving 

opwaarderen. 
• Voorzien in ruimte voor de eigen woonbehoefte. 
 
De centrumgemeente Avelgem (zonder de deelgemeentes) is geselecteerd 
als een structuurondersteunend hoofddorp. 
 
Een structuurondersteunend hoofddorp is een kern die 
structuurondersteunend is voor wonen en werken in het buitengebied en hierbij 
een bovenlokale verzorgende rol vervult. Bijkomende woongelegenheden zijn 
mogelijk voor de opvang van de eigen groei (= zonder rekening te houden 
met migratiesaldo) van de huishoudens op het niveau van de kern, voor de 
aangroei van de huishoudens die niet kerngebonden zijn en van de 
huishoudens van andere op lager niveau geselecteerde kernen in het 
buitengebied.  Lokale bedrijvigheid is mogelijk in verwevenheid met het wonen 
en er kan eveneens een lokaal bedrijventerrein van 5 ha voorzien worden 
met de mogelijkheid tot uitbreiding tijdens de planperiode. 
 
De nood aan bijkomende woongelegenheden en de grootte van een lokaal 
bedrijventerrein worden gestaafd met gemeentelijke behoeftestudies, die 
zullen deel uitmaken van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
De deelkernen Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove werden niet 
geselecteerd als een hoofddorp of een woonkern. Ze maken dus deel uit van 
de overige woonconcentraties, die in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
zullen worden gedefinieerd. Wat betreft de mogelijke bijkomende woningen 
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kunnen enkel de juridisch bestaande effectieve bouwgronden benut worden. 
Lokale bedrijvigheid is mogelijk in verwevenheid met het wonen.  
De ruimtelijke ontwikkelingen voor deze deelkernen worden aangegeven in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar de non-selectie van deze 
deelkernen houdt in dat ze geen takenpakket van een hoofddorp of woonkern 
kunnen toebedeeld krijgen. 
 
NATUURLIJKE STRUCTUUR 
Het Vlaamse Gewest duidt de grote eenheden natuur (GEN), de grote 
eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden aan. 
De provincie heeft als taak deze gebieden te verbinden met 
natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang. 
 
Beleidsdoelstellingen: 
• Het netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfscomponenten moet 

behouden en versterkt worden. 
• Een gebiedsgericht beleid voeren. 
• Aandacht voor natuurlijke structuur in stedelijke gebieden. 
• Ruimtelijke ondersteuning van integraal waterbeheer. 
 
In afwachting dat het Vlaamse Gewest de Scheldevallei als een GEN-, GENO- 
of natuurverwevingsgebied aanduidt, werd deze Scheldevallei in het PRS-WV 
hypothetisch aangeduid als een natuuraandachtzone. Hierin zijn naast natuur 
ook vormen van gespecialiseerde landbouw of toerisme en recreatie mogelijk. 
 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd geselecteerd als een element van natte 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De verlaten 
spoorwegbedding Dottignies-Avelgem en de verlaten spoorwegbedding 
Kortrijk-Avelgem als twee elementen van droge ecologische infrastructuur van 
bovenlokaal belang. 
 
De Scheebeek, de Biestbeek en de Parochiebeek werden geselecteerd als 
natuurverbindingsgebieden met  provinciale beheersbevoegdheid en hier 
dienen pilootprojecten worden opgezet rond de afbakening en 
inrichtingsvoorstellen voor deze natuurverbindingsgebieden. 
 

AGRARISCHE STRUCTUUR 
Beleidsdoelstellingen : 
• Landbouw ruimtelijk ondersteunen als belangrijkste beheerder van de open 

ruimte. 
• Landbouw ruimtelijk ondersteunen waar de agrarische structuur ook drager 

is van andere functies van het buitengebied (toerisme, recreatie, 
landschapsbeheer…). 

 
De selecties voor de agrarische structuur werden op het Vlaamse niveau 
doorgevoerd. Avelgem behoort tot de grondgebonden agrarische structuur. 
Verder is er vanuit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geen specifieke 
doelstelling voor het PRS-WV vooropgesteld.  
 
De provincie spreekt wel met de gemeente af om lokale en bovenlokale 
bouwvrije zones aan te geven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ter 
ondersteuning van grondgebonden landbouw.  
 
BEDRIJVIGHEID  
Het RSV maakte de selecties van economische knooppunten waar zowel 
regionale als lokale bedrijventerreinen gesitueerd kunnen worden. In het PRS-
WV worden er geen nieuwe selecties voorgesteld. 
 
De beleidsdoelstellingen op provinciaal niveau worden als volgt gedefinieerd: 
• De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en 

optimaliseren. 
• De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en 

clustervorming te ondersteunen. 
• Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Avelgem geselecteerd als een 
‘specifiek economisch knooppunt’, namelijk een economisch knooppunt 
buiten het stedelijk gebied en buiten het economisch netwerk van het 
Albertkanaal. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van West-Vlaanderen 
heeft deze selectie en het bijbehorende beleid meer gedetailleerd.  
 
Voor specifieke economische knooppunten (buiten stedelijke gebieden) zoals 
Avelgem, werd algemeen gesteld dat nieuwe regionale bedrijventerreinen best 
kunnen aansluiten op de bestaande economische structuur. Zodoende kunnen 
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endogene ontwikkelingen en de clustervorming er ruimtelijk ondersteund 
worden volgens de draagkracht van de omgeving. Dit betekent ook dat 
clustervorming een evaluatiecriterium kan zijn voor bestaande zonevreemde 
bedrijven, met andere woorden dat er een afweging komt omtrent het al dan 
niet clustergebonden karakter van deze bedrijven.  
Voor het specifiek economisch knooppunt Avelgem wenst men echter het 
aanbodbeleid van regionale (watergebonden) bedrijventerreinen niet verder te 
stimuleren omdat een verschuiving te verwachten is van de binnenvaart tussen 
Gent en Rijsel van de Schelde naar de Leie en omwille van de matige 
ontsluiting. 
 
Wat betreft nieuwe lokale bedrijventerreinen wordt verwezen naar de selecties 
binnen de gewenste nederzettingsstructuur. De visievorming dient in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te worden opgebouwd op basis van de 
beleidscategorieën van de gewenste nederzettingsstructuur. Deze nieuwe 
lokale bedrijventerreinen dienen in gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 
te worden vastgelegd.  
In het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem is lokale bedrijvigheid 
mogelijk in verwevenheid met het wonen en er kan eveneens een lokaal 
bedrijventerrein van 5 ha voorzien worden met de mogelijkheid tot uitbreiding 
tijdens de planperiode (= voor 2007). 
  
De nood aan en de grootte van een lokaal bedrijventerrein worden gestaafd 
met gemeentelijke behoeftestudies, die zullen deel uitmaken van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
 
KLEINHANDEL 
Beleidsdoelstellingen : 
• Nieuwe kleinhandel prioritair verweven in de nederzettingsstructuur 
• De bestaande kleinhandel behouden 
 
Het PRS-WV bepaalt dat nieuwe kleinhandelszaken zich enkel kunnen vestigen 
in de stedelijke gebieden, in de kernen van het buitengebied en in overige 
woonconcentraties. Verweving met andere functies moet hier de regel zijn. 
Lintvorming van kleinhandel wordt op deze manier tegengegaan. 
Kleinhandelszaken buiten de kernen en de overige woonconcentraties kunnen 
niet uitbreiden. 
 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Avelgem zal de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande en nieuwe kleinhandel 
bepalen, conform hogere bepalingen van de nederzettingsstructuur. 
  
TOERISME EN RECREATIE 
Beleidsdoelstellingen : 
• Duurzaam en kwalitatief versterken van het bestaande toeristisch-recreatief 

aanbod 
• Optimaal benutten van nog aanwezige potenties voor toeristisch-

recreatieve ontwikkelingen 
• Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen richten op de eigenheid van de 

streek 
• Samenhang binnen en tussen toeristische regio’s bevorderen 
• Voldoende mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding voorzien 
 
Door de samenhang van lijnelementen en knooppunten, gekaderd binnen 
landschappelijke en functionele ruimtelijke gebieden, ontstaan toeristisch-
recreatieve netwerken.  In deze netwerken wordt een samenhangend beleid 
gevoerd om complementaire en geïntegreerde ontwikkelingen te sturen. 
 
De streek van de Bovenschelde (delen van Kortrijk, delen van Zwevegem, 
Spiere-Helkijn, Avelgem en delen van Anzegem) heeft potenties om als 
toeristisch-recreatief netwerk te worden ontwikkeld in samenhang met de 
Leiestreek of de Vlaamse Ardennen. Het beleid van de provincie West-
Vlaanderen is in eerste instantie gericht op een versterking van de streek door 
het toeristisch-recreatief aantrekkelijker maken van de kernen en een 
opwaardering van het landschap. 
 
In het PRS-WV wordt aan de Scheldevallei een zoekgebied voor een nieuw 
openluchtrecreatief groen domein van provinciaal niveau geselecteerd. 
 
Verder worden de Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de verlaten 
spoorwegbeddingen van Kortrijk-Avelgem en Dottignies-Avelgem in het PRS-
WV geselecteerd als toeristisch- recreatieve lijnelementen. 
 
VERKEER EN VERVOER 
Volgende items vallen onder de bevoegdheid van de provincie: 
• de selectie van secundaire wegen; 
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• visie op het regionaal openbaar en collectief vervoer; 
• de ontwikkeling van een provinciaal functioneel fietsroutenetwerk; 
• het aangeven van het elektriciteitsnet tussen 70 Kv en 150 Kv. 
 
Beleidsdoelstellingen : 
• Naar een bereikbaarheid streven afgestemd op gewenste ruimtelijke 

structuur van de provincie. 
• Versterken van alternatieven voor het autoverkeer. 
• Naar meer structurele verkeersveiligheid streven. 
• Aan een verhoogde leefbaarheid werken. 
 
