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INHOUD
VAN
HET
RICHTINGGEVEND GEDEELTE
Dit richtinggevend gedeelte vormt het tweede deel van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van Avelgem. Dit gedeelte geeft de hoofdlijnen van het
ruimtelijk beleid weer dat de gemeente Avelgem wenst te volgen. Het bevat
bepalingen omtrent de structuurbepalende elementen van lokaal, gemeentelijk
niveau.
Deze beschrijving van het gewenste ruimtelijk beleid van de gemeente Avelgem
gebeurt aan de hand van volgende hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 bevat een omschrijving van de globale lange-termijnvisie op de
ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Avelgem. Er worden eerst een aantal
algemene uitgangspunten opgesomd die de achtergrondfilosofie van de visie
op lange termijn weergeven. Vervolgens wordt de eigenlijke visie of gewenste
rol van Avelgem kernachtig verwoord.
In hoofdstuk 2 wordt de visie uitgewerkt in een aantal basisdoelstellingen op
middellange termijn.
Hoofdstuk 3 bevat de globale ruimtelijke concepten die weergeven hoe de
visie op lange termijn en de basisdoelstellingen ruimtelijk kunnen worden
uitgewerkt. Een ruimtelijk concept is dus de vertaling van de visie in ruimtelijke
termen. Dit kan worden uitgedrukt in tekst, maar ook worden uitgebeeld in één
of meerdere kaartbeelden. De ruimtelijke concepten worden verder uitgewerkt
in de gewenste ruimtelijke structuur.
Hoofdstuk 4 beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur die een
toekomstbeeld biedt voor de deelgebieden en de deelstructuren (of thema’s)
van de gemeente. Voor elk van deze deelgebieden en deelstructuren worden
doelstellingen, concepten & elementen van de gewenste ruimtelijke structuur,
geformuleerd én worden eventueel enkele gemeentelijke taken uitgewerkt. De
beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur gebeurt zowel grafisch als
tekstueel.
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Hoofdstuk 5 biedt voor de verschillende gewenste deelgebieden en gewenste
deelstructuren een overzicht van mogelijke maatregelen en acties. Op die
manier wordt beoogd het planningsproces concreet en actiegericht te
ontwikkelen.

LIJST VAN DE FIGUREN IN HET
RICHTINGGEVEND GEDEELTE
RG figuur nr. 1 : Avelgem als kralensnoer langs de Schelde
RG figuur nr. 2 : Specifieke concepten (micro)
RG figuur nr. 3 : Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur
RG figuur nr. 4 : Gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van
Avelgem
RG figuur nr. 5 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Bossuit
RG figuur nr. 6 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Outrijve
RG figuur nr. 7 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkernen Rugge en
Waarmaarde
RG figuur nr. 8 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Kerkhove
RG figuur nr. 9 : Gewenste ruimtelijke structuur van de Scheldevallei
RG figuur nr. 10 : Gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte noord
RG figuur nr. 11 : Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur
RG figuur nr. 12 : Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur
RG figuur nr. 13 : Gewenste ruimtelijke agrarische structuur
RG figuur nr. 14 : Gewenste ruimtelijke structuur van waterwegen, wegen en
hoogspanningsleidingen
RG figuur nr. 15 : Gewenste ruimtelijke economische structuur : bedrijvigheid en
kleinhandel
RG figuur nr. 16 : Gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur
RG figuur nr. 17 : Gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur
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1.1.2. DUURZAME RUIMTELIJKE
ONTWIKKELING

1. VISIE
1.1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
1.1.1. PLANNEN
VANUIT
EIGEN
ASPIRATIES, MAAR BINNEN HET
HOGER KADER
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem vertrekt vanuit de visie en
de doelstellingen die vooropgesteld werden door de provincie West-Vlaanderen
en door het Vlaamse gewest. Op gemeentelijk niveau worden deze visies
concreet vorm gegeven en ze worden aangevuld met gemeentelijke aspiraties.
Het ruimtelijk structuurplan Avelgem tracht dus de sterktes, de kwaliteiten en de
eigenheid van Avelgem te koppelen aan de beleidsdoelstellingen van hogere
structuurplannen. De eigenheid van Avelgem kwam uitgebreid aan bod in de
analyse van de bestaande ruimtelijke structuur (in het informatieve gedeelte).
Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau stelt als visie ‘Vlaanderen open en
stedelijk’ voorop. Het beleid is erop gericht om de toenemende ruimtelijke
versnippering tegen te houden. Daarom wordt vooral gewerkt aan de
versterking van de bestaande steden en concentraties van economische
activiteiten.
De provincie West-Vlaanderen bouwt haar ruimtelijk beleid op rond de visie
waarin ‘ruimte voor verscheidenheid’ voorop staat. De eigenheden van de
verschillende delen van de provincie zijn een basis voor de toekenning van
ontwikkelingsperspectieven en voor de verdeling van taakstellingen. Daarnaast
worden maatregelen en acties opgenomen om de diversiteit binnen de
provincie te versterken.

Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat de
ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit
houdt in dat de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie,
zonder de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke
activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met
de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele,
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt
gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.
Rekening houden met de draagkracht van de ruimte en van de
gebruikers
Het is noodzakelijk dat alle belangrijke ingrepen in de ruimte worden getoetst
aan de draagkracht van die ruimte en haar gebruikers. Verdichting, verweving,
bundeling van activiteiten, uitbreiding, enz., kunnen niet tot in het oneindige of
op het eender welke manier worden doorgedreven. Het blijft steeds belangrijk
om de leefbaarheid van de ruimte voorop te stellen. De ruimte mag niet verloren
gaan voor haar toekomstige gebruikers. Daarom moeten vooraf grenzen aan de
ruimtelijke belasting worden gesteld, zodat binnen bepaalde randvoorwaarden
kan gewerkt worden aan een lange-termijnvisie.
Zuinig omspringen met de ruimte
Vermits ruimte schaars is ten opzichte van de talrijke menselijke behoeften en
activiteiten lijkt het logisch dat er zuinig met de beschikbare ruimte
omgesprongen wordt. Verdichting, inbreiding en bundeling van menselijke
activiteiten zijn basisvoorwaarden, uiteraard binnen de draagkracht van elke
plek. Een doordacht locatiebeleid voor woningen en bedrijven is noodzakelijk
omwille van de schaarsheid van de ruimte. De concentratie van nieuwe
activiteiten bij bestaande geldt als een gulden leidraad voor nieuwe
ontwikkelingen.
Het fysisch systeem is de drager van ruimtelijke ontwikkelingen.
Alle ruimtelijke ontwikkelingen vinden hun oorsprong in de mogelijkheden die
het fysisch systeem ons biedt. Zo zijn het oppervlaktewater, het reliëf, de
vruchtbaarheid van de grond en de stabiliteit van de grond bepalend voor het

Leiedal
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ruimtegebruik. Hoewel de technologie steeds sterker staat om de
gegevenheden van de natuur om te vormen naar de hand van de mens, zal ook
in de toekomst het fysisch systeem bepalend zijn voor de mogelijkheden en het
welzijn van de gebruiker. De natuurlijke rijkdommen zijn immers veelzijdig en
veelvuldig aanwezig. Daarom is het belangrijk dat het ruimtelijk beleid het
fysisch systeem blijft kennen als drager van de ruimtelijke ontwikkelingen,
waarbij de aandacht uitgaat naar zorg dragen voor de natuurlijke rijkdommen.

1.1.3. DUURZAME MOBILITEIT
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor het functioneren van onze maatschappij.
Door de ruimtelijke spreiding van onze activiteiten, die wij als sociaal wezen
uitoefenen, zijn verplaatsingen noodzakelijk. Mobiliteit is dus een sociaal recht
dat moet gewaarborgd blijven. Maar een teveel aan individuele (auto)mobiliteit
werkt nefast en de mobiliteit van bepaalde vervoersarme bevolkingsgroepen
komt steeds meer in het gedrang (vb. bejaarden, jongeren, gehandicapten...).
Bovendien groeit de onveiligheid met toenemende verplaatsingen.
Duurzame mobiliteit richt zich erop om zoveel mogelijk activiteiten bereikbaar te
houden voor zoveel mogelijk personen. Gezien de beste mobiliteit er één van
matigheid is, moeten activiteiten zoveel mogelijk gebundeld worden. Wanneer
het niet mogelijk is om die activiteiten te bundelen moet ervoor gezorgd worden
dat de verplaatsing beperkt blijft. Wanneer er dan toch verplaatsingen nodig
zijn, is het best om die collectief te organiseren. Indien het vervoer niet collectief
kan georganiseerd worden, moet de auto zo efficiënt mogelijk worden
gestuurd.

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

Leiedal

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

1.1.5. ONVOLLEDIGHEDEN
ONZEKERHEDEN

EN

Om een toekomstbeeld te ontwikkelen moeten bepaalde veronderstellingen
gemaakt worden. In bepaalde gevallen kunnen studies en prognoses een beeld
geven van wat er in de toekomst te verwachten is, maar er blijven steeds tal van
ongekende en onzekere elementen aan de kant. Het ruimtelijk structuurplan
moet ook kansen geven aan onverwachte ruimtelijke of maatschappelijke
evoluties.
Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat opgesteld wordt voor
een bepaald tijdsperspectief. Hoewel het structuurplan een lange-termijnvisie
uittekent waarbinnen de beleidskeuzen gekaderd worden, is het niet mogelijk
om voor alle mogelijke bestaande en toekomstige beleidsvragen en
sleutelkwesties een kader te voorzien. Bij iedere herziening van het ruimtelijk
structuurplan dient opnieuw onderzocht te worden welke de sleutelkwesties zijn
waarrond op middellange en korte termijn moet gewerkt worden.
Studies en onderzoeken kunnen weliswaar bepaalde inschattingen maken wat
in de toekomst verwacht mag worden, maar deze prognoses zijn altijd
afhankelijk van allerlei factoren. Bijgevolg zijn berekeningen altijd relatief.
Het is ook een open vraagstuk hoe de maatschappelijke structuur zal
evolueren: politieke, economische, demografische, technologische en andere
factoren zullen de maatschappij blijven veranderen. Daarom is het belangrijk
om voldoende flexibiliteit toe te laten op het ruimtelijk beleid zodat kan
ingespeeld worden op een evoluerende maatschappij.
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1.2. VISIE VOOR AVELGEM

De Doornikse- en Oudenaardsesteenweg vormen samen ‘het snoer’ die de
verschillende kralen of dorpskernen met elkaar verbindt.

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Avelgem wordt kernachtig
verwoord in de metafoor1 : ‘Avelgem, een kralensnoer langs de Schelde’.

Ten zuiden van het ‘snoer’ bevindt zich de groene en open ‘Scheldevallei’, waar
op lange termijn natuurontwikkeling en landschapsopbouw als prioritaire
functies moeten gelden. Grondgebonden landbouw, zachte recreatie,
waterwinning en binnenvaart moeten als belangrijke nevenfuncties worden
ondersteund.

Het gemeenlijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem streeft met haar visie van
‘een kralensnoer langs de Schelde’ in de eerste plaats naar een gewenste
ruimtelijke structuur, waarbij het onderscheid tussen bebouwd en onbebouwd
gebied wordt versterkt en de hiërarchische structuur tussen de dorpskernen
onderling wordt behouden.
De eigenheid van de verschillende ruimtelijke deelgebieden ligt aan de basis
van deze visie op langere termijn. De vier onderscheiden deelgebieden zijn :
• de bebouwde kern van Avelgem
• de kleinere deelkernen
• de Scheldevallei
• de open ruimte noord
De bebouwde kern van Avelgem komt overeen met de grootste ‘kraal’, waar
een kernversterkend beleid mag worden gevoerd. De centrumgemeente
Avelgem is immers structuurondersteunend op vlak van wonen en werken in het
buitengebied. De bovenlokale verzorgende rol van het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem ten opzichte van de omliggende deelgemeenten en
gemeenten in het buitengebied van het Schelde-Leie interfluvium en de
Scheldevallei moet worden behouden.
De vijf kleinere ‘kralen’ komen overeen met de deelkernen Bossuit, Outrijve,
Rugge, Waarmaarde en Kerkhove. Deze kleinere deelkernen (of kralen) moeten
zich in de eerste plaats zelfstandig ontwikkelen als leefbare landelijke dorpen,
maar moeten zich voor diverse bovenlokale verzorgende functies ook
gedeeltelijk afstemmen op het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem.
Door zich te concentreren op enkele specifieke elementen en karakteristieken
moet elke deelkern haar eigen identiteit en kwaliteiten verder uitbouwen.

1

Deze metafoor bevat diverse aspecten die onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn. Men moet
deze metafoor bijgevolg in de juiste context plaatsen en op een correcte manier interpreteren.
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‘De open ruimte noord’ moet in de eerste plaats blijven fungeren in dienst van
de (hoofdzakelijk grondgebonden) landbouw om haar intrinsieke
karakteristieken als open-ruimtegebied te behouden en te versterken.
Daarnaast moet er ook voldoende aandacht uitgaan naar de natuurontwikkeling
en landschapsopbouw van de verschillende beekvalleien én het recreatief
medegebruik in dit deelgebied.
Het onderscheid tussen de bebouwing van de kralen en de omliggende openruimtegebieden moet versterkt worden. De bestaande open-ruimtecorridors
tussen de kralen onderling moeten dus zoveel mogelijk behouden worden.
Wonen, werken en voorzieningen moeten geconcentreerd, verdicht en
verweven worden in de dorpskernen. Wanneer ruimtelijke ontwikkelingen
ongecontroleerd zouden uitdeinen en overal in de open ruimte op een
willekeurige manier zouden verspreid worden, dan zou de heldere, éénduidige
ruimtelijke structuur van ‘een kralensnoer langs de Schelde’ vervagen en zou de
centrumfunctie van Avelgem verloren gaan. Ook de open ruimte zou op een
onverantwoorde wijze haar waarde en kwaliteiten verliezen.
Door te streven naar de gewenste ruimtelijke structuur van ‘een kralensnoer
langs de Schelde’, wordt de nadruk gelegd op de complementariteit en de
verscheidenheid van de deelgebieden en kan de identiteit van elk deelgebied
worden versterkt a.h.v. een gebiedsspecifiek beleid.
Het kralensnoer heeft ook een meer symbolische betekenis : de verschillende
dorpskernen van Avelgem, die historisch gegroeid zijn als nederzettingen langs
de Schelde worden omschreven als kralen of sieraden. Ze vormen m.a.w. een
mooie, aangename en kwalitatieve leefomgeving. Leefbaarheid, als kwalitatief
begrip, fungeert dus als een fundamenteel streefdoel binnen de visie van het
gemeentelijk structuurplan van Avelgem.
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2. BASISDOELSTELLINGEN
De bovenstaande visie op de ruimtelijke ontwikkelingen in Avelgem leidt tot de
volgende basisdoelstellingen :
1. Behouden van de centrumfunctie van het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem door het voeren van een kernversterkend beleid
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen heeft men Avelgem
geselecteerd als ‘structuurondersteunend hoofddorp’, dit is de categorie van
hoofddorpen net onder de categorie van ‘kleinstedelijke gebieden op
provinciaal niveau’. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
worden structuurondersteunende hoofddorpen omschreven als zijnde
hoofddorpen met een ‘structuurondersteunende rol voor wonen en werken in het
buitengebied en een bovenlokale verzorgende rol’. Zoals uit de paragraaf
‘Centrumfunctie van Avelgem in het Schelde-Leie interfluvium’ in het informatief
gedeelte is gebleken, kan men inderdaad onderschrijven dat het hoofddorp
Avelgem een dergelijke centrale rol vervult in het buitengebied, dat tussen de
stedelijke gebieden Kortrijk, Waregem, Oudenaarde, Ronse en Doornik is
gelegen.
De gemeente Avelgem wenst ook in de toekomst een (ruimtelijk) beleid te
voeren dat de bovenlokale verzorgende rol van het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem uitdrukkelijk ondersteunt en behoudt. Deze bovenlokale
verzorgende rol van Avelgem dient zich uit te strekken over de omliggende
(deel)gemeenten2 in het buitengebied van het Schelde-Leie interfluvium en de
Scheldevallei, maar mag niet verder reiken omdat men anders in concurrentie
zou treden met de stedelijke gebieden in de ruimere omgeving.
Deze bovenlokale verzorgende rol van Avelgem dient zich vooral te uiten in de
ontwikkeling van de dienstverlenende en verzorgende sector, het
handelsapparaat en de toeristische en recreatieve voorzieningen, zonder dat de
schaalgrootte van deze functies de draagkracht van het buitengebied en de rol
van Avelgem als structuurondersteunend hoofddorp mag overschrijden.
Bijgevolg wordt in het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem (als ‘kern
van het buitengebied’) – conform de richtinggevende bepalingen uit het

2

Uit het informatief gedeelte blijkt dat dit gaat over volgende (deel)gemeenten : Kerkhove,
Waarmaarde, Outrijve, Bossuit, Helkijn, Sint-Denijs, Moen, Heestert, Otegem, Tiegem, Kaster,
Berchem, Ruien, Escanaffles, Pottes, Amougies, Orroir.

Leiedal

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – een kernversterkend beleid
vooropgesteld met het oog op de kwalitatieve versterking en vernieuwing van
deze kern en het ruimtelijk functioneren ervan. Het kernversterkend beleid is
noodzakelijk om de uitbreiding en uitwaaiering van kernen tegen te gaan. Dit
kernversterkend beleid houdt maatregelen in voor een attractieve woonfunctie,
een gedifferentieerde woningvoorraad, het behoud van de economische
dynamiek, het behoud van de voorzieningen, de leefbaarheid, de
bereikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen.
Door enkel in het hoofddorp Avelgem een kernversterkend beleid te voeren, kan
men de hiërarchische structuur t.o.v. de kleinere deelkernen (Kerkhove,
Waarmaarde, Rugge, Outrijve en Bossuit) behouden.
De gemeente wenst echter ook aan de hogere instanties (zowel het Vlaamse
Gewest als de provincie West-Vlaanderen) te suggereren om de
structuurondersteunende rol van het hoofddorp Avelgem op vlak van wonen en
werken in het buitengebied en haar bovenlokale verzorgende rol te versterken
omwille van de bijzondere centrumfunctie en regiogerichte rol van Avelgem in
het buitengebied3. Hierbij wenst de gemeente te suggereren om :
- ofwel meer modaliteiten te verlenen voor het voeren van een kernversterkend
beleid in het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem (met het oog op
een meer selectieve uitbouw van de kernen in het buitengebied) ;
- ofwel Avelgem aan te duiden als ‘hoofddorp met centrumfunctie’, dit is een
nieuwe categorie tussen de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau en
de
structuurondersteunende
hoofddorpen
in,
waarvan
de
ontwikkelingsperspectieven op een correcte en evenwichtige manier worden
afgestemd.
2. Verdichten van de dorpskernen en verhogen van de leefbaarheid
Door het verder verdichten en inbreiden van de bestaande dorpskernen kunnen
wonen, werken en voorzieningen geconcentreerd, verdicht en verweven worden
zodat de leefbaarheid van de dorpskernen wordt verhoogd en het onderscheid
tussen de bebouwde ‘kralen’ en de omliggende open-ruimtegebieden sterker
wordt. Het verdichten van de dorpskernen zal dus de voorkeur genieten op het

3
Deze bijzondere centrumfunctie en regiogerichte rol van Avelgem werd onderbouwd in het
informatief gedeelte onder de paragraaf ‘Centrumfunctie van Avelgem in het Schelde-Leie
interfluvium’.
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willekeurige, ongecontroleerde aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en de
verdere aantasting en versnippering van de open ruimte.
Leefbaarheid4 geldt als een sleutelbegrip bij het verdichten van de dorpskernen.
Leefbaarheid houdt in dat de dorpskernen voldoende kwaliteitsvolle ruimte
bieden aan allerlei activiteiten (wonen, werken, voorzieningen, vrije
tijdsbesteding...) om het leven in deze dorpskernen in zijn totaliteit aantrekkelijk
en aangenaam te maken. Verdichting, reconversie, kwalitatieve inrichting van
de openbare ruimte, ruimte voor groen- en gemeenschapsvoorzieningen,
minimale diensten en voorzieningen, diversiteit in het woningpatrimonium,
verweving van activiteiten zijn belangrijke accenten bij nieuwe ontwikkelingen in
deze dorpskernen.
3. Behouden van regionale bedrijvigheid en uitbouwen van lokale
economische dynamiek
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem wenst – naar de hogere
overheid toe – te suggereren om het regionale bedrijventerrein van Avelgem te
behouden, maar te beperken tot het bestaande aanbod. Om de economische
dynamiek van het specifieke economische knooppunt Avelgem te valoriseren,
wenst Avelgem te focussen op het uitbouwen van de handel, horeca, K.M.O.’s
en lokale en ambachtelijke bedrijvigheid.
4. Streven naar een bereikbare, veilige en leefbare mobiliteit
Het streven naar een bereikbare, veilige en leefbare mobiliteit bevat diverse
aspecten:
Naast infrastructurele, ruimtelijke en organisatorische ingrepen is er vooral
nood aan een mentaliteitswijziging bij de bevolking. Mobiliteit is niet enkel
een recht of een persoonlijke vrijheid, maar vraagt ook plichten en
verantwoordelijkheidszin bij de burger.
Verhogen van de verkeersveiligheid en –leefbaarheid door de doortochten
van bovenlokale wegen in de dorpskernen aan te passen aan de behoeften
van de zwakke weggebruikers.