Op het grondgebied van Avelgem selecteerde het PRS-WV volgende wegen: 
Secundaire weg I: 
• N8, van de N391 (Knokke-Zwevegem) tot de N8e (Avelgem) 
 
Secundaire weg II: 
• N8e, van de N8 Kortrijkstraat tot de N353 Doornikse steenweg 
• N8, van de N8e Stijn Streuvelslaan tot de N36 (Kerkhove) 
• N353, van de N8e tot de N50 (Warcoing) 
• N36, van de N382 (Kaster-Anzegem) tot de N8 (Berchem-Kluisbergen) 
 
In het PRS-WV werden er op het grondgebied Avelgem geen “knooppunten 
Regionaal Vervoer” voorzien. 
 
LANDSCHAP 
Beleidsdoelstellingen : 
• De diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen 

behouden en versterken. 
• Landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwaren 
• Nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen. 
 
In het richtinggevend gedeelte worden de Scheldevallei en meersen als gave 
landschappen geselecteerd.  
De ruilverkavelingsgebieden van Waarmaarde-Kerkhove-Tiegem-Kaster (1981) 
werden als een nieuw landschap aangeduid.  
De Scheldemeanders van Kerkhove, de Scheldemeanders van Avelgem, 
Bossuit én de Moergracht, meersrelicten en oude Scheldearm Outrijve werden 
als ankerplaatsen aangeduid. 

De Heuvelstreek Schelde-Leie interfluvium en de Scheldevallei werden als 
structurerende reliëfcomponenten geselecteerd.  
En tenslotte werden de Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de 
spoorwegbedding Avelgem-Dottignies als structurerende lineaire elementen 
geselecteerd. 
  
MAATREGELEN EN ACTIES  
Hier wordt een selectie van maatregelen aangehaald, van toepassing op 
Avelgem, waarbij de provincie zelf initiatief neemt: 
• kleinere kernen of overige woonconcentraties opwaarderen wat betreft de 

landschappelijke integratie en kwaliteit van de woonomgeving; 
• een provinciaal flankerend beleid uitwerken omtrent kwaliteitsinrichting van 

openbare ruimten en architectonische kwaliteitsbewaking; 
• natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal 

belang selecteren binnen natuuraandachtzones na de afbakening van 
GEN, GENO en natuurverwevingsgebieden door het Vlaamse Gewest; 

• natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang afbakenen en hiervoor ecologische inrichtingsvoorstellen 
aangeven; 

• bouwvrije zones afbakenen in het kader van een beleid over integraal 
waterbeheer; 

• bouwvrije zones afbakenen in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 
om grondgebonden landbouw te ondersteunen; 

• ruimtelijke-economische ontwikkelingsperspectieven aangeven van 
specifieke economische knooppunten en provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opmaken voor regionale bedrijventerreinen in 
specifieke economische knooppunten. 

• ontwikkelingsmogelijkheden bepalen voor bestaande bedrijven van 
bovenlokaal niveau die zich buiten bedrijventerreinen situeren in specifieke 
economische knooppunten; 

• provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken om kleinschalige 
toeristisch-recreatieve activiteiten mogelijk te maken in de landelijke 
toeristisch-recreatieve netwerken (waaronder de interfluviumruimte). 

• provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken voor uitbreiding en/of 
het beheer en de inrichting van bestaande en nieuwe openluchtrecreatieve 
groene domeinen in provinciaal beheer 

• een bovenlokaal fietsroutenetwerk voor woon-werkverkeer opmaken en 
realiseren; 
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• streefbeelden opmaken voor secundaire wegen en de secundaire wegen 
onder provinciaal beheer volgens de categorisering herinrichten; 

• een specifiek beleidskader voor bijkomende omleidingswegen op 
secundair niveau opstellen ten behoeve van kernen en overige 
woonconcentraties in het buitengebied; 

• gave landschappen verder uitwerken en bakens in het landschap 
selecteren; 

• bijkomende pilootprojecten opstarten over ruimtelijke integratie van 
gebouwen in het landschap; 

• het formuleren van ontwikkelingsperspectieven en inrichtingsvoorstellen 
voor ankerplaatsen. 

 
 
SPECIFIEKE PROJECTEN  
Hier wordt een selectie van specifieke projecten aangehaald, van toepassing 
op Avelgem, waarbij de provincie zelf initiatief neemt: 
• voor lijnelementen die geselecteerd zijn als ecologische infrastructuur van 

bovenlokaal belang en als toeristisch-recreatief lijnelement, een 
geïntegreerde visie formuleren en inrichtingsvoorstellen uitwerken (bvb. 
voor het kanaal Bossuit-Kortrijk en de verlaten spoorwegbeddingen); 

• een pilootproject over integraal waterbeheer opstarten; 
• de problematiek van de zonevreemde landbouwbedrijven in West-

Vlaanderen onderzoeken en desgewenst een visie of specifiek 
beleidskader opstellen; 

• de problematiek van de bestaande leegstaande bebouwing in de open 
ruimte onderzoeken en desgewenst een specifiek beleidskader opstellen. 

 
SPECIFIEKE BELEIDSKADERS 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen bevat een aantal 
beleidskaders die gerelateerd zijn tot de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen. De gemeentelijke overheden krijgen hier instrumenten 
aangereikt om een ruimtelijk beleid te voeren. 
 
• Het specifiek beleidskader met betrekking tot de gemeentelijke 

woningbehoeftestudie geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling moet 
omvatten. 

• Het kader voor het provinciaal reservepakket aan woongelegenheden 
geeft aan wanneer het reservepakket woongelegenheden in aanmerking 
kan komen. 

• Het kader voor evaluatiecriteria voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen is een bovenlokaal kader 
voor de beoordeling van de ontwikkelingsmogelijkheden van deze 
bedrijven. Daartoe worden criteria opgegeven waar de bedrijven bij een 
evaluatie moeten op getoetst worden. 

• Het kader voor de berekening van de gemeentelijke behoefte aan lokale 
bedrijventerreinen geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling dient te 
omvatten. Dit moet in aanvulling gezien worden met de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor lokale bedrijventerrreinen zoals bepaald 
in de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur en in het RSV. 

• Het kader voor het reservepakket aan bedrijventerreinen geeft aan 
wanneer het reservepakket bedrijventerreinen in aanmerking kan komen 
voor bijkomende gemeentelijke behoeften.  

• In het kader voor kleinschalige toeristisch-recreatieve 
plattelandsactiviteiten worden bij de diverse soorten toeristisch-recreatieve 
plattelandsactiviteiten de toelatingsnormen beschreven voor bijkomende 
be- en verbouwing, die gelden naast de huidige regelgeving voor 
bebouwing in zones die niet bestemd zijn voor wonen of recreatie. 

• Het kader voor openluchtrecreatieve verblijven beoogt een eenvormige 
aanpak bij het al dan niet toelaten van uitbreidingen van bestaande 
terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven en voor nieuwe terreinen. 
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3.2.3. REBAK  
* beleidsdocument 
 
REBAK staat voor Regionaal Beleidscomité Arrondissement Kortrijk. Ingevolge 
het Besluit van 20 juli 1994 van de Vlaamse regering houdende erkenning en 
betoelaging in het kader van het vernieuwd regionaal economisch beleid en 
het afsluiten van streekcharters, kan in Vlaanderen per sub-regio een 
streekplatform worden erkend en gesubsidieerd. Het doel van deze 
streekplatformen is een samenwerking tot stand te brengen tussen 
organisaties en personen binnen de sub-regio, gericht op het bevorderen van 
economische groei, inkomensvorming en werkgelegenheid. Concreet hebben 
deze streekplatformen als oogmerk het uitbouwen van een toekomstgerichte 
streekvisie en het bepalen van strategische hefbomen voor de bevordering van 
de socio-economische ontwikkeling en van de tewerkstelling van de regio. 
Zodra in een streekplatform een consensus is bereikt over deze streekvisie en 
over de hefbomen kan met de Vlaamse regering een streekcharter worden 
afgesloten, dit is een gemeenschappelijke intentieverklaring betreffende de 
verwezenlijking van deze hefbomen. 
 
Opgericht op 14 november 1994 werd REBAK door de Vlaamse regering als 
streekplatform voor de regio Kortrijk erkend op 22 februari 1995. Op 24 
november 1997 keurde de Algemene Vergadering het ontwerp van streekvisie 
goed. Ondertussen werd een ontwerp van streekcharter aan de Vlaamse 
regering overgemaakt en wordt gewerkt aan een voorstel van 
hefboomprojecten. 
 
In haar ontwerp van streekvisie stelt het REBAK een streekstrategie voor het 
arrondissement Kortrijk voor. Hierin worden volgende – voor de gemeente 
Avelgem –  relevante hefboomprojecten voorgesteld : 
• Zonevreemde bedrijven 
• Project Anno ‘02 
• Afwerking verkeers- en omgevingsinfrastructuren (o.a. expansie 

containerterminal Avelgem) 
 
 
 

3.3. GEMEENTELIJK NIVEAU 

3.3.1. BIJZONDERE PLANNEN VAN 
AANLEG (BPA’S) 

* juridische documenten 
 
Hieronder volgt een overzicht van de geldende BPA’s in Avelgem : 
 
Avelgem : 
AVE003/1 Molendam 
sociale woningen 
K.B. 20/12/1976 

Realisatie van woonuitbreidingsgebied voor wijk 
met (sociale) woningbouw Molendam. 

AVE004a  
Industriezone 
M.B. 30/12/1991 

Wijziging van BPA AVE004 (K.B. 23/03/1971). 
Realisatie van industriezone van Avelgem-
binnehaven 

AVE006a  
Sportcentrum 
M.B. 30/08/1996 
 

Wijziging van BPA AVE006 (K.B. 30/06/1978). 
Nieuwe reglementering en begrenzing van zone 
voor wonen, horeca, detailhandel, diensten en 
kantoren. 

AVE010  
Stampkotstraat 
M.B. 25/09/1991 

Realisatie van woonuitbreidingsgebied voor wijk 
met sociale woningen. 

AVE011  
Huttegem 
M.B. 11/03/1996 

Realisatie en verfijning van het gewestplan van 
industriegebied naar zone voor bedrijven, handel 
en kantoren. 