4

Leefbaarheid geldt hier in de eerste plaats als een kwalitatief begrip : een dorpskern is leefbaar als
er een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving is, waar verschillende functies (met minimale
basisvoorzieningen en diensten) op een harmonieuze manier met elkaar verweven zijn.
Economische leefbaarheid (= rentabiliteit) vormt slechts een deelaspect binnen het ruimere begrip
leefbaarheid.

Leiedal

-

Tegengaan van het oneigenlijk gebruik van wegen door de categorisering
van de wegen daadwerkelijk uit te voeren. Men moet dus streven naar een
duidelijke hiërarchie in de functie en het gebruik van de wegen.
Door alternatieve verkeers- en vervoersmodi te stimuleren kan het
‘autosolisme’ worden teruggedrongen. Dorpskernen moeten ook zonder de
auto bereikbaar zijn.
Zowel binnen als buiten de dorpskernen moet men meer prioriteiten geven
aan de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers).
Ook de voorzieningen van het openbaar vervoer (bus) moeten sterker
worden uitgebouwd.
En het goederentransport via het water (de binnenvaart) kan een
volwaardig alternatief bieden voor het vrachtwagenverkeer.

5. Ondersteunen van de land- en tuinbouw als behoeder van de open
ruimte
Als behoeder van de open ruimte in Avelgem moet de land- en tuinbouw verder
ondersteund worden. De dynamische land- en tuinbouwsector van Avelgem
moet volwaardige toekomstperspectieven verkrijgen om te kunnen inspelen op
nieuwe evoluties in deze agrarische sector.
6. Versterken van landschappelijke en groen-ecologische elementen, ter
verbetering van het leefmilieu
Er moet ook voldoende aandacht uitgaan naar landschapsopbouw en
natuurontwikkeling door een gebiedsspecifiek landschapsbeheer te ontwikkelen
en de verschillende lineaire en geïsoleerde natuurelementen te verbinden tot
een samenhangend groen-ecologisch netwerk. Vooral in de Scheldevallei kan
de natuurontwikkeling en landschapsopbouw verder gestimuleerd worden.
7. Streven naar integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer vormt nu reeds (en zeker ook naar de toekomst toe) een
belangrijk thema in ruimtelijke ordening, dat in twee deelaspecten kan worden
opgedeeld : nl. de kwaliteit van het water en de hoeveelheid van het water. Bij
beide aspecten moet men streven naar een duurzame en geïntegreerde
aanpak. In gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen in functie van dit integraal
waterbeheer bouwvrije zones, wacht- en retentiebekkens (waterspaarbekkens)
van lokaal belang worden afgebakend, als dit nog niet voorzien is op
provinciaal of op Vlaams niveau.
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8. Centrale rol van Avelgem in het toeristisch-recreatief netwerk van het
Schelde-Leie interfluvium versterken
Avelgem bevat een uitgebreid gamma aan toeristisch-recreatieve voorzieningen
en bezienswaardigheden. Bijgevolg vervult Avelgem een centrale rol in het
toeristisch-recreatief netwerk van het Schelde-Leie interfluvium. Op de
knooppunten van het netwerk moeten de toeristisch-recreatieve voorzieningen
sterker worden uitgebouwd en de mazen (verbindingen) van het netwerk
moeten geoptimaliseerd en versterkt worden.
9. Werken met strategische projecten
Om bovenstaande doelstellingen daadwerkelijk vorm te geven, wenst de
gemeente Avelgem een pro-actief beleid te voeren door te focussen op enkele
strategische projecten. Dit zijn projecten met een integraal karakter (ruimtelijk,
economisch-sociaal), die als een stimulans voor vernieuwing werken en een
voorbeeld- en signaalfunctie hebben voor delen buiten het strategisch
projectgebied. Specifiek in het buitengebied, waartoe Avelgem behoort, hebben
deze strategische projecten betrekking op het behoud, de ontwikkeling en de
verweving van de natuurlijke, agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en
de infrastructuur.

Leiedal
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3. RUIMTELIJKE CONCEPTEN

3.2. AVELGEM ALS GEHEEL (MESO)

De visie en de basisdoelstellingen worden vertaald in een aantal ruimtelijke
concepten. Een concept geeft de principes van de visie kernachtig en bondig
weer in ruimtelijke termen. Ze vormen de basis voor de verdere uitwerking van
de gewenste ruimtelijke structuur in het volgende hoofdstuk.

3.2.1. HET
KRALENSNOER
RUIMTELIJK SYSTEEM

3.1. AVELGEM IN ZIJN
CONTEXT (MACRO)

RUIMERE

Avelgem situeert zich in het grote aaneengesloten buitengebied van de vallei
van de Bovenschelde; meer specifiek bezit Avelgem een centrale positie in het
buitengebied van het Schelde-Leie interfluvium en de Scheldevallei in het
zuiden van de provincie West-Vlaanderen. Als het ‘snoer’ van de Doornikse- en
Oudenaardsesteenweg als grens wordt beschouwd, dan behoort het
grondgebied van Avelgem deels tot de Scheldevallei en deels tot de
heuvelstreek van het Schelde-Leie interfluvium.
Avelgem is via het secundaire wegennet verbonden met de stedelijke gebieden
in de ruime omgeving (het regionaalstedelijke gebied van Kortrijk; de
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden van Waregem, Oudenaarde
en Ronse; en de stad Doornik), via de Schelde met Doornik en Oudenaarde én
via het kanaal Bossuit-Kortrijk met Kortrijk.
De secundaire wegen, die het grondgebied van Avelgem doorkruisen, werden
geselecteerd op provinciaal niveau. Het betreft deze secundaire wegen :
• N8, van de N391 (Knokke-Zwevegem) tot de N8e (Avelgem)
• N8e, van de N8 Kortrijkstraat tot de N353 Doorniksesteenweg
• 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)

ALS

Het kralensnoer vertelt in één figuur of metafoor op welke manier Avelgem als
één samenhangend geheel of ruimtelijk systeem zou moeten fungeren en zich
verder zou moeten ontwikkelen. Het concept van het kralensnoer definieert de
verschillende deelgebieden in Avelgem en geeft de onderlinge verbanden en
relaties tussen deze deelgebieden weer. Het kralensnoer is slechts een
metafoor en moet logischerwijze in al zijn aspecten beschouwd worden.
Elke kraal komt overeen met een dorpskern, waarbij Avelgem de grootste,
centrale kraal vormt en Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove de
vijf kleinere kralen. De bebouwde kern van Avelgem vormt een apart deelgebied
en de kleinere deelkernen vormen – omwille van hun gemeenschappelijke
problematiek en potenties – samen ook één deelgebied. Het snoer is de
Doornikse- en de Oudenaardsesteenweg, die deze verschillende dorpskernen
of kralen met elkaar verbindt. Ten zuiden van dit snoer vinden we het
deelgebied van ‘de Scheldevallei’, ten noorden ervan ‘de open ruimte noord’.
Het ruimtelijk concept bestaat erin dat we alle toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen zo willen sturen dat deze ruimtelijke structuur van deelgebieden
wordt behouden, versterkt en inherent wordt verrijkt :
• Het contrast tussen de bebouwde kralen en de omliggende openruimtegebieden moet sterker worden : in elke dorpskern of kraal moet men
bijgevolg streven naar verdichting en verweving van kernfuncties, terwijl ‘de
Scheldevallei’ en ‘de open ruimte noord’ grotendeels onbebouwd zouden
moeten blijven met aandacht voor open-ruimtefuncties.
• Ook het onderscheid tussen de kralen is belangrijk : elke kraal heeft een
eigen grootte en een eigen identiteit. De kleinere kralen hebben een zekere
onafhankelijkheid of autonomiteit, maar moeten zich voor specifieke functies
richten naar en afstemmen op de grootste kraal : zijnde het
structuurondersteunend hoofddorp Avelgem.

<RG figuur nr. 1 : Avelgem als kralensnoer langs de Schelde >

Leiedal

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Avelgem - Deel 2 : richtinggevend gedeelte

11

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Avelgem als kralensnoer
langs de Schelde
legende - RG figuur nr. 1

Avelgem als grootste kraal :
het structuurondersteunend
hoofddorp

Waregem

Bossuit, Outrijve, Rugge,
Waarmaarde en Kerkhove
als kleinere kralen :
leefbare landelijke dorpen
Heuvelstreek van het
Schelde-Leie interfluvium
ten noorden van het snoer
Scheldevallei ten zuiden
van het snoer
Oudenaarde /
Ronse

Vlaamse Ardennen
Schelde en kanaal BossuitKortrijk

Kortrijk

Secundaire wegen
Gemeentegrens van
Avelgem

ei

Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan
N

Doornik

Differentiatie van het woongebied om verweving van
functies ‘gericht’ te sturen

Bundelen van activiteiten in de dorpskernen en
Open-ruimtecorridors tussen de dorpskernen

Categorisering van het wegennet en een
doortochtenbeleid door alle dorpskernen

Scheldevallei, het kanaal Bossuit-Kortrijk en
beekvalleien als dragers van de open ruimte

Avelgem als schakel in het toeristisch-recreatief
netwerk van het Schelde-Leie interfluvium

Gebieden voor
gemengde functies

Centrumgebieden

Verblijfsgebieden

Bedrijvigheid aansluitend bij hoofddorp en ontsloten
via het secundaire wegennet en/of de Schelde

Schelde

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
RG figuur nr. 2 : Specifieke

concepten (Micro)

• De kralen zijn dus ruimtelijk-fysisch van elkaar gescheiden, maar functioneel

3.3. SPECIFIEKE
(MICRO)

3.2.2. SPECIFIEKE VERSCHEIDENHEID IN
ELK DEELGEBIED

• Differentiatie van het woongebied om verweving van functies ‘gericht’

Elk deelgebied kent reeds in de bestaande toestand zijn eigen karakteristieken :
elk deelgebied bevat – telkens in een heel specifieke verhouding – één of
meerdere hoofdfuncties en x-aantal nevenfuncties.

• Bundelen van activiteiten in de dorpskernen en open-ruimtecorridors

en structureel met elkaar verbonden via allerlei zichtbare en onzichtbare
netwerken.

Het ruimtelijk concept van ‘een specifieke verscheidenheid in elk deelgebied’
streeft naar een specifiek programma en ruimtelijk beleid in elk deelgebied. Elk
deelgebied zal dus herkend kunnen worden aan haar eigensoortig netwerk van
functies.
Verscheidenheid of diversiteit kan men overigens op twee manieren nastreven :
men kan functies zowel harmonieus met elkaar verweven als strikt van elkaar
gaan scheiden. Verweving is hét streefdoel, maar een strikte scheiding kan –
afhankelijk van de functies of de plek – ook noodzakelijk zijn.

3.2.3. COMPLEMENTARITEIT
CONCEPTEN

VAN

BEIDE

CONCEPTEN

te sturen

tussen de dorpskernen

• Categorisering van het wegennet en een doortochtenbeleid door alle
dorpskernen

• Bedrijvigheid aansluitend bij hoofddorp en ontsloten via het
secundaire wegennet en/of de Schelde

• Scheldevallei, kanaal Bossuit-Kortrijk en beekvalleien als dragers van
de open ruimte

• Avelgem als schakel in het toeristisch-recreatief netwerk van het
Schelde-Leie interfluvium

< RG figuur nr. 2 : Specifieke concepten (Micro) >

De beide concepten – het kralensnoer en de gebiedsspecifieke
verscheidenheid – vullen elkaar aan :
• Het kralensnoer zorgt voor een duidelijk onderscheid tussen de
deelgebieden (zowel in begrenzing als in hiërarchie) en zorgt er dus voor dat
elk deelgebied zijn eigenheid kan bewaren en een specifieke
verscheidenheid kan nastreven.
• En de gebiedsspecifieke verscheidenheid zorgt ervoor dat de figuur van het
kralensnoer als één ruimtelijk, samenhangend systeem kan behouden en
versterkt worden. Wanneer in elk deelgebied dezelfde functies in dezelfde
mate aanwezig zouden zijn, dan zou de figuur van het kralensnoer
verdwijnen en de gehele ruimtelijke structuur vervagen en dus verzwakken.

Leiedal
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4. DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE STRUCTUUR
4.1. SYNTHESE VAN DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE STRUCTUUR

SYNTHESEKAART GEWENSTE
RUIMTELIJKE STRUCTUUR

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
legende - RG figuur nr. 3

Centrumgebieden van Avelgem en van de kleinere deelkernen
Verblijfsgebieden van Avelgem en van de kleinere deelkernen
Gebieden voor gemengde functies van Avelgem
Woonlinten

Uitgaande van de bestaande ruimtelijke structuur, de visie op lange termijn, de
basisdoelstellingen en de ruimtelijke concepten wordt in dit hoofdstuk de
gewenste ruimtelijke structuur voor Avelgem uitgewerkt. Deze gewenste
ruimtelijke structuur van Avelgem wordt samengevat in deze figuur :
< RG figuur nr. 3 : Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur >

Regionaal bedrijventerrein van Avelgem
Kadegebonden bedrijvigheid in Kerkhove
Scheldemeersen als natuuraandachtszone
Kasteelpark van Bossuit & natuurpark van Kerkhove

Deze synthesekaart van de gewenste ruimtelijke structuur van Avelgem wordt
verder uitgewerkt in de beschrijving van de gewenste deelgebieden en de
gewenste deelstructuren. Deze opdeling wordt opnieuw gemaakt om de
complexiteit van het gehele grondgebied te kunnen vatten.

Waterwinningsterreinen
Landschappelijke waardevolle valleirand van de Scheldevallei
Licht glooiende landbouwgronden van het Leie-Schelde interfluvium

Concreet belichten we 4 gewenste deelgebieden :
! de bebouwde kern van Avelgem
! de kleinere deelkernen
! de Scheldevallei
! de open ruimte noord
én 7 gewenste ruimtelijke deelstructuren :
! de gewenste natuurlijke structuur
! de gewenste nederzettingsstructuur
! de gewenste agrarische structuur
! de gewenste economische structuur
! de gewenste verkeers- en vervoersstructuur
! de gewenste toeristisch-recreatieve structuur
! de gewenste landschappelijke structuur

Koppelingsgebieden Avelgem-Scheldemeersen
Ruggengraat van het centrumgebied van Avelgem
Nieuwe ontwikkelingspool rond Groote Fabrieke in Avelgem
Lokaal structurerende toeristische-recreatieve knooppunten
Scheldemeanders als dragers voor natuurontwikkeling
Bovenlokale beekvalleien (Scheebeek & Parochiebeek)
Lokale beekvalleien
Oude spoorwegbeddingen als groene en recreatieve assen
Secundaire wegen
Lokale wegen categorie 1 : lokale verbindingswegen
Schelde & kanaal Bossuit-Kortrijk
Rijtgracht & Moergracht
Gemeentegrens van Avelgem
ei dal

Waregem / E17

N36

Kerkhove

Waarmaarde
Oudenaarde / N60
Ronse
N8

Kortrijk / E17
N8

Rugge

Avelgem

Outrijve

N353

Bossuit

GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
SYNTHESEKAART GEWENSTE
RUIMTELIJKE STRUCTUUR
N

ei dal

ei d al
ei dal

Deze figuur is een schematische
weergave, geen bestemmingsplan

4.2. DE
GEWENSTE
STRUCTUUR
DEELGEBIEDEN

RUIMTELIJKE
VAN
DE

In de globale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Avelgem werd het belang
van de eigenheid van de verschillende ruimtelijke deelgebieden sterk
benadrukt. Voor elk deelgebied moet een specifiek ruimtelijk beleid worden
uitgestippeld dat steunt op de twee concepten ‘het kralensnoer als ruimtelijk
systeem’ en ‘de gebiedsspecifieke verscheidenheid’. Bijgevolg kunnen de
verschillende deelgebieden vanuit hun eigen kwaliteiten elkaar aanvullen.
In de gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden worden – per
deelgebied – verschillende ruimtelijke deelstructuren (of thema’s)
samengebracht en worden de relaties en de prioriteiten tussen deze
deelstructuren (of thema’s) verduidelijkt. De gewenste ruimtelijke structuur van
de deelgebieden vormt aldus de synthese van verschillende gewenste
ruimtelijke deelstructuren binnen een bepaald deelgebied.
De gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden wordt via een
eenduidige methode opgebouwd. Per deelgebied wordt eerst de ‘deelvisie en
doelstellingen’ weergegeven waarmee de gemeente een gebiedsspecifiek
ruimtelijk beleid wenst te voeren. Daarna wordt de gewenste ruimtelijke
structuur van het betrokken deelgebied beschreven a.h.v. gebiedsspecifieke
ruimtelijke elementen en concepten die de principes van de deelvisie en
doelstellingen kernachtig weergeven in ruimtelijke termen.

4.2.1. DE BEBOUWDE KERN VAN AVELGEM
4.2.1.1. Visie en doelstellingen
VISIE
De bebouwde kern van Avelgem moet worden behouden als een
structuurondersteunend hoofddorp in het buitengebied van het Schelde-Leie
interfluvium en de Scheldevallei door het voeren van een kernversterkend
beleid. Haar bovenlokale verzorgende rol t.o.v. de kleinere deelkernen én de
omliggende gemeenten moet zich uiten in een gedifferentieerd en uitgebreid
woningpatrimonium, het voorzien van diverse culturele, toeristische, recreatieve,
handels- en gemeenschapsvoorzieningen én een economische dynamiek met
regionale en lokale bedrijvigheid, op schaal 5 van haar structuurondersteunende
rol in het buitengebied.

DOELSTELLINGEN
Streven naar een ‘gerichte’ verweving van ‘harde’ functies
De bebouwde kern van Avelgem wordt gekenmerkt door een sterke
vermenging van verschillende ‘harde’ functies : een groot aantal woningen,
horeca- en handelsvoorzieningen, industrie, K.M.O.’s en ambachtelijke
bedrijven, diverse gemeenschapsvoorzieningen, recreatie... Deze verweving
van wonen en werken moet verder gestimuleerd worden in zoverre dat de
woonkwaliteit en leefbaarheid niet worden aangetast.
De verenigbaarheid van niet-woonfuncties in een woonomgeving kan vanuit
verschillende invalshoeken bestudeerd worden. Het milieubeleid kan
verschillende milieu-aspecten onderzoeken : lucht-, bodem- en
waterverontreiniging, visuele, fysische, geur- en geluidshinder... Vanuit een
duurzaam
mobiliteitsbeleid
kan
de
bereikbaarheid
(ontsluiting,
parkeervoorzieningen...), de verkeersveiligheid en -leefbaarheid onderzocht
worden.