AVE012  
Knobbelstraat 
M.B. 06/12/2000 

Realisatie van reservegebied voor industrie en 
wijziging van het gewestplan van agrarisch gebied 
naar industriegebied. Uitbreiding van 
houtverwerkend bedrijf. 

AVE013  
Intra Muros 
M.B. 13/10/1999 

Inbreidingsproject met differentiatie van het 
woongebied van het gewestplan. 
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Outrijve : 
OUT001d 
Outrijve –centrum 
M.B. 16/12/1999 

Bouwrijp maken van bouwgronden in het 
woongebied van het gewestplan. Reglementering, 
begrenzing en differentiatie van de woongebieden, 
zone voor recreatie en horeca en zone voor kleine 
bedrijven. 

 
Kerkhove : 
KER004 
Krevelstraat 
M.B. 24/09/1996 

Wijziging van het gewestplan van agrarisch gebied 
naar industriegebied. Uitbreiding van bestaand 
vleeswarenbedrijf. 

KER005 
Kaaistraat 
M.B. 20/01/2004 

Uitbreiding van een kadegebonden bedrijf in de 
maalderijsector langs de Kaaistraat en integratie 
met woonomgeving 

 
<kaart : overzicht locatie’s van geldende BPA’s in Avelgem> 
 
Volgende BPA’s in Avelgem zijn niet meer geldig of nooit voltooid : 
• BOS001 Centrum : stopgezet bij voorontwerp 
• BOS002 Scheldeoeverstraat : stopgezet bij voorontwerp 
• BOS003 Kanaal : stopgezet bij voorontwerp 
• OUT001c : verouderd en geschrapt 
• KER001 : stopgezet bij schetsontwerp 
• KER002 : stopgezet bij voorontwerp 
• KER003 : stopgezet bij ontwerp 
• AVE003 Molendam : verouderd en geschrapt 
• AVE007 Ganzenhof : stopgezet bij schetsontwerp 
• AVE009 De Ronde : stopgezet bij schetsontwerp 
 
Nog lopende BPA-procedure : 
• BPA Avelgem nr. 15 ‘Kapellekouter’ 
In functie van een nieuwe locatie voor het gemeentelijk containerpark en depot 
werd een herlokalisatie-onderzoek uitgewerkt. In dit BPA werd geopteerd voor 
een locatie gelegen nabij de Kapellekouter in Avelgem (op voetbalveld 
Trompet). Het BPA werd opgestart in functie van de noodzakelijke 
bestemmingswijziging van het gebied. 

  

3.3.2. SECTORAAL  BPA 
* juridische document, BPA AVE014 Sectoraal BPA, M.B. 29/08/2000 
 
Avelgem heeft een sectoraal BPA opgemaakt dat een uitspraak deed over de 
ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde bedrijven in de open ruimte.  
 
Het sectoraal BPA kon echter enkel industriële en ambachtelijke bedrijven 
opnemen; horeca, kleinhandel, agrarische en para-agrarische bedrijven 
werden niet opgenomen in de inventaris. Het sectoraal BPA beperkte zich ook 
tot de zonevreemde bedrijven in de open-ruimtegebieden en de bedrijven met 
een uitbreiding in de open-ruimtegebieden; zonevreemde bedrijven in het 
woongebied werden dus ook niet opgenomen. 
 
Het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven van Avelgem nam als uitgangspunt 
dat de bestaande bedrijven deel uitmaken van de economische realiteit van de 
open ruimte. De doelstelling van dit document was de 
ontwikkelingsmogelijkheden van al deze bedrijven binnen een globale 
benadering te kaderen. In het kader van beleidscontinuïteit kunnen deze 
bedrijven in principe verder ontwikkelen, op voorwaarde dat de ruimtelijke 
draagkracht niet overschreden wordt. 
 
De beslissing om een bedrijf verder te laten uitbreiden of om het een 
nabestemming te geven gebeurde op basis van een aantal 
beoordelingscriteria: 
• juridische context 
• verenigbaarheid met de omgeving; 
• milieuhygiënische situatie en bereikbaarheid; 
• afweging tussen ruimtelijke gevolgen bij uitbreiding ter plaatse t.o.v. deze 

bij herlokalisatie; 
• draagkracht van de omgeving; 
• maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit. 
 
Eind augustus 2000 werd de 1ste fase van het sectoraal BPA voor de 
gemeente Avelgem goedgekeurd, waarbij alle zonevreemde bedrijven (in 
totaal 55 bedrijven) werden gecategoriseerd naar ontwikkelingsmogelijkheden 
toe en waarin voor 4 bedrijven langs de Leynseelstraat een uitbreiding werd 
toegestaan en vastgelegd in een bestemming als zone voor bedrijvigheid. 
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<kaart : inventaris zonevreemde bedrijven sectoraal BPA > 
 

3.3.3. GEMEENTELIJK 
NATUURONTWIKKELINGSPLAN  

* beleidsdocument  
 
FORMELE ASPECTEN 
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd in 1996 opgemaakt en 
op 27 januari 1997 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het GNOP is een 
beleidsplan van de gemeente voor de sector natuur. Dit betekent dat een 
goedgekeurd GNOP een duidelijk engagement van de gemeente inhoudt om 
effectief binnen haar beleid te werken aan het natuurbehoud.  
 
INHOUDELIJKE ASPECTEN 
Het GNOP vertrekt van een globale analyse van de toestand van de natuur in 
de gemeente. Hierbij werd op basis van de gegevens uit de inventarisatie een 
overzicht gegeven van de potenties die binnen de gemeente bestaan voor 
natuurontwikkeling. Deze potenties werden visueel weergegeven op een 
potentiekaart met aanduiding van bestaande en geplande bosgebieden, 
gebieden met bijzondere ecologische waarde en/of potentie, typische 
landschappen, poelen en vijvers, panoramische zichtlocaties, corridor-
gebieden langsheen beekvalleien... In de globale analyse werd eveneens een 
overzicht gegeven van de voornaamste knelpunten die ingegeven zijn vanuit 
het natuurbehoud en -ontwikkeling.  
 
Vervolgens werd een doelstellingsnota opgemaakt. Vanuit een algemene 
beleidsvisie t.a.v. natuurbehoud op gemeentelijk vlak, werden specifieke 
‘opties en gebiedsafbakening’ geformuleerd en uitgewerkt naar passende 
beleidsmaatregelen en acties. Binnen het kader van deze planningscontext 
beperken we ons tot een beknopte weergave van de essentiële actiepunten 
van het GNOP.  
 
OVERZICHT VAN HET ACTIEPLAN 
Volgende actiepunten uit het GNOP Avelgem kunnen vermeld worden omwille 
van hun essentieel en prioritair karakter : 

 
• Voor de Scheldevallei werd in het kader van het GNOP een structuurschets 

opgesteld die een globale landschapsvisie voor de Scheldevallei bevat.  
Deze visie baseert zich op de hypothetische aanduiding van de 
Scheldevallei als een verwevingsgebied waar een evenwicht dient 
gevonden te worden tussen natuurontwikkeling, landbouw, 
landschapsopbouw, waterwinning en recreatie.  

 Stand van zaken : Aangezien de Scheldevallei in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen werd geselecteerd, is dit Vlaamse bevoegdheid. 
Voor deze Scheldevallei werd ‘het natuurinrichtingsproject West-Vlaamse 
Scheldemeersen’ opgemaakt (zie voorgaande paragraaf uit de 
planningscontext). Vanuit dit document zullen diverse maatregelen en 
acties uitvoering geven aan een visie, die ook reeds in het GNOP vervat lag. 
 

• Opstellen van een structuur- en inrichtingsplan voor het park Rijtgracht met 
nadrukkelijke aandacht voor natuurontwikkeling en natuureducatie. Binnen 
het park moeten natuurontwikkelings- en recreatiemogelijkheden 
samengaan. 

 Stand van zaken : Dit inrichtingsplan was reeds opgemaakt in 1998, 
maar het project werd alsnog niet uitgevoerd. 
 

• Ondersteunende rol van de gemeente voor het aankoopproject van een 
natuurreservaat Rijtmeersen. 

 Stand van zaken : De gemeenteraad heeft reeds in 1998 een 
buitengewone toelage t.b.v. 2.440.000 fr. toegekend aan de vzw “De 
Wielewaal, Natuurvereniging” met het oog op de aankoop van de oude 
Scheldearm met aanpalende eigendom. 
 

• Het instrument beheersovereenkomsten gebruiken om initiatieven voor 
natuurontwikkeling in de Scheldevallei te stimuleren. 

 Stand van zaken : De gemeenteraad heeft eind 2002 het reglement 
goedgekeurd tot toekenning van bijkomende steun voor 
beheersovereenkomsten en het protocol goedgekeurd, dat werd afgesloten 
tussen de Vlaamse Landmaatschappij enerzijds en de gemeente Avelgem 
anderzijds m.b.t. het toekennen van bijkomende steun voor 
beheersovereenkomsten. 
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• Mogelijkheden voor natuurontwikkeling en ecologisch oeverbeheer voor de 
Oude Scheldemeanders verkennen in overleg met vissersclubs. 

 Stand van zaken : Een deel van de oude Scheldemeanders werd reeds 
aangekocht door Natuurpunt en de afdeling Natuur van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, waarbij de verschillende vissersclubs 
overeenkomsten hebben. 
 

• Opstellen van een inrichtingsvisie voor de VMW-terreinen voor 
waterwinning. 

 Stand van zaken : In opdracht van AMINAL, afdeling Natuur, werd in 
oktober 2000 een inrichtingsplan voor het waterwinningsgebied van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.M.W.) gelegen te Avelgem 
(Waarmaarde-Kerkhove) opgemaakt, waarbij de gemeente een eerder 
beperkte inspraak had. 
 

• Verderzetten van het gemeentelijk subsidiereglement voor kleine 
landschapselementen. 

 Stand van zaken : Eind 2002 heeft de gemeenteraad het reglement 
goedgekeurd voor de betoelaging van het onderhoud en de aanleg van 
kleine landschapselementen. 
 