5

De schaalgrootte van de diverse functies mag de draagkracht van het buitengebied en de rol van
Avelgem als structuurondersteunend hoofddorp niet overschrijden. Het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem mag immers niet in concurrentie treden met de stedelijke gebieden in de ruime
omgeving. Dus ‘stedelijke’ voorzieningen zoals bijvoorbeeld grootschalige kantorencomplexen of
grootschalige kleinhandelscentra worden niet toegelaten in het hoofddorp Avelgem.

Leiedal
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Vanuit ruimtelijke ordening tracht men het ruimtelijke aspect bij deze
verschillende deelaspecten te betrekken. Men moet het woongebied, zoals het
wordt voorzien in het gewestplan, gaan differentiëren om de graad van
verweving ‘gericht’ te sturen. Er kunnen verschillende gebieden of zones
binnen het woongebied afgebakend worden :
• een centrumgebied, waar verschillende functies (behalve industrie) in een
eerder geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar verweven kunnen
worden en zich verder kunnen ontwikkelen. Nieuwe gestapelde
woningbouw (appartementen) kan hier worden toegelaten.
Dit
centrumgebied
bevat
ook
opvallend
veel
belangrijke
gemeenschapsvoorzieningen.
• een gebied voor gemengde functies, waar een gelijkaardige verweving als
in het centrumgebied moet mogelijk zijn. Deze gebieden bevinden zich
echter meer aan de rand van de bebouwde kern. En de bestaande
K.M.O.’s, ambachtelijke bedrijven en kleinhandelsactiviteiten, zijn er soms
meer ‘autogericht’ (bvb. een supermarkt, benzinestation-autogarage...).
• een verblijfsgebied, dat hoofdzakelijk bestemd is voor het wonen. Een
beperkte nevenbestemming voor kleinhandel, horeca, diensten of kantoren
kan naast de woonfunctie worden toegelaten in een verblijfsgebied. Nieuwe
gestapelde woningbouw wordt hier niet gestimuleerd. Het beperkt aantal
niet-woonfuncties, die reeds in dit verblijfsgebied voorkomen, kunnen er
zich verder ontwikkelen.
De graad van verweving is duidelijk het hoogst in de centrumgebieden en de
gebieden voor gemengde functies. Deze differentiatie van het woongebied
heeft
belangrijke
implicaties
naar
de
woningdichtheid
en
de
parkeerproblematiek. In de gewenste ruimtelijke structuur worden indicaties
gegeven welke gebieden waar kunnen voorkomen. Een concrete afbakening
voor de differentiatie van het woongebied zal in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen moeten worden uitgewerkt.
Eerst verdichten en inbreiden, en later gefaseerd uitbreiden
De mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe, bijkomende woningen werden
voor het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem vastgelegd in het
richtinggevend gedeelte van het provinciaal ruimtelijk structuurplan WestVlaanderen. Het voorzien in een gedifferentieerd en uitgebreid
woningenpatrimonium moet aanzien worden als één element om de
structuurondersteunende rol van Avelgem te verwezenlijken. Maar dit mag niet
ongestructureerd of willekeurig gebeuren. Men moet in de eerste plaats
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focussen op verdichting en inbreiding door het benutten van juridisch
bestaande effectieve bouwgronden. Bovendien moeten bij het bestaande
woningpatrimonium de veroudering, leegstand en verkrotting worden
aangepakt met renovatie en vervangingsbouw. Tenslotte dient de
woonuitbreiding van het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem op een
duurzame, geïntegreerde en gefaseerde wijze te verlopen. In het kader van de
gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Avelgem worden
enkel de prioriteiten bij deze woonuitbreiding gesuggereerd.
Behoud van het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem als
tewerkstellingspool in het Schelde-Leie interfluvium
Avelgem werd geselecteerd als specifiek economisch knooppunt vanwege het
bestaande regionale bedrijventerrein ‘Avelgem-binnenhaven’ en de bijhorende
containerterminal. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem wenst
– naar de hogere overheid toe – te suggereren om het regionale bedrijventerrein
van Avelgem te behouden, maar te beperken tot het bestaande aanbod. Om de
economische dynamiek van het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem te
versterken, zal Avelgem focussen op het uitbouwen van de handel, horeca,
K.M.O.’s, lokale en ambachtelijke bedrijvigheid. Een ‘gerichte verweving van
functies’ zal bij de ontwikkelingsmogelijkheden van K.M.O.’s, lokale en
ambachtelijke bedrijven als toetsingskader moeten gelden.
Streven naar een kwalitatief openbaar domein
Zeker in de centrumstraten en op ontmoetingsplaatsen moet meer aandacht
uitgaan naar de aanleg en het onderhoud van een kwalitatief openbaar domein
(of publieke ruimte). Het openbaar domein is veel meer dan een opéénvolging
van straten : openbare pleinen, parkings, buurtparken, straten, steegjes,
voetwegen en andere openbare ontmoetingsplaatsen creëren een netwerk van
kwalitatieve publieke ruimtes, die moeten instaan voor een aangename woonen leefomgeving. De ‘omranding en omwalling’ van deze publieke ruimte met
kwalitatieve architectuur is minstens even belangrijk.
Verhogen van verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom
Men moet de mobiliteitsstromen en het openbaar domein meer aanpassen aan
de noden van de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer. De auto en
vrachtwagen moeten zich dus aanpassen aan de verblijfsfunctie van de
bebouwde kern. Er moeten voldoende fiets- en voetpaden en
parkeervoorzieningen (vooral nabij grote concentraties van voorzieningen)
aanwezig zijn. Bovendien moet het aanbod aan openbaar vervoer behouden en

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Avelgem - Deel 2 : richtinggevend gedeelte

15

versterkt worden omwille van de bovenlokale, verzorgende rol van het
structuurondersteunend hoofddorp Avelgem.

< RG figuur nr. 4 : Gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van
Avelgem>

Bieden van groenvoorzieningen in de bebouwde kern
De omliggende open ruimte in het noorden en de Scheldevallei in het zuiden
bieden heel wat groen aan de rand van de bebouwde kern van Avelgem. Deze
open en groene ruimte moet echter ook in het hart van de bebouwde kern van
Avelgem binnendringen. Met nieuwe groenvoorzieningen op belangrijke
openbare plaatsen kan de woon- en leefomgeving een stuk aangenamer
gemaakt worden.

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

Ruimte voor cultuur, recreatie en andere gemeenschapsfuncties
Omwille van de bovenlokale verzorgende rol, die Avelgem als
structuurondersteunend hoofddorp dient te vervullen, moet er voldoende
(bebouwings)ruimte worden geboden voor ontspanningsmogelijkheden,
gemeenschapsvoorzieningen en de dienstverlenende en verzorgende nonprofit-sector.
Koppelingsgebieden als overgang met de open-ruimtegebieden
Men kan gebruik maken van koppelingsgebieden om de overgang tussen de
bebouwde kern van Avelgem en de omliggende open-ruimtegebieden (zowel
het deelgebied van ‘de Scheldevallei’ als ‘de open ruimte noord’) aantrekkelijk
te maken, zonder te vervallen in de vaagheid van lintbebouwing of allerhande
zonevreemde activiteiten. In koppelingsgebieden worden ‘harde’ functies (zoals
woningen en bedrijvigheid) met ‘zachte’ functies (zoals natuur, landbouw en
recreatie) met elkaar verweven of juist van elkaar gescheiden.
Koppelingsgebieden zijn dus bedoeld om de overgang tussen de
deelgebieden meer betekenis en vorm te geven.

4.2.1.2. Gewenste ruimtelijke structuur
bebouwde kern van Avelgem

van

de

De gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Avelgem wordt
beschreven a.h.v. gebiedsspecifieke ruimtelijke elementen en concepten die de
principes van de deelvisie en doelstellingen kernachtig weergeven in ruimtelijke
termen. Deze gewenste ruimtelijke structuur wordt zowel in tekst als in een figuur
weergegeven.
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De Etienne Balcaenstraat als lokale verbindingsweg
De Etienne Balcaenstraat (N391) wordt geselecteerd als lokale weg categorie 1:
deze weg heeft een lokale verbindende functie van Avelgem naar Escanaffles
en Celles. Bovendien zorgt deze weg voor de vlotte ontsluiting van het regionale
bedrijventerrein van Avelgem naar de Doorniksesteenweg (N353).
De
as
Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat
als
lokale
kernontsluitingsweg
De as Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat wordt geselecteerd als lokale
weg categorie 2A : deze weg ontsluit (of verzamelt) het verkeer van de
bebouwde kern van Avelgem naar Otegem (en Tiegem).
Lokale wijkontsluitingswegen
De Kortrijkstraat, de Neerstraat-Driesstraat-Knobbelstraat, de LeopoldstraatKasteelstraat, de Hoogstraat, de Kerkhofstraat, de Ganzenhofstraat, de
Stampkotstraat én de Pontstraat-Sint-Martensstraat worden geselecteerd als
lokale wegen categorie 2B : deze wegen ontsluiten (of verzamelen) het verkeer
van een woonwijk of buurt naar wegen van een hogere orde.
Nijverheidslaan als lokale ontsluitingsweg voor een bedrijventerrein
De Nijverheidslaan wordt geselecteerd als lokale weg 2B : deze weg ontsluit (of
verzamelt) het verkeer van het regionaal bedrijventerrein van Avelgem naar
wegen van hogere orde.
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Doornikse- en Oudenaardsesteenweg als ruggengraat van het
centrumgebied van Avelgem
De oude, historische dorpskern van Avelgem vormt het centrumgebied van
Avelgem,
waar
diverse
centrumfuncties
in
een
geconcentreerd
bebouwingspatroon met elkaar verweven zijn en zich verder kunnen
ontwikkelen. De verweving verloopt hier niet alleen sterk naast elkaar, maar ook
in verticale zin : woningen worden bijvoorbeeld gestapeld bovenop
handelszaken of kantoren. Op enkele plaatsen binnen dit centrumgebied zijn er
nog mogelijkheden voor inbreidingsprojecten. De as van de Doornikse- en
Oudenaardsesteenweg moet gelden als een ruggengraat voor dit
centrumgebied
waaraan
diverse
handelsfuncties
en
belangrijke
gemeenschapsvoorzieningen zijn opgehangen en waarmee de achterliggende
gebieden en straten zijn verbonden. De Leopoldstraat-Kerkstraat-Kasteelstraat,
de Neerstraat en de Kortrijkstraat vormen belangrijke nevenassen die met
bestaande en nieuwe dwarsverbindingen moeten aantakken bij de ruggengraat
van de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg. Door de verbindingen uit te
bouwen tot een samenhangend netwerk van openbare ruimte en de
belangrijkste centrumfuncties hier op te enten moet het centrumgebied worden
uitgebouwd tot een bruisend en kwalitatief geheel.
2 gebieden voor gemengde functies
Langs twee belangrijke uitvalswegen van de bebouwde kern van Avelgem
worden gebieden voor gemengde functies aangeduid, waar verschillende
functies met elkaar verweven kunnen worden. De gemengde lintbebouwing
langs deze uitvalswegen kan dus behouden worden, maar moet beter
gestructureerd worden. Er dient bijzonder aandacht uit te gaan naar de
voorzieningen voor de zwakke weggebruiker, de organisatie van de directe
verkeersontsluiting (erftoegang tot deze verschillende functies), de
parkeervoorzieningen, de verenigbaarheid met de woonomgeving en de
landschappelijke integratie.
• Langs de Doorniksesteenweg (het traject van de N353 tussen de
Raaptorfstraat en de oude spoorwegbedding) wordt een gebied voor
gemengde functies aangeduid. Langs dit traject wordt de ontwikkeling van
industriële en ambachtelijke bedrijvigheid beperkt tot de bestaande zones.
En de reconversie van de industriële activiteiten naar andere functies kan er
ook worden gestimuleerd.
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•