• Ondersteunen en aanmoedigen voor het uitbouwen van corridors 
langsheen beekvalleien op privé-initiatief. 

 Stand van zaken : nog geen uitwerking gekregen. 
 

• Onderzoeken natuurontwikkelingsmogelijkheden voor de oude 
spoorwegbeddingen. 

 Stand van zaken : Het beheer van de oude spoorwegbeddingen ligt 
volledig in handen van de provincie West-Vlaanderen. Geen verdere 
gegevens bekend. 
 

• Voorstellen rond natuureducatie en -sensibilisatie formuleren. 
 Stand van zaken : In het gemeentelijk infoblad worden regelmatig 

artikels gepubliceerd m.b.t. het verminderen van de afvalberg, zelf 
composteren, gebruik van pesticiden, verkoop van compostvaten, enz.. De 
gemeente staat ook in voor de organisatie van de jaarlijkse (Vlaamse) 
composttuinendag. Er werden diverse compostmeesters aangesteld met 
gratis bezoek aan de kopers van een compostvat. En er werd in 

samenwerking met de Bond en Natuurpunt een geboortebos aangeplant in 
de Avelgemse Schalaffiemeersen. 

 

3.3.4. MOBILITEITSPLAN 
* beleidsdocument  
 
De opmaak van het mobiliteitsplan werd – parallel met het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan –  effectief gestart in september 2001. 
 
Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt in het kader van de 
mobiliteitsconvenanten, overeenkomsten tussen de Vlaamse regering en de 
gemeentebesturen, waarbij de gemeente een mobiliteitsplan opmaakt in 
navolging van de visie op Vlaams niveau en daarvoor in ruil financiële middelen 
ter beschikking krijgt voor de verbetering van de mobiliteit in de gemeente.  
 
Het mobilteitsplan bevat een uitgebreid onderzoek van de verkeerssituatie en 
van de problemen op het grondgebied van de gemeente en stelt een pakket 
van maatregelen voor dat als basis dient voor een duurzaam gemeentelijk 
mobiliteitsbeleid. 
 
Deze maatregelen streven drie doelstellingen na : 
- het verhogen van de verkeersveiligheid; 
- het verhogen van de verkeersleefbaarheid; 
- de beheersing van de automobiliteit; 
Voor elke maatregel worden de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering, de 
prioriteit, de kostprijs en de wijze van controle op de uitvoering aangeduid. 
 
Het mobiliteitsplan wordt in 3 fasen opgemaakt: 
 
1. oriëntatiefase 

 

  

 
 

1.1. inventaris van bestaande plannen en 
studies 
1.2. inzicht in de visies van de verschillende 
actoren 
1.3. probleemomschrijving

 1.4. definiëring van het verder onderzoek 
 1.5. oriëntatienota
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2. opbouw plan 
 

2.1. onderzoek 
2.2. trendscenario 

  
 

 2.3. alternatieve scenario’s 
2.4. synthesenota
 

3. beleidsplan 3.1. keuze uit de scenario’s (tijdshorizon 2015) 
 3.2. prioritaire acties (tijdshorizon 5 jaar) 
 3.3. opmaak van een methode van evaluatie 

 
De oriëntatienota van het mobiliteitsplan werd op 21 mei 2002 officieel 
goedgekeurd door de auditcommissie.  
 

3.3.5. MOGELIJKE OMLEIDINGSWEG VAN 
DE N8 ROND HEESTERT 

Op het gewestplan van het arrondissement Kortrijk (1977) werd een 
omleidingsweg (= de N391) voorzien voor de N8, vanaf Moen-statie, de oude 
spoorwegbedding ten zuiden van de dorpskern van Heestert volgend, en ter 
hoogte van de gemeentegrens van Avelgem afbuigend naar de E. 
Balcaenstraat en de industriezone van Avelgem. Deze optie is echter tot op 
heden nooit uitgevoerd. 
 
In het mobiliteitsplan van Zwevegem, waarvan het beleidsplan op 14/02/2000 
door de auditcommissie werd conform verklaard,  werd op middellange termijn 
deze omleidingsweg N391 rond Heestert gepland in het deel tussen Moen-
Statie en Avelgem. De auditcommissie is echter van oordeel dat de 
problematiek van de gewestweg door Heestert niet kan opgelost worden in 
een gemeentelijk mobiliteitsplan, maar dat dit dient te gebeuren in het kader 
van overleg op provinciaal of intergemeentelijk niveau. Dit voorstel om een 
omleidingsweg rond Heestert aan te leggen, werd dus voorlopig niet aanvaard 
door de auditcommissie en mag enkel beschouwd worden als een standpunt 
van de beleidingscommissie.  
 
Gezien het feit dat in het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
de N8 als secundaire weg werd geselecteerd en een specifiek beleidskader 
omtrent omleidingswegen voor secundaire wegen werd opgenomen, zal de 
provincie West-Vlaanderen hieromtrent nadere stappen kunnen ondernemen.  
 

Ter ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen worden in deze 
paragraaf enkele alternatieven rond deze problematiek op een rij gezet. Deze 
alternatieven zijn enkel informatief en dienen als suggestie worden beschouwd: 
 
A. Verbeteren van het bestaande tracé van de gewestweg N8 op vlak van 

doorstroming, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Voor Heestert 
blijft de doortocht van zwaar vrachtverkeer in het centrum echter een 
knelpunt. 

 
B. Een nieuwe omleidingsweg vanaf Moen-statie, de oude spoorwegbedding 

ten zuiden van de dorpskern van Heestert volgend, maar nog op het 
grondgebied van Zwevegem terug aantakkend op de bestaande N8 (dus 
vlak voor de Leynseelstraat, Avelgem). 

 
C. Een nieuwe omleidingsweg vanaf Moen-statie, de oude spoorwegbedding 

ten zuiden van de dorpskern van Heestert volgend, maar terug aantakkend 
op het kruispunt van de Leynseelstraat-Stampotstraat-Kortrijkstraat- Sint 
Maartensstraat- Stijn Streuvelslaan (= bestaande N8). Bij deze optie 
moeten echter heel wat bestaande gebouwen onteigend en afgebroken 
worden. 

 
D. Een nieuwe omleidingsweg vanaf Moen-statie, de oude spoorwegbedding 

ten zuiden van de dorpskern van Heestert volgend tot aan de 
Doorniksesteenweg (N353) in Avelgem. Deze optie is echter in conflict met 
het PRS West-Vlaanderen, waarin de oude spoorwegbedding als droge 
ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang én als toeristisch-
recreatief lijnelement werd geselecteerd. Bovendien creëert men een derde 
parallelle weg, naast de bestaande Kortrijkstraat (=oude N8) en de Stijn 
Streuvelslaan (=huidige N8). 

 
E. Een nieuwe omleidingsweg volgens het tracé van het gewestplan : vanaf 

Moen-statie, de oude spoorwegbedding ten zuiden van de dorpskern van 
Heestert volgend, en ter hoogte van de gemeentegrens van Avelgem 
afbuigend naar de E. Balcaenstraat en de industriezone van Avelgem. Op 
deze manier beoogt men een vlotte bovenlokale verkeersontsluiting van 
deze industriezone naar de E17 en Kortrijk. Deze optie brengt echter grote 
schade aan : 
- de landschappelijke structuur : dit tracé doorkruist een groot, 

aanééngesloten open-ruimtegebied ; 
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- de agrarische structuur : dit tracé neemt heel wat landbouwgronden in 
bezit en versnippert bijgevolg de agrarische structuur ; 

- de natuurlijke structuur : dit tracé vernietigt de oude spoorwegbedding 
als droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang (selectie 
uit PRS West-Vlaanderen), maar loopt ook – over een lang traject – 
doorheen de ecologisch waardevolle vallei van de Avelgembeek. 

- de recreatieve structuur : dit tracé doet een gedeelte van de oude 
spoorwegbedding als een rustige, recreatieve fiets- en wandelroute 
verdwijnen. 

 
F. Aanleg en verbetering van de sluis- en kanaalweg op de oostelijke oever 

van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze optie is echter in strijd met een 
Habitatrichtlijngebied en met het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-
Vlaanderen (selectie van het kanaal Bossuit-Kortrijk als groene en 
recreatieve as).  

 
< kaart : alternatieven voor omleidingsweg van de N8 rond Heestert > 
 
De provincie West-Vlaanderen kan – als bevoegde instantie – deze 
alternatieven en eventuele andere opties nog verder bestuderen. Als de 
provincie West-Vlaanderen in de uitwerking van het specifieke beleidskader 
omtrent omleidingswegen voor secundaire wegen concludeert dat er een 
omleidingsweg van de N8 rond Heestert noodzakelijk is, dan zal het tracé voor 
een mogelijke omleidingsweg in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
moeten vastgelegd worden.  
 
De gemeente Avelgem wenst aan de provincie West-Vlaanderen te suggereren 
dat de optie A (verbeteren van het bestaande tracé van de N8) én de optie B 
(beperkte omleidingsweg rond Heestert) vanuit haar eigen standpunt 
aanvaardbaar zijn. De andere alternatieven (opties C-D-E-F) stemmen niet 
overeen met het duurzame ruimtelijke en mobiliteitsbeleid, dat de gemeente 
Avelgem wenst na te streven. 
 

3.3.6. SOCIAAL IMPULS FONDS 
* beleidsdocument (2000-2002) 
Dit beleidsplan bevat een aantal prioritaire doelstellingen : 

• verder uitbouwen van een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid in het kader 
van het SIF 

• continuering van de bestaande dienstverlening voor kwetsbare groepen en 
uitbreiding van de dienstverlening ifv kansarme kinderen 

• creëren van tewerkstellingskansen voor risicogroepen op basis van art.60§7 
• verhoging van de kwaliteit van de woningen zonder comfort en verhoging 

van het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen voor de 
risicogroepen 

• via de opmaak van een mobiliteitsplan de mobiliteitsproblematiek 
aanpakken, in het bijzonder voor de minder mobiele inwoners. 

 

3.3.7. BESCHERMDE MONUMENTEN EN 
DORPSGEZICHTEN 

< kaart : Beschermde monumenten en dorpsgezichten > 
 
De bestaande monumenten en dorpsgezichten in de gemeente Avelgem : 
1. Scheldeburcht, Avelgem (Monument K.B. 20-02-1939) 
2. O.L.V.-Geboortekerk, Waarmaarde (Monument K.B. 20-02-1939) 
3. Sint-Pieterskerk Outrijve met omgeving (Dorpsgezicht M.B. 28-07-1983) 
4. Voldersveldhoeve Kerkhove en omgeving (Monument en dorpsgezicht M.B. 

25-11-1985) 
5. Tombeelmolen en omgeving (Monument en dorpsgezicht M.B. 28-01-1994) 
6. Kasseien Varent Kerkhove (Monument M.B. 30-03-1995) 
7. Kasteel Bossuit en omgeving (Monument en dorpsgezicht M.B. 09-06-

1995) 
8. De Groote Fabrieke (Monument en dorpsgezicht M.B. 08-12-2000) 
 

3.3.8. STUDIES EN PROJECTEN 
• Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei in Waarmaarde 

(uitgevoerd in 1996) 
• Pompgebouw van Bossuit : centrum voor Riviertoerisme en V.V.V. 

(uitgevoerd in 1999) 
• Leefbaarheid op het Vlaamse platteland vanuit het perspectief van jonge 

bewoners, verslag van een onderzoek in de dorpen tussen Leie en Schelde 
(provincie West-Vlaanderen, 2001) 
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• Ruilverkaveling Waarmaarde-Kerkhove-Tiegem-Kaster (1981, uitgevoerd 
door Nationale Landmaatschappij) 

• Behoeftenverkenning rond basismobiliteit in de gemeente Avelgem (RISO, 
februari 2000) 

• Educatief parkgebied Rijtgracht (1999, Leiedal, niet uitgevoerd) 
• Groene en recreatieve verbinding Rijtgracht (2002, Leiedal, niet uitgevoerd) 
• Architectuurwedstrijd voor nieuwe gemeenschapscentrum in de 

Scheldelaan, achter de Sint-Martinuskerk (site oude zwembad 
‘Scheldezicht’). Deze wedstrijd resulteerde in een laureaat in 2002, het 
nieuwe gemeenschapscentrum zou eind 2004 of begin 2005 worden 
geopend. 

 

3.4. GRENSOVERSCHRIJDEND 
In de omliggende Vlaamse gemeenten worden ook gemeentelijk ruimtelijke 
structuurplannen opgemaakt : voor Spiere-Helkijn, Zwevegem, Anzegem, 
Wortegem-Petegem en Kluisbergen. 
 
Aangezien de meeste van deze gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen nog 
in opmaak zijn, zou een uitgebreide weergave van inhoudelijke opties te 
voorbarig zijn. Voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem zijn 
er overigens maar een beperkt aantal aspecten die van belang zijn : 
• De problematiek van een mogelijke omleidingsweg rond Heestert 

(gemeente Zwevegem) werd in een vorige paragraaf van de 
planningscontext reeds geschetst. 

• De N453 (= de oude Oudenaardsesteenweg) wordt ook vanuit de 
gemeente Wortegem-Petegem als een lokale weg beschouwd. 

• De gemeente Kluisbergen (en de provincie Oost-Vlaanderen) wenst de 
oude spoorwegbedding Oudenaarde-Ruien, die over de Schelde naar 
Avelgem verder loopt, uit te bouwen tot een toeristisch-recreatieve 
verbinding.  
 

De volgende internationale en aangrenzende plannen dienen te worden 
vermeld: 
• Het Europees Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief (EROP) 
• De Tweede Benelux-Structuurschets 

• Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales 
(GPCI) 

• Project Grootstad 
• Project de Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 
• Schéma National d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(SNADT) 
• Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 
• Schéma Directeur de Lille Métropole 
 
Maar aangezien deze planningsdocumenten geen onmiddellijke invloed 
uitoefenen op de inhoud en de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van Avelgem, wordt verdere toelichting achterwege gelaten. 
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4.  RUIMTEBEHOEFTEN VAN 
DE MAATSCHAPPELIJKE 
SECTOREN 

 
Het ruimtelijk beeld is sterk afhankelijk van verscheidene sectorale 
ontwikkelingen. Vanuit de sectorale invalshoek kunnen specifieke problemen 
met een rechtstreekse of onrechtstreekse band met de ruimtelijke ordening, 
ontdekt worden. 
 
Voor zover zij in de gemeente een rol spelen worden sectorale problemen, 
ontwikkelingen en ruimtebehoeften mee opgenomen in het ruimtelijk 
structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt aldus het 
integratiekader of het referentiekader voor hun ontwikkeling.  
Dit betekent niet dat elke gemeente op dezelfde manier wordt onderzocht. De 
inhoudelijke invulling van een gemeentelijk structuurplanningsproces wordt 
sterk bepaald door de bestaande lokale problemen en door de intensiteit van 
de voortgang van het proces. Plannen is selecteren, focussen op wat moet en 
kan. 
 
Het informatief gedeelte van het structuurplan omvat de bestaande ruimtelijke 
structuur en prognoses. Minimaal worden de kwantitatieve behoefte aan 
bijkomende woningen en aan ruimte voor economische activiteiten in 
zogenaamde sectorstudies onderzocht (RO 97/02).  
 
Uitgaande van de resultaten worden voor de sector wonen en bedrijvigheid 
een aanzet gegeven tot beleidsmaatregelen. Deze voorstellen vormen de basis 
voor het richtinggevend gedeelte. In de volgende paragrafen worden de 
relevante elementen uit deze sectorstudies samengevat. 
 

4.1. WONEN 
Een doordacht ruimtelijk huisvestingsbeleid vereist dat, vooraleer onbebouwde 
woonuitbreidingsgebieden verder worden aangesneden, er een algemene 
beleidsvisie bestaat omtrent wonen.   
 
In de omzendbrief RO 97/02 dd.14.03.1997 over het structuurplanningsproces 
wordt gesteld dat in het informatieve gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan de kwantitatieve behoefte aan bijkomende woningen (anayse van 
vraag en aanbod) dient uitgewerkt te worden.  De ruimtelijke vertaling van deze 
behoefteberekening vormt een onderdeel van de visie en het nemen van 
maatregelen inzake woningbouw.  Er wordt een ruimtelijk kader aangegeven 
voor het gemeentelijk huisvestingsbeleid. 
 
Een woningbehoeftestudie vormt op middellange termijn de basis van dit 
huisvestingsbeleid: 
 de elementen van de woningbehoeftestudie leveren materiaal voor het 

opstellen van de bestaande ruimtelijke structuur en voor het berekenen van 
de prognose van de woonbehoefte op middellange termijn (het informatief 
gedeelte); 

 de aanzet tot visievorming omtrent huisvesting maakt onderdeel uit van de 
visie op de toekomstige ruimtelijke structuur, die past binnen het 
richtinggevende  gedeelte; 

 de elementen van de prioriteitenbepaling voor wonen behoren in essentie 
tot het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

 
Conform de omzendbrief RO/2002/03 dd.25.10.2002 omvat de studie 
essentieel volgende delen: 
 Kwantitatieve gegevens :  

- raming van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden (10 à 15 
jaar); 

- inventaris van het aanbod; 
- confrontatie van behoefte en aanbod.  
 Kwalitatieve gegevens : 

- ruimtelijke elementen voor het gemeentelijk huisvestingsbeleid : 
goedgekeurde BPA’s voor het woongebied, voorziene projecten van de 
sociale sector (vb. bejaardenhuisvesting), woningdifferentiatie...; 
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- elementen van het gemeentelijk ruimtelijk beleid : relatie tot voorzieningen 
die de woonfunctie ondersteunen, uitrustingsniveau, openbare ruimten...; 

- aandacht voor inbreidingsprojecten, herbestemming van bestaande 
gebouwen en renovatie en vernieuwbouw van woningen van slechte 
kwaliteit. 

 Beleidsvisie : 
- prioriteitenbepaling m.b.t. het ontwikkelen van bijkomende ruimte voor 

woningbouw (w.o. woonuitbreidingsgebied), met inbegrip van 
maatregelen van fasering gebaseerd op een aanzet van globale visie op 
wonen in de gemeente; 

- beleidsbeslissing van de gemeente i.v.m. de studie. 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS WV) heeft 
eveneens in een specifiek beleidskader aangegeven wat een gemeentelijke 
woningbehoeftestudie dient te omvatten. 
 
In het kader van de opmaak van het gemeentelijk structuurplan van Avelgem 
werd aldus een gemeentelijke woningbehoeftestudie opgesteld, conform de 
omzendbrief RO/2002/03 en de richtinggevende bepalingen uit het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Onderstaande gegevens geven een 
beknopte samenvatting van deze woningbehoeftestudie. 
  

4.1.1. TAAKSTELLING 
Het is de bevoegdheid van de provincie om in het buitengebied kernen te 
selecteren als hoofddorp of woonkern. Het is tevens de taak van de provincie 
om de behoefte aan bijkomende woongelegenheden te verdelen over de 
geselecteerde kleinstedelijke gebieden van provinciaal niveau en de 
gemeenten van het buitengebied. 
 
De fusiegemeente Avelgem behoort volledig tot het buitengebied.  
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen selecteerde de 
centrumgemeente Avelgem als structuurondersteunend hoofddorp. 
Bijkomende woongelegenheden zijn er mogelijk voor de opvang van de eigen 
groei (= zonder rekening te houden met migratiesaldo) van de huishoudens 
op het niveau van de kern, voor de aangroei van de huishoudens die niet 
kerngebonden zijn en van de huishoudens van andere op lager niveau 
geselecteerde kernen in het buitengebied.   

 
De deelkernen Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove werden niet 
geselecteerd als een hoofddorp of een woonkern. Wat betreft de mogelijke 
bijkomende woningen kunnen enkel de juridisch bestaande effectieve 
bouwgronden benut worden.  
 