Langs beide zijden van de Leynseelstraat (de N8, in de richting van Kortrijk)
worden ook een gebied voor gemengde functies aangeduid. De K.M.O.’s
en ambachtelijke bedrijven langs deze Leynseelstraat moeten voldoende
ruime ontwikkelingsperspectieven verkrijgen, in verenigbaarheid met het
wonen en het achterliggende landschap.

Gordel van kwalitatieve woonwijken als verblijfsgebied van Avelgem
Rond het oude centrumgebied is vooral na 1950 een gordel van woonwijken en
verkavelingen gebouwd. Dit verblijfsgebied met meer open en halfopen
bebouwing moet hoofdzakelijk plaats bieden voor residentieel wonen en wonen
in ruime zin. Naast woningen kunnen ook gemeenschapsvoorzieningen,
diensten, kantoren, handel en horeca in dit verblijfsgebied voorkomen. Heel
specifiek, kan de gemeentelijke begraafplaats zich nog verder uitbreiden in het
gebied tussen de Kerkhofstraat-Driesstraat-Reigershof ; verkrijgen de
dienstverlenende en verzorgende functies (R.V.T. en Feniks) nog
ontwikkelingsmogelijkheden in het gebied tussen de GanzenhofstraatBevrijdingslaan-Kerkhofstraat ; én kunnen langsheen de Driesstraat enkele
bestaande K.M.O.’s en ambachtelijke bedrijven zich verder ontwikkelen in
verenigbaarheid met de woonomgeving. Toch is de verweving van functies in
het verblijfsgebied duidelijk minder uitgesproken dan in het centrumgebied en
nieuwe gestapelde woningbouw (appartementen) wordt hier ook niet
gestimuleerd.
Op diverse plaatsen in de verblijfsgebieden is er nog ruimte voor verdichting en
inbreiding op korte termijn door het benutten van juridisch bestaande effectieve
bouwgronden. De gemeentelijke woningbehoeftestudie, waarin de behoefte
aan bijkomende woongelegenheden tot 01/01/2007 werd geconfronteerd met
het aanbod, heeft aangetoond dat er geen behoefte is om op korte termijn
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden (Æ zie in het informatief gedeelte –
hoofdstuk ‘ruimtebehoeften van de maatschappelijke sector wonen’). Opties na
de planningshorizon (2007) kunnen op basis van de dan geldige
planningscontext een nieuwe afweging krijgen (via de richtinggevende en
bindende bepalingen uit de structuurplannen op Vlaams en provinciaal niveau).
Om het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden op een duurzame,
geïntegreerde en gefaseerde wijze te laten verlopen, wenst de gemeente
Avelgem alvast twee prioriteiten te suggereren : nl. de ontwikkeling van het
gebied tussen de Doorniksesteenweg-Pontstraat-Doornstraat-Huttegemstraat
én de ontwikkeling van het gebied tussen de Molendam-Driesstraat-Hoogstraat.
Beide gebieden zijn gelegen in het structuurondersteunend hoofddorp
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Gewenste ruimtelijke structuur van de
bebouwde kern van Avelgem

legende - RG figuur nr. 4
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Bedrijvigheid
Groene vingers
Koppelingsgebieden
Recreatie en groenzones
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Deze figuur is een schematische
weergave, geen bestemmingsplan

Doornik
N

Avelgem, zijn reeds omgeven door bestaande bebouwing, zijn gunstig gelegen
vanuit een duurzaam mobiliteitsoogpunt en sluiten aan bij verschillende soorten
voorzieningen.
De woonuitbreidingsgebieden ten zuiden van de Oudenaardsesteenweg tussen
Avelgem en Rugge zullen sowieso niet worden aangewend voor nieuwe
woningbouwontwikkelingen, maar worden behouden als open, onbebouwde
ruimte. Op deze manier zal de open-ruimtecorridor tussen de ‘kraal van
Avelgem’ en de ‘kraal van Rugge’ behouden worden.
Woonlinten
Langs de Raaptorfstraat, de Achterdriesstraat, de Knobbelstraat, de Bosstraat
en de Kaphoekstraat komen een aantal woonlinten voor, die behouden kunnen
worden. De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde woningen en
zonevreemde bedrijven worden in specifieke beleidskaders besproken (zie
gewenste nederzettingsstructuur en economische structuur).

•
•

•

•

Regionaal bedrijventerrein van Avelgem als grote economischindustriële pool
De bestaande industriezone van Avelgem-binnenhaven wordt aanzien als dé
grote tewerkstellingspool in de secundaire sector. Dit regionale bedrijventerrein
kan nog verder ingevuld en verdicht worden.
Ruime omgeving oude station - Huttegem - Groote Fabrieke sportcomplex Ter Muncken als nieuwe ontwikkelingspool
De stationsbuurt is historisch gegroeid als een tweede pool bij de bebouwde
kern van Avelgem : het gehucht Huttegem en de concentratie van bedrijvigheid
langs de Doorniksesteenweg zijn hiervan het resultaat. Toen de spoorweg werd
opengebroken, verloor deze plek haar dynamiek, die slechts gedeeltelijk is
hersteld. De vestiging van het nieuwe sportcomplex Ter Muncken heeft echter
een nieuw elan gegeven aan deze omgeving. De ruime omgeving van het oude
station, Huttegem, de Groote Fabrieke en het sportcomplex Ter Muncken moet
als een nieuwe ontwikkelingspool gaan gelden. Om dit te realiseren kunnen
verschillende projecten in verschillende fasen worden uitgevoerd (zie verder :
maatregelen en acties). Hierbij zijn volgende inhoudelijke bepalingen
richtinggevend :
• De Doorniksesteenweg moet – als verlengde van de ruggengraat van het
centrumgebied – opnieuw als structurerende drager voor ontwikkelingen
(woningen, bedrijvigheid, verkeer) fungeren.

Leiedal

•

•

De oude spoorwegbedding moet als een groene en recreatieve as
fungeren.
Langs de Doorniksesteenweg wordt een gebied voor gemengde functies
aangeduid als een verlenging van de ruggengraat van het centrumgebied.
Rond het gehucht Huttegem wordt een verblijfsgebied aangeduid en de
omgeving van het oude stationsgebouw behoort tot het centrumgebied.
De omgeving van het oude stationsgebouw moet opgewaardeerd worden.
Enerzijds kan deze omgeving nog verdicht worden met een
inbreidingsproject en anderzijds kan het openbaar domein op een
kwalitatieve manier heraangelegd worden (o.a. herinrichting tot een
volwaardig busstation met voldoende accommodatie).
De reconversie van het oude industriële gebouw ‘de Groote Fabrieke’ naar
meer gemengde functies6 (woningen, gemeenschapsvoorzieningen,
kleinhandel, horeca, kantoren, diensten, K.M.O.’s en/of ambachtelijke
bedrijven) moet mogelijk zijn. Hierbij dient voldoende aandacht uit te gaan
naar de cultuurhistorische en architectonisch waardevolle karakteristieken
van dit industriële erfgoed. Deze aandacht moet uitgaan naar de meest
essentiële gebouwdelen en de karakteristieke constructies die deze oude
site zijn waardevol karakter verlenen.
Zolang er bedrijven op de site van ‘de Groote Fabrieke’ bestaan en
beschikken over de vereiste vergunningen, hebben ze een volwaardig
bestaansrecht en recht op verdere ontwikkeling, conform de vigerende
regelgeving.
Bij de ontwikkeling van het gebied rond deze ‘Groote Fabrieke’ (nl. tussen
de Doorniksesteenweg-Pontstraat-Doornstraat-Huttegemstraat) gelden een
aantal basisprincipes. In het gebied voor gemengde functies (parallel met
de Doorniksesteenweg en in het verlengde van de ruggengraat) worden
een hogere woningdichtheid (± 25 woningen per ha) en een verweving van
functies nagestreefd. In het achtergelegen verblijfsgebied wordt een
‘woonpark’ met ± 8 woningen per ha voorzien.
De groothandels- en kleinhandelszaak in bouwmaterialen, die tussen de
Huttegemstraat en de oude spoorwegbedding is gelegen, kan behouden
worden, op voorwaarde dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de
integratie met de woonomgeving en de verkeersontsluiting. Bij stopzetting
of herlokalisatie van deze economische activiteiten dient de reconversie