Het informatief gedeelte  van het PRS WV bevat de kwantitatieve taakstelling 
voor wonen. 
In een eerste scenario (conform het RSV en in afwachting van een mogelijke 
herziening van het RSV) verkreeg Avelgem, als fusiegemeente van het 
buitengebied, een pakket van 390 bijkomende woongelegenheden voor de 
planperiode 1991-2007 toebedeeld door de Provincie. Dit is 80 % van de 
geraamde behoefte van bijkomende woongelegenheden per fusiegemeente 
voor de planperiode 1991-2007. 
 
Er werd echter een tweede scenario uitgewerkt, uitgaande van een herziening 
van het RSV.De provinciale verhouding 67-33% in het RSV is berekend op 
basis van administratieve grenzen van gemeenten die – al dan niet volledig – 
behoren tot de stedelijke gebieden en de administratieve  grenzen van 
gemeenten die – volledig tot buitengebied behoren. Uit onderzoek (Universiteit 
Gent, Prof. Dr. P. Saey) blijkt dat, de verhouding van de woningvoorraad anno 
1991, bij een hypothese van afbakening van de stedelijke gebieden en het 
buitengebied 55-45 % bedraagt. Dit betekent voor West-Vlaanderen een 
verschil van 12 % tussen norm en toepassing.   
 
Het is  wenselijk om de sleutel toe te passen op een hypothese van afbakening 
van stedelijke gebieden, die overeenstemt met de in het RSV gehanteerde 
administratieve gemeentegrenzen waarmee de verdeelsleutel is ontworpen. 
De provincieraad van West-Vlaanderen is vragende partij om het RSV te 
wijzigen om de bovenvermelde geschetste problematiek op te lossen. Dit zou 
betekenen dat er bij deze herziening van het RSV binnen het provinciaal 
reservepakket woongelegenheden verschuiven van het stedelijk gebied naar 
het buitengebied. Na een wijziging van het RSV kunnen deze bijkomende 
woongelegenheden voor het buitengebied herverdeeld worden tussen de 
buitengebiedgemeenten volgens de gehanteerde methodiek. 
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4.1.2. RAMING VAN DE BEHOEFTE  
Bij de behoefteberekening wordt uitgegaan van de behoefte aan bijkomende 
woongelegenheden ten gevolge van de aangroei van het aantal gezinnen. De 
behoefte aan bijkomende woongelegenheden in een bepaalde periode wordt 
berekend door het verschil te nemen tussen het geraamde aantal huishoudens 
op het einde van de periode, vermenigvuldigd met de gewenste 
frictieleegstand, en het aantal gezinnen in het begin van de periode. Hierbij 
wordt de frictieleegstand gedefinieerd als de leegstand die noodzakelijk is om 
de woningmarkt naar behoren te doen functioneren. De noodzakelijke 
frictieleegstand wordt geschat op 2,5 à 3,5 % afhankelijk van de migratiedruk. 
 
Voor het inschatten van de behoefte op gemeentelijk niveau wordt berekend 
op basis van een gesloten prognose. De gesloten prognose gaat uit van een 
strikt gesloten demografisch model; er wordt met andere woorden geen 
rekening gehouden met in- en uitwijking. De gesloten prognose bestaat uit 
volgende stappen: 
• een bevolkingsprognose; 
• een gezinsprognose; 
• een kwantitatieve raming van de woningbehoefte. 
 
Deze stappen werden in de gemeentelijke woningbehoeftestudie behandeld. 
Omdat de tijdsopname van de inventaris van het aanbod op 01/01/1998 werd 
vastgelegd, werd de woningbehoefte verrekend naar de periode 01/01/1998 – 
01/ 01/2007.  
 
Dit resulteerde in een woningbehoefte voor de periode 01/01/1998 – 
01/01/2007 volgens de gesloten prognose : 370 eenheden. 
 

4.1.3. AANBOD 
De inventaris van het aanbod omvat gegevens over het aanbod aan bestaande 
woongelegenheden, het huidig aanbod en voorziene projecten voor sociale 
woningen, de verdichtingsmogelijkheden, en de inventaris van de 
bouwmogelijkheden in de gemeente. 
 
In de gemeentelijke woningbehoeftestudie werd op het referentietijdstip 
01/01/1998 volgend theoretisch aanbod vastgesteld. 

 
Overzicht theoretisch aanbod in het woongebied van Avelgem, per 
deelgemeente, 01.01.1998 
 

Onbebouwde 
loten in
verkavelingen 

 
 

Voor 
1980 

Na  
1980 

Langs 
uitgeruste 
wegen 
(buiten 
V.K.) 

Niet-
uitgeruste 
woon-
gebieden 
in BPA 

Niet-
uitgeruste 
woon-
gebieden 
buiten BPA 

Leegstand & 
verdichtings-
mogelijkheden 

Totaal 

Avelgem      58 33 122 209 72 137 631
Bossuit        5 16 0 0 19 7 47
Kerkhove        7 23 20 0 29 12 91
Outrijve        3 10 66 30 0 18 127
Waarmaarde        0 11 25 0 0 9 45
Totaal 73      93 233 239 120 183 941 

 
In realiteit zullen echter niet alle juridisch beschikbare kavels en grotere 
bouwgronden in Avelgem tijdens de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op de 
markt komen. Er wordt daarom een scenario (hypothese) gehanteerd dat 
realistisch haalbaar (uitvoerbaar) zou zijn binnen de planperiode 1998-2007, 
mits vanuit het gemeentebestuur een actief woonbeleid wordt gevoerd.  
Vandaar werd er steeds een realisatiegraad toegepast op de resultaten. Deze 
realisatiegraden worden in rekening gebracht bij de confrontatie tussen 
behoefte en aanbod. 
 
Ingevolge de richtinggevende bepalingen uit het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen dient voor onbebouwde percelen in 
goedgekeurde verkavelingen te worden rekening gehouden met een minimum 
van 80% verrekend als te verwachten realisatie in een periode van 10 jaar.  
 
Ingevolge de richtinggevende bepalingen uit het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen dient voor onbebouwde percelen in 
woongebied buiten verkavelingen (al dan niet langs een uitgeruste weg) te 
worden rekening gehouden met een minimum van 30% verrekend als te 
verwachten realisatie in een periode van 10 jaar.  
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4.1.4. CONFRONTATIE AANBOD – 
BEHOEFTE 

Onderstaande tabel confronteert het beschikbare aanbod aan juridische 
woonkavels op 01/01/1998 met de geraamde behoefte volgens de gesloten 
prognose voor de periode 01/01/1998 tot 01/01/2007.  
 
Ruimtebalans gesloten prognose : confrontatie van de behoefte en het 
aanbod (incluis realisatiegraden) 
 

Aanbod   Balans Behoefte 

Leegstand & 
verdichtings-
mogelijkheden 
 

In V.K. Langs 
uitgeruste 
wegen  

Niet-
uitgeruste 
terreinen  

Totaal  

Avelgem      240 137 72,8 36,6 153,6 400 160 
Bossuit   21 7 16,8 0 5,7 29,5 8,5 
Kerkhove     36 12 24,0 6,0 8,7 50,7 14,7 
Outrijve    46 18 10,4 19,8 9,0 57,2 11,2 
Waarmaarde       27 9 8,8 7,5 0 25,3 -1,7 
Totaal     370 183 132,8 69,9 177 562,7 192,7

 
Uit de tabel kunnen we besluiten dat het juridisch aanbod (op het 
referentietijdstip 01-01-1998) opmerkelijk groter is dan de behoefteberekening 
van de eigen groei in de periode tussen 1998 en 2007.  
 
Enkel in de deelgemeente Waarmaarde is er een heel klein tekort (1,7 
woningen) in het aanbod t.o.v. de behoefte. Gezien het feit dat enkele 
onbebouwde percelen aansluiten bij de deelkern Waarmaarde, maar 
administratief op het grondgebied van Kerkhove werden gerekend en gezien 
het feit dat het aanbod in Kerkhove voldoende is, is het tekort in Waarmaarde 
te verwaarlozen. Bijgevolg kan men besluiten dat in alle deelgemeenten van de 
fusiegemeente Avelgem het juridisch aanbod voldoende is om de behoefte tot 
2007 te kunnen opvangen. 
 

4.1.5. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
Afweging met de taakstelling uit het PRS West-Vlaanderen  
De balans (confrontatie tussen de woningbehoefte en het juridische aanbod) 
dient eveneens afgewogen te worden met het toebedeeld aantal 
woongelegenheden uit het PRS West-Vlaanderen. 
 
• Het juridische aanbod op het referentietijdstip 01/01/2000  = 562,7 

woningen 
• De behoefteberekening van de eigen groei (tussen 01/01/1998 en 

01/01/2007) = 370 woningen 
• Uit het PRS West-Vlaanderen : Het toebedeeld pakket bijkomende 

woongelegenheden = 80% van de geraamde behoefte van bijkomende 
woongelegenheden (1991-2007) in de fusiegemeente Anzegem, volgens 
scenario 1 (conform RSV) = 390 woningen 

• Het toebedeeld aantal woongelegenheden verminderd met de realisatie in 
de periode 01/01/1991 tot 01/01/1998 = 390 – 180 =  210 woningen 

 
Dit zorgt ervoor dat de afweging in ‘de eerste situatie uit het PRS West-
Vlaanderen’ resulteert : “ Het juridisch aanbod (in het referentiejaar 1998) is 
zowel groter dan de behoefteberekening van de eigen groei (referentiejaar 
1998-2007), als groter dan het toebedeeld aantal woongelegenheden 
(verminderd met de realisatie in de periode 1991-referentiejaar 1998).” 
 
Dit betekent in principe dat de gemeente Avelgem over een voldoende 
juridisch aanbod beschikt, dat kan gerealiseerd worden. Er kunnen voor 2007 
geen woonuitbreidingsgebieden of nieuw te bestemmen woongebied 
aangesneden worden. De gemeente kan bovendien geen beroep doen op het 
provinciaal reservepakket. 
 