6

De schaalgrootte van deze gemengde functies mag de draagkracht van het buitengebied en de
rol van Avelgem als structuurondersteunend hoofddorp niet overschrijden.
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naar een verblijfsgebied (met wooninbreidingsprojecten) te worden
nagestreefd.
Groene vingers als koppelingselementen tussen de bebouwde kern en
‘de open ruimte noord’
In het noorden en westen van de bebouwde kern van Avelgem dringen in de
huidige toestand vele open en groene ruimtes de bebouwde kern van Avelgem
binnen. De onderscheiden ‘groene vingers’ zijn de oude spoorwegbedding, de
gemeentelijke begraafplaats én het gebied nabij de WaffelstraatbeekGanzenhofstraat. Het is de bedoeling om deze ongedefinieerde randgebieden
uit te bouwen tot koppelingselementen, die een kwalitatieve overgang vormen
tussen de bebouwde kern van Avelgem en ‘de open ruimte noord’. Net zoals
lintbebouwing de open ruimte binnendringt, moet die open ruimte ook de
bebouwde kern kunnen binnendringen. Dit betekent niet dat bij nieuwe
ontwikkelingen grote zones onbebouwd moeten blijven, maar veeleer dat men
vanuit deze ‘groene vingers’ aanzetten kan vinden om de nieuwe
ontwikkelingen te structureren (bvb. met een groene dreef, een buurtparkje, een
groene fietsverbinding...). De inplanting van de gemeentelijke begraafplaats
moet aanzien worden als een creatieve, ruime interpretatie van het concept van
een ‘groene vinger’. De oude spoorwegbedding daarentegen vormt – als
groene en recreatieve as – een letterlijke, strikte interpretatie van een ‘groene
vinger’.
Koppelingsgebied 7 Doorniksesteenweg-Industriezone-Scheldemeersen
Het gebied tussen de E. Balcaenstraat, de industriezone van Avelgem, de oude
spoorwegbedding en de bebouwing ten zuiden van de Doorniksesteenweg
wordt aangeduid als een koppelingsgebied, dat in twee richtingen moet
verbanden leggen. Dit koppelingsgebied moet in de eerste plaats een buffer
vormen tussen de bebouwing langs de Doorniksesteenweg en het regionale
bedrijventerrein van Avelgem. Tegelijkertijd kan dit koppelingsgebied – a.h.v. de
Rijtgracht en de verdere realisatie van de groenbuffer – een groen-ecologische
verbinding vormen tussen de Scheldemeersen ten westen van de E.
Balcaenstraat en de Scheldemeersen ten oosten van de oude
7
Aangezien deze koppelingsgebieden gelegen zijn aan de rand van de Scheldevallei, die op het
Vlaamse niveau werd geselecteerd, zal de verdere ruimtelijke invulling en ordening van deze
koppelingsgebieden in samenwerking met de hogere, bevoegde instanties moeten worden
afgewogen. De tekst over deze koppelingsgebieden moet dan ook als een suggestie vanuit het
gemeentelijke niveau beschouwd worden (cfr. subsidiariteitsbeginsel).
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spoorwegbedding. Ook de nog beschikbare zones bestemd voor recreatie
bieden nog ruime ontwikkelingsmogelijkheden. Dit koppelingsgebied moet dus
plaats bieden aan verschillende soorten ‘zachte’ functies om bovengenoemde
verbanden waar te maken. Er is ruimte voor een natuurlijke oeverbedding voor
de Rijtgracht, nieuwe recreatie- en sportvoorzieningen, een groenscherm... Er
kan ook parallel met de Rijtgracht een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding
worden aangelegd vanaf het jaagpad langs de Schelde naar de oude
spoorwegbedding. Het jaagpad langs de Schelde wordt in de huidige toestand
onderbroken door de industriezone. Door een ‘shortcut’ te maken naar de oude
spoorwegbedding, wordt het fietsroutenetwerk opnieuw geoptimaliseerd. En dit
fietspad kan ook een directe en verkeersveilige verbinding vormen vanuit
Avelgem-centrum naar het sportcomplex Ter Muncken én in de richting van
Henegouwen en de deelgemeenten Bossuit en Outrijve.
Koppelingsgebied 7 Avelgem-centrum en de Scheldemeersen
Het gebied vanaf de oude spoorwegbedding, parallel met de Rijtgracht, tot aan
de Sint-Martinuskerk en het nieuwe gemeenschapscentrum wordt ook als een
koppelingsgebied aangeduid. De bebouwde kern van Avelgem lijkt de laatste
jaren het groene en rustige kader van de Scheldemeersen opnieuw te
ontdekken : verschillende gemeenschapsfuncties zoals het O.C.M.W., het
rustoord en ook het nieuwe gemeenschapscentrum zullen zich expliciet richten
naar de Scheldemeersen. Het is de bedoeling dat het koppelingsgebied een
overgangszone vormt tussen het centrumgebied van Avelgem en de groenecologisch waardevolle Scheldemeersen. Het woonuitbreidingsgebied achter
de Sint-Martinuskerk zal niet verder worden aangesneden voor nieuwe private
woningbouwontwikkelingen, maar zal worden omgevormd naar een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen, groen en recreatie. Zo zal het panorama en de
toegang tot het landschappelijk en ecologisch waardevolle kader van de
Scheldemeersen nog meer ten dienste van de gehele bevolking van Avelgem
staan en de overgang kwalitatief worden afgewerkt. Dit gebied kan plaats
bieden voor de O.C.M.W.-gebouwen (o.a. service-woningen), recreatieve
voorzieningen, publieke groenzones, een natuurlijke oeverbedding voor de
Rijtgracht... De beperkte bestaande bebouwing in dit gebied kan zich verder
ontwikkelen. Via het bestaande stratennet kan ook de verbinding worden
gemaakt vanaf de Sint-Martinuskerk naar het nieuwe fietspad in het andere
koppelingsgebied. Bijgevolg zou een fietsverbinding ontstaan tussen de
verschillende gemeenschapsfuncties, die zich aan de rand van de bebouwde
kern van Avelgem zullen bevinden.
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4.2.2. DE KLEINERE DEELKERNEN
4.2.2.1. Visie en doelstellingen
VISIE
De vijf kleinere deelkernen (Kerkhove, Waarmaarde, Rugge, Outrijve en Bossuit)
moeten zich in de eerste plaats zelfstandig ontwikkelen als leefbare landelijke
dorpen, maar moeten zich voor diverse bovenlokale verzorgende functies ook
gedeeltelijk afstemmen op het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem.
Door zich te concentreren op enkele specifieke elementen en karakteristieken
moet elke deelkern haar eigen identiteit en kwaliteiten verder uitbouwen. Er
moeten ook voldoende voorzieningen en maatregelen worden getroffen om de
afstemming op het structuurondersteunend hoofddorp Avelgem mogelijk te
maken.

DOELSTELLINGEN
Verweving van functies met grootste accent op wonen
Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove gelden in de eerste plaats
als landelijke dorpen. Enkel in Kerkhove neemt de bedrijvigheid een belangrijke
plaats naast het wonen in. Algemeen zal het accent toch op de woonfunctie
komen te liggen, hoewel ook in deze kleinere deelkernen de verweving van
functies verder moet gestimuleerd worden om de eigen lokale tewerkstelling te
ondersteunen en minimale lokale voorzieningen te bieden. De verenigbaarheid
van de niet-woonfuncties met de woonomgeving moet als toetsingskader
blijven gelden. Om de verweving van functies ‘gericht’ te sturen wordt een
onderscheid gemaakt tussen het centrumgebied en het verblijfsgebied bij elke
deelkern.
• In het centrumgebied mogen verschillende functies (behalve industrie) in
een eerder geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar verweven
worden en zich verder ontwikkelen. Nieuwe gestapelde woningbouw
(appartementen) kan hier worden toegelaten. De lokale voorzieningen
moeten dus verweven worden in deze centrumgebieden, zodat dit de
‘kloppende harten’ van deze landelijke dorpen vormen.
• Het verblijfsgebied van een deelkern moet vooral kwalitatieve woonwijken
en verkavelingen bevatten. Een beperkte nevenbestemming voor
kleinhandel, horeca, diensten of kantoren kan naast de woonfunctie worden
toegelaten in een verblijfsgebied. Nieuwe gestapelde woningbouw wordt
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hier niet gestimuleerd. Het kleine aantal niet-woonfuncties, die reeds in dit
verblijfsgebied voorkomen, kunnen er zich verder ontwikkelen.
In de gewenste ruimtelijke structuur van elke deelkern worden indicaties
gegeven welke gebieden waar kunnen voorkomen. Een concrete afbakening
voor de differentiatie van het woongebied zal in de ruimtelijke
uitvoeringsplannen moeten worden uitgewerkt.
Versterken
van
de
woonstructuur
met
inbreidingsen
verdichtingsprojecten
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen werden de
deelkernen Kerkhove, Waarmaarde, Rugge, Outrijve en Bossuit niet
geselecteerd als hoofddorp of woonkern, maar beschouwd als zijnde ‘overige
woonconcentraties’. De mogelijkheden voor het bouwen van nieuwe,
bijkomende woningen worden bijgevolg beperkt tot enkel het benutten van
juridisch bestaande effectieve bouwgronden. Men moet dus op korte termijn de
bestaande deelkernen verdichten en inbreiden a.h.v. nieuwe woonprojecten.
Daarnaast moeten bij het bestaande woningpatrimonium de veroudering,
leegstand en verkrotting worden aangepakt met renovatie en vervangingsbouw.
Ongebreidelde lintbebouwing tegengaan
De veelvuldige ontwikkeling van lintbebouwing aan de rand van of buiten de
deelkernen moet in de hand worden gehouden. Er moet ook meer aandacht
uitgaan naar de landschappelijke integratie van deze lintbebouwing in de open
ruimte. Een menging van deze ‘woonlinten’ met economische activiteiten moet
worden tegengegaan. De ontwikkelingsperspectieven voor zonevreemde
woningen en zonevreemde bedrijven worden in specifieke beleidskaders
besproken (zie gewenste nederzettingsstructuur en economische structuur).
Behouden van lokale economische activiteiten
Zoals eerder aangegeven kunnen ambachtelijke bedrijven en K.M.O.’s zich
verder ontwikkelen door verweving van functies in deze deelkernen ‘gericht’ te
sturen. Men moet dus vooral focussen op lokale economische activiteiten. De
reconversie van onbenutte industriegronden of leegstaande bedrijfsgebouwen
naar andere functies moet ook mogelijk blijven.
Doortochtenbeleid in de centrumgebieden
In de centrumgebieden van deze kleinere deelkernen dient een
doortochtenbeleid te worden gevoerd om de verkeersleefbaarheid en –
veiligheid te verhogen. Door te streven naar een kwalitatieve herinrichting van