Beleidselementen en kwalitatieve elementen 
In de gemeentelijke woningbehoeftestudie van Avelgem worden ook enkele 
beleids- en kwalitatieve elementen opgesomd inzake woningdifferentiatie, 
inbreiding, verdichting, renovatie en vernieuwbouw in de dorpskernen. 
Specifiek, worden een aantal inbreidingsprojecten aangeduid, die prioritair 
kunnen gestimuleerd worden tot realisatie.  
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4.2. BEDRIJVIGHEID  

4.2.1. TAAKSTELLING 
Het informatief gedeelte van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-
Vlaanderen (PRS WV) bevat een taakstelling inzake het aanbodbeleid voor 
bijkomende bedrijventerreinen. Het PRS WV voert dus enkel een aanbodbeleid 
en geen bestemmingsbeleid. 
 
Avelgem kreeg als taakstelling 7,5 ha bijkomende bedrijventerreinen vanuit het 
PRS WV. In 1994 bedroeg het beschikbaar aanbod 16 ha in Avelgem en 
tussen 1994 en 1999 werden 2 ha bedrijventerreinen nieuw bestemd door 
BPA’s. Het aanbod van Avelgem bedroeg op 01/01/1999 bijgevolg 18 ha; dit is 
10,5 ha meer dan nodig om aan de taakstelling te voldoen. Dit surplus aan 
aanbod kan worden gerealiseerd en wordt uit het provinciaal reservepakket 
bijkomend aan Avelgem toegewezen zodat het evenwicht in de ruimtebalans 
behouden blijft.  
 
Op 01/01/1999 bedroeg het beschikbaar aanbod in Avelgem dat reeds 
bestemd is op het gewestplan en op plannen van aanleg en al dan niet 
bouwrijp is, nog 5 ha.  
 
Op 01/07/2003 was dit beschikbaar aanbod echter tot 1,2  ha herleid.   
 
Het PRS WV gaf verder aan dat de nog te bestemmen bedrijventerreinen 
tussen 1999 en 2007 voor het economisch knooppunt Avelgem 0 ha zou 
bedragen.  
 
Wanneer de gemeente Avelgem nieuwe bedrijventerreinen wilt aanleggen, dan 
moet de behoefte daarvoor aangetoond worden. Voor lokale bedrijventerreinen 
komt dit aspect aan bod in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Een 
lokaal bedrijventerrein wordt afgestemd op de plaatselijke behoefte aan 
bedrijven.  
 
Het specifieke beleidskader met betrekking tot de ‘gemeentelijke behoefte aan 
lokale bedrijventerreinen’, zoals opgenomen in het provinciaal ruimtelijk 

structuurplan West-Vlaanderen geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling 
dient te omvatten. 
 
 

4.2.2. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 
Gezien de reeds sterke economische ontwikkeling, die de laatste 15 jaar in 
Avelgem heeft plaatsgevonden, opteert de gemeente om vóór 2007 geen 
nieuw bijkomend lokaal bedrijventerrein te voorzien. Bijgevolg zal ook geen 
bijkomend aanbod uit het provinciaal reservepakket moeten worden 
toegewezen. 
 
Vanaf 2007 zou men echter opnieuw de mogelijkheid kunnen onderzoeken om 
een nieuw lokaal bedrijventerrein in de gemeente Avelgem te ontwikkelen. Om 
deze mogelijkheid in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te kaderen, wordt 
in dit informatief gedeelte een locatie-onderzoek opgenomen.  
 
We onderzoeken enkele locaties in de fusiegemeente Avelgem naar hun 
geschiktheid om een nieuw lokaal bedrijventerrein te vestigen : 
 
a. Tussen Avelgem en Rugge, ten zuiden van de Oudenaardsesteenweg (N8) 
b. Ten westen van de Leynseelstraat (N8) in Avelgem 
c. Ten noordoosten van de Leynseelstraat (N8) in Avelgem 
d. Tussen de Raaptorfstraat en de Pontstraat in Avelgem 
e. Ten westen van de Bruggesteenweg (N36) in Kerkhove 
f. Ten oosten van de Bruggesteenweg (N36) in Kerkhove 
 
 
< figuur : Locatie-onderzoek voor nieuw lokaal bedrijventerrein in Avelgem 
(topografische kaart) 
 
< figuur : Locatie-onderzoek voor nieuw lokaal bedrijventerrein in Avelgem 
(gewestplan) 
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Hiertoe dient voor iedere potentiële locatie de afweging te worden gemaakt 
tussen verschillende factoren : 
• Ligging – situering : aansluitend bij een geselecteerd hoofddorp of 

aansluitend bij een bestaand bedrijventerrein 
• Maximaal toegelaten oppervlakte : afhankelijk van de richtinggevende 

bepalingen uit het PRS West-Vlaanderen 
• Bereikbaarheid op macro-niveau : ligging langs een secundaire weg, vlot 

naar andere hoofdwegen of primaire wegen 
• Ontsluiting op micro-niveau : directe ontsluitingsmogelijkheden naar een 

bovenlokale weg 
• Openbaar vervoer : ligging langs bestaande buslijnen 
• Verenigbaarheid met omliggende bebouwing 
• Inpassing in het landschap 
• Waarde van de locatie voor andere functies 
• Afwatering afvalwater 
• Toevoer gas, water & elektriciteit 
 
Bij een doordachte locatie-keuze moet men verschillende beoordelingscriteria 
tegelijkertijd en naast elkaar afwegen. Dit locatie-onderzoek kan nog verder 
uitgediept worden, op het moment dat men daadwerkelijk de behoefte voor 
een nieuw lokaal bedrijventerrein wenst in te vullen. 
 
Opmerking : In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
(goedgekeurd bij M.B. 06/03/2002) wordt enkel de mogelijkheid gelaten om 
een bijkomend lokaal bedrijventerrein te voorzien bij het structuurondersteunend 
hoofddorp Avelgem. Een ontwikkeling aansluitend bij de dorpskern van 
Kerkhove is niet mogelijk, aangezien Kerkhove niet als hoofddorp werd 
geselecteerd op provinciaal niveau. Bijgevolg is de ontwikkeling van een nieuw 
lokaal bedrijventerrein nabij Kerkhove enkel mogelijk, als de hogere 
structuurplannen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen) op dit vlak (gedeeltelijk) worden herzien. 
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 Locatie A : tussen Avelgem en 

Rugge (ten zuiden van de 
Oudenaardsesteenweg) 

Locatie B : ten westen van de 
Leynseelstraat (N8) 

Locatie C : ten noordoosten van de 
Leynseelstraat (N8) 

Ligging - situering Aansluitend bij het
structuurondersteunend hoofddorp
Avelgem 

  
 

Aansluitend bij het
structuurondersteunend hoofddorp
Avelgem 

 
 

Aansluitend bij het  
structuurondersteunend hoofddorp 
Avelgem 

Maximaal toegelaten 
oppervlakte 

5 ha met uitbreiding binnen de 
planperiode 

5 ha met uitbreiding binnen de 
planperiode 

5 ha met uitbreiding binnen de 
planperiode 

Bereikbaarheid op
macro-niveau 

 Gunstig gelegen langs de N8, maar 
moeizame doortocht door
verschillende dorpskernen 

 
Gunstig via N8 naar de E17 richting 
Kortrijk, maar niet optimaal in andere 
richtingen 

Gunstig via N8 naar de E17 richting 
Kortrijk, maar niet optimaal in andere 
richtingen 

Ontsluiting op micro-
niveau 

Vlotte ontsluiting via nieuwe insteek 
vanaf de Oudenaardsesteenweg (N8) 

Enkel vlotte ontsluiting mogelijk via 
nieuwe insteek vanaf de Leynseelstraat 
(N8) 

Enkel vlotte ontsluiting mogelijk via 
nieuwe insteek vanaf de Leynseelstraat 
(N8) 

Openbaar vervoer Directe aansluiting bij buslijn 65 Directe aansluiting bij buslijn 83a Directe aansluiting bij buslijn 83a 
Verenigbaarheid met 
omliggende bebouwing 

Gunstig mits aandacht voor overgang 
met woonomgeving 

Gunstig mits aandacht voor overgang 
met woonomgeving 

Gunstig mits aandacht voor overgang 
met woonomgeving 

Inpassing in het
landschap  

 Inname van open ruimte tussen 
Avelgem en Rugge 

Inname van open ruimte, maar 
landschappelijke afwerking mogelijk 
(met oude spoorwegbedding) 

Inname van open ruimte  

Waarde van de locatie 
voor andere functies 

Verlies van geschikte landbouwgrond Verlies van geschikte landbouwgrond Verlies van geschikte landbouwgrond 

Afwatering afvalwater Gunstig Minder gunstig Minder gunstig 
Toevoer gas &
elektriciteit & water 

 Gunstig   Gunstig Gunstig

 
 

    



 
 Locatie D : tussen de Raaptorfstraat 

- Pontstraat 
Locatie E : ten westen van de 
Bruggesteenweg (N36) in Kerkhove 

Locatie F : ten oosten van de 
Bruggesteenweg (N36) in Kerkhove 

Ligging - situering Aansluitend bij het
structuurondersteunend hoofddorp
Avelgem 

  
 

Aansluitend bij Kerkhove (= niet-
geselecteerde kern = overige 
woonconcentratie in PRS W-Vl) 

Aansluitend bij Kerkhove (= niet-
geselecteerde kern = overige 
woonconcentratie in PRS W-Vl) 

Maximaal toegelaten 
oppervlakte 

5 ha met uitbreiding binnen de 
planperiode 

0 ha (enkel mogelijk bij herziening van 
PRS West-Vlaanderen) 

0 ha (enkel mogelijk bij herziening van 
PRS West-Vlaanderen) 

Bereikbaarheid op
macro-niveau 

 Gunstig gelegen langs de N353, maar 
moeizame doortocht door
verschillende dorpskernen 

 
Gunstig gelegen nabij kruispunt N36-
N8, vlot naar de N60, maar voorlopig 
moeizaam naar E17 (doortocht dorpen 
Anzegem) 

Gunstig gelegen nabij kruispunt N36-
N8, vlot naar de N60, maar voorlopig 
moeizaam naar E17 (doortocht dorpen 
Anzegem) 

Ontsluiting op micro-
niveau 

Vlot via de Raaptorfstraat naar de de 
Doorniksesteenweg (N353)  

Vlotte ontsluiting via nieuwe insteek 
vanaf de Bruggesteenweg (N36) 

Vlotte ontsluiting via nieuwe insteek 
vanaf de Bruggesteenweg (N36) 

Openbaar vervoer Directe aansluiting bij buslijnen 85a en 
97 

Geen directe aansluiting bij bestaande 
buslijnen (wel bij geplande, nieuwe 
buslijnen) 

Geen directe aansluiting bij bestaande 
buslijnen (wel bij geplande, nieuwe 
buslijnen) 

Verenigbaarheid met 
omliggende bebouwing 

Gunstig Gunstig mits aandacht voor overgang 
met woonomgeving 

Gunstig 

Inpassing in het
landschap 

 Inname van open ruimte  Opvulling van reeds ingesloten open 
ruimte  

Inname van open ruimte ten noorden 
van Kerkhove 

Waarde van de locatie 
voor andere functies 

Verlies van geschikte landbouwgrond Verlies van geschikte landbouwgrond Verlies van geschikte landbouwgrond 

Afwatering afvalwater Gunstig   Gunstig Gunstig
Toevoer gas &
elektriciteit & water 

 Gunstig    Gunstig Gunstig
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5. MENING VAN DE
BEVOLKING VAN AVELGEM 

 

De meeste inwoners van Avelgem gaan akkoord met de stelling dat Avelgem in 
de eerste plaats een aangename woon- en leefgemeente moet vormen met 
vele diensten en voorzieningen en met veel aandacht voor het behoud van de 

open ruimte (landbouw en natuur). Avelgem mag voor de meeste inwoners niet 
veranderen in een industriegemeente. 

 
Vanuit de denkavonden met de bevolking in het begin van het proces, vanuit de 
verschillende bewonerswerkgroepen en vanuit de toetsingsavonden met de 
bevolking van Avelgem, konden een aantal knelpunten en potenties worden 
aangeduid en de meningen en opinies over verschillende thema’s worden 
verzameld.  
 
Deze selectie van sleutelkwesties en prioriteiten, die de bevolking zelf aangaf, 
werden systematisch verwerkt in de analyse van de bestaande ruimtelijke 
structuur en vormde de hoeksteen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
van Avelgem. Als synthese van de belangrijkste opmerkingen en krachtlijnen 
vertaalt deze tekst de visie van de bevolking. 
 
A. Algemeen : Avelgem, op zoek naar een visie... 
 
Verschillende bewoners discussieerden over wat de doelstellingen inzake 
ruimtelijke ordening moeten zijn voor Avelgem.  Men staat achter het feit dat het 
beleid duidelijke keuzes zal moeten maken. Er moet wellicht een evenwicht 
gevonden worden tussen twee uitersten : 
• Opteert men voor een groene, residentiële en rustige gemeente, waarbij het 

gevaar bestaat voor verdere verschraling van basisvoorzieningen, 
werkgelegenheid... Moet Avelgem een “slaapgemeente” worden? 

• Of moet Avelgem zijn centrumfunctie ten opzichte van de regio (scholen, 
winkels) verder vervullen en optimaliseren? Wil Avelgem een verstedelijkte 
gemeente worden met veel nieuwe woningen en meer industrie? 

 
Wellicht zijn er vele tussenstadia tussen deze twee uitersten en moet men dus 
op zoek gaan naar een evenwicht en een verweving van diverse functies, 
waarbij elke functie een volwaardige rol en toekomstperspectieven krijgt 
toebedeeld.  
 

 
De bewoners drukten hun bekommernis uit om bij het uitwerken van bepaalde 
projecten inspraak te verkrijgen van bij het begin. De bevolking wil met andere 
woorden vroeg en actief betrokken zijn bij belangrijke projecten in hun 
gemeente. 
 
Men opperde ook voor een sterk geïntegreerd beleid. Men moet telkens de 
consequenties van bepaalde acties voor ogen houden : als men bv. een nieuwe 
industriezone aanlegt, dan zal dit veel vrachtwagenverkeer genereren... 
Wat opvalt, is dat de bevolking vooral het groene en rustige karakter van de 
gemeente sterk apprecieert. De doortocht van het zware vrachtverkeer vormt 
voor de bevolking wellicht het belangrijkste knelpunt. 
 
Sleutelkwesties op vlak van mobiliteit 
• De centrumstraten van de dorpskernen worden als verkeersonveilig en 

verkeersonleefbaar bestempeld. Men zou op verschillende vlakken 
maatregelen moeten nemen : herinrichting van deze straten met 
verkeersremmende maatregelen, meer ruimte voor voetgangers en fietsers, 
beperking van de snelheid, sensibilisatie... 

• Problematische doortocht van zware vrachtverkeer door de dorpskernen. 
Vrachtverkeer komt uit alle richtingen. Is een omleidingsweg voor het zwaar 
verkeer wel mogelijk en zinvol? 

• Verkeersonveiligheid van de schoolomgevingen moet aangepakt worden : 
veilige oversteekplaatsen, veilige voetpaden, parkeerverbod... 

• Uiterst gebrekkige of onbestaande dienstverlening van openbaar vervoer in 
de deelgemeenten Bossuit, Waarmaarde en Kerkhove (suggestie voor 
belbussen). 

• Gebrek aan openbaar vervoer naar Waregem en Oudenaarde ; te weinig 
aanbod buiten de piekmomenten... 

• Volwaardige fietsvoorzieningen zowel binnen als buiten de bebouwde kom : 
liefst alternatieve fietsroutes gescheiden van het gemotoriseerd verkeer. 

• Nood aan beter en algemeen onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. 
• Voldoende aandacht voor parkeerproblematiek. 
• Sluipverkeer door verschillende straten moet worden tegengegaan. 
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Sleutelkwesties rond het wonen en de leefomgeving 
• Leegstand en verkrotting van woningen in Avelgem-centrum en andere 

dorpskernen (vooral in Bossuit) moet worden aangepakt.  
• Verdichtingsoperaties of inbreidingsprojecten in de dorpskernen genieten de 

voorkeur t.o.v. het verder aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en de 
open ruimte.  

• Bij nieuwe woningbouwprojecten dient men kwaliteitsvol te werk te gaan en 
met oog voor diversiteit van woningen (koop of huur / typologie / grootte).  

• Er is een blijvende vraag naar sociale woningen, vooral in de 
centrumgemeente Avelgem. 

• Zonevreemde woningen : duidelijkheid scheppen wat de burger kan en 
mag. 

• De vraag om meer zichtbaar groen in het centrum en op het maaiveld en 
meer aandacht voor het openbaar domein. 

• Nood aan minimale voorzieningen (gemeenschapsvoorzieningen, openbaar 
vervoer, handelszaken...) in deelgemeenten Bossuit, Outrijve, Kerkhove en 
Waarmaarde. 

 
Sleutelkwesties rond bedrijvigheid en handel 
• De uitbreiding van de industriezone van Avelgem wordt niet noodzakelijk 

geacht : de bestaande industrie berokkent nu reeds heel wat overlast, vooral 
naar mobiliteit toe. Ook vraag naar een echte bufferzone rond bestaande 
industriegebied. 

• Wel vraag naar een actiegericht beleid voor K.M.O.’s, ambachtelijke 
bedrijven en kleinhandel om de lokale economie en tewerkstelling nieuwe 
impulsen te geven. 

• Reorganisatie van bestaande kleinschalige economische activiteiten in het 
centrum van Avelgem. 

• De potenties van oude industriële sites zoals van de Groote Fabrieke 
moeten in dit verband verder onderzocht worden. 

• Een nieuwe locatie voor het gemeentelijk afvalstoffenpark (of containerpark). 
• Zonevreemde bedrijven moeten duidelijkheid verkrijgen over hun 

ontwikkelingsperspectieven. Liefst geen te strenge regelgeving, die de 
economie en de werkgelegenheid beknot. 

 

Sleutelkwesties rond natuur  
• De Scheldemeersen als visitekaart van Avelgem : dit natuurgebied vormt 

ongetwijfeld de grote troef van de gemeente en de bewoners vinden dat 
daar niet aan kan worden geraakt (dus duidelijk bewaren en versterken).  

• In de Scheldevallei moet men op zoek gaan naar een evenwicht, een 
verweving van natuur, landbouw, waterwinning en recreatie. De 
Scheldemeersen mogen zeker niet verworden tot een ontoegankelijk 
natuurgebied of volledig aan de landbouw worden opgeofferd. 

• Waterbeheer : men moet duidelijke keuzes maken en zowel aandacht 
hebben voor de kwaliteit als de hoeveelheid van het water (tegen vervuiling, 
overstromingen...). 

 
Sleutelkwesties rond landbouw en open ruimte 
• Bewaren en versterken van open-ruimteverbindingen tussen de dorpskernen  

en van het open, landelijk gebied ten noorden.  
• De belangrijke rol van de landbouw als behoeder van de open ruimte. 

Toekomstperspectieven en eerlijke, volwaardige kansen voor de agrarische 
sector binnen de gemeente bieden.  

• Tegengaan van het verder aansnijden van de open ruimte en beperken van 
verdere lintbebouwing en versnippering.  

 
Sleutelkwesties rond recreatie, toerisme en culturele voorzieningen   
• Nieuwe ruimte voor cultuur en jeugd in Avelgem (  architectuurwedstrijd 

voor nieuw gemeenschapscentrum)  
• Het pompgebouw van Bossuit (bureau van toerisme en V.V.V.) en het 

archeologische museum in Waarmaarde zijn succesvolle initiatieven  
toerisme en recreatie mogen verder gestimuleerd worden. 

• Recreatief wandelen en fietsen stimuleren (uitbouwen van jaagpaden, oude 
spoorwegbeddingen, landelijke wegen...) 

• Nieuwe sportvoorzieningen zijn voldoende, maar wat met de oude 
voetbalvelden?  

• Nood aan speelpleinen en andere recreatieve voorzieningen in de 
woonwijken  
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