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Avelgem - Deel 2 : richtinggevend gedeelte

20

het openbaar domein met zogenaamde ‘poorten’, veilige fiets- en voetpaden,
verkeersplateau’s, bermen of andere verkeersremmers moet de verblijfsfunctie
voor de zwakke weggebruikers verhoogd worden.
Bieden van kwalitatieve fiets- en openbaar vervoersverbindingen
Opdat de kleinere deelkernen zich kunnen afstemmen op het
structuurondersteunend hoofddorp Avelgem, moeten de openbaar
vervoersvoorzieningen worden uitgebreid en moeten er ook voldoende veilige
en kwalitatieve fietsverbindingen worden voorzien. De busverbindingen moeten
niet alleen naar Avelgem, maar ook naar omliggende gemeenten en de steden
in de ruimere omgeving worden uitgebouwd.
Uitbouwen van dorpsspecifieke aantrekkingspolen
In elke deelkern zijn er reeds specifieke aantrekkingspolen aanwezig : dit zijn
culturele, toeristische, recreatieve, groene en gemeenschapsvoorzieningen.
Door deze bestaande en ook nieuwe elementen uit te spelen moeten de
karakteristieken en de identiteit van elke deelkern verder onderbouwd worden.
In functie van de leefbaarheid van elke deelkern afzonderlijk, dienen er
voldoende basisvoorzieningen (gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel,
diensten...) nagestreefd te worden.
Relatie met ‘de open ruimte noord’ en ‘de Scheldevallei’ versterken
Door de beperkte grootte van deze deelkernen is er een heel sterke relatie met
de omliggende groene en open ruimte. De vormgeving en de overgang naar
‘de open ruimte noord’ en naar ‘de Scheldevallei’ moet een blijvend
aandachtspunt vormen. Door het vestigen van heel specifieke elementen bij
deze overgang (zoals het pompgebouw in Bossuit of het archeologisch
museum in Waarmaarde) of het uitstippelen van fiets- en wandelroutes naar
deze open-ruimtegebieden, kan de relatie met deze open-ruimtegebieden
versterkt worden.

4.2.2.2. Gewenste ruimtelijke
deelkern Bossuit

structuur

van

de

De gewenste ruimtelijke structuur van de kleinere deelkernen wordt uitgewerkt
per onderscheiden deelkern : Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en
Kerkhove. Per deelkern worden enkele specifieke ruimtelijke elementen en
concepten beschreven die de principes van de deelvisie en doelstellingen
kernachtig weergeven in ruimtelijke termen. Deze gewenste ruimtelijke structuur
wordt zowel in tekst als in figuren weergegeven.
< RG figuur nr. 5 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Bossuit>
Doorniksesteenweg (N353) als bovenlokale, secundaire weg én als
centrumstraat
De Doorniksesteenweg (N353) werd geselecteerd als secundaire weg categorie
2, omdat ze een bovenlokale verzamelende weg vormt naar Doornik. In het
centrumgebied moet een doortochtenbeleid gehanteerd worden : de
Doorniksesteenweg fungeert immers als dé centrumstraat van Bossuit, waar
verschillende functies en activiteiten verweven op geënt zijn.
Moenstraat als lokale kernontsluitingsweg
De Moenstraat wordt geselecteerd als lokale weg categorie 2A : deze weg
ontsluit (of verzamelt) het verkeer van de deelkern Bossuit naar Moen.
Het centrumgebied van Bossuit
De oude, historische dorpskern vormt het centrumgebied van Bossuit, waar
diverse functies in een eerder geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar
verweven zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Er is nog ruimte voor een
wooninbreidingsproject aan de Bossuitstraat. De Doorniksesteenweg vormt de
structurerende drager voor dit centrumgebied.
De omliggende woonwijken als verblijfsgebied van Bossuit
Rond het centrumgebied bevindt zich het verblijfsgebied van Bossuit, dat vooral
woonwijken en verkavelingen moet bevatten. Enkel de juridisch bestaande
effectieve bouwgronden mogen op korte termijn bebouwd worden. Het geheel
van het centrumgebied en het verblijfsgebied van Bossuit moet een compacte
‘kraal’ van het kralensnoer vormen.
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Gewenste ruimtelijke structuur van de
deelkern Bossuit

legende - RG figuur nr. 5

Moen

Centrumgebied van Bossuit
Verblijfsgebied van Bossuit
Kasteelpark van Bossuit
Herinvulling leegstaande fabriek
Wooninbreiding op korte termijn
Sint-Amelbergakerk
Oude pompgebouw als centrum
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Avelgem

Kasteel van Bossuit
N353 als secundaire weg en
centrumstraat
Moenstraat als lokale
kernontsluitingsweg
Groene as als omranding
Fietsverbindingen
Gemeentegrens van Avelgem
Schelde en kanaal BossuitKortrijk

ei dal

Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan
N

Doornik

Herinvulling van leegstaande fabriek
Op de hoek van de Doorniksesteenweg en de Dorrestraat bevindt zich een
industriegebouw, dat reeds verschillende jaren leeg staat en onbenut blijft. De
bestemming als ‘gebied voor milieubelastende industrieën’ (zoals voorzien op
het gewestplan) is achterhaald en niet meer wenselijk in de deelkern van
Bossuit. Om de lokale tewerkstelling nieuwe kansen te verlenen, streeft men
naar een herinvulling van deze bedrijfssite met één of meerdere lokale
ambachtelijke bedrijven, die geen abnormale hinder t.o.v. de woonomgeving
mogen veroorzaken. Er moet bij dit ‘bedrijfsverzamelgebouw’ voldoende
aandacht geschonken worden aan de integratie met de omgeving, de directe
verkeersontsluiting (erftoegang) en de parkeerproblematiek. Indien deze
bedrijfssite toch nog enige tijd onbenut blijft, dan moet de reconversie naar
meer centrumfuncties (wonen, kleinhandel, diensten...) ook tot de
mogelijkheden blijven behoren.

Ten behoeve van de achtergestelde woonbuurten in Bossuit is het noodzakelijk
om nieuwe initiatieven op vlak van buurtwerking, tewerkstelling,
huisvestingsbeleid, minimale voorzieningen en recreatie ook vanuit ruimtelijke
ordening te ondersteunen.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk met haar groene oevers
De deelkern van Bossuit is gelegen aan de monding van het kanaal BossuitKortrijk in de Schelde. Het unieke kader van het kanaal met haar groene oevers
vormt een sterke troef voor Bossuit die behouden moet worden.
Kasteel en kasteelpark van Bossuit
Aan de rand van de deelkern van Bossuit bevindt zich het parkdomein van het
kasteel van Bossuit. De toeristisch-recreatieve en culturele kwaliteiten van het
kasteel en de recreatieve en groenkwaliteiten van het kasteelpark moeten
maximaal behouden en versterkt worden.
Bovendien moet een bestaande groene as tussen dit kasteelpark en het kanaal
Bossuit-Kortrijk behouden worden als een landschappelijke en groene
omranding van deelkern van Bossuit.
Dorpsspecifieke aantrekkingspolen
Naast het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kasteelpark van Bossuit zijn er nog
enkele bijkomende aantrekkingspolen in Bossuit. De Sint-Amelbergakerk
bevindt zich in het hart van Bossuit en blijft vanwege haar
gemeenschapsfunctie en architectuurhistorische waarde een belangrijk
trefpunt.
Het oude pompgebouw doet nu o.a. dienst als ontmoetingscentrum voor de
bewoners van Bossuit, maar vormt vooral – als centrum voor riviertoerisme en
V.V.V. – een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt in het Leie-Schelde
interfluvium.
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Gewenste ruimtelijke structuur van de
deelkern Outrijve

legende - RG figuur nr. 6
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Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan
N

4.2.2.3. Gewenste ruimtelijke
deelkern Outrijve

structuur

van

de

< RG figuur nr. 6 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Outrijve>
Doorniksesteenweg (N353) als bovenlokale, secundaire weg én als
centrumstraat
De Doorniksesteenweg (N353) werd geselecteerd als secundaire weg categorie
2, omdat ze een bovenlokale verzamelende weg vormt naar Doornik. In het
centrumgebied moet een doortochtenbeleid gehanteerd worden : de
Doorniksesteenweg fungeert immers als dé centrumstraat van Outrijve, waar
verschillende functies en activiteiten verweven op geënt zijn.

de omliggende woonwijken. Door hun cultuurhistorische en toeristische waarde
karakteriseren beide monumenten de deelkern Outrijve.
Dorpsspecifieke aantrekkingspolen
Naast de beschermde Sint-Pieterskerk en Tombeelmolen zijn er nog enkele
bijkomende aantrekkingspolen in Outrijve. De sportterreinen en het omliggende
groen, het jeugdlokaal en het nieuwe ontmoetingscentrum moeten een nieuw,
centraal trefpunt in de deelkern Outrijve vormen. Het hotel en de feestzaal Alta
Ripa en de Kasteelhoeve vervullen een belangrijke rol in de logies- en
horecasector in de gemeente Avelgem.
En de oude Scheldemeander, die langs de rand van het centrumgebied van
Outrijve loopt, moet een groen-ecologische oever (met eventueel een
wandelpad) verkrijgen. Op deze wijze wordt de overgang tussen de deelkern
Outrijve en de Scheldevallei op een kwalitatieve manier vorm gegeven.

Heestertstraat en Molenstraat als lokale wijkontsluitingswegen
De Heestertstraat en de Molenstraat worden geselecteerd als lokale wegen
categorie 2B : deze wegen ontsluiten (of verzamelen) het verkeer van een
woonwijk of buurt naar wegen van een hogere orde.
Het centrumgebied van Outrijve
De oude, historische dorpskern vormt het centrumgebied van Outrijve, waar
diverse functies in een eerder geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar
verweven zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. De Doorniksesteenweg vormt
de structurerende drager voor dit centrumgebied.
Omliggende woonwijken als verblijfsgebied van Outrijve
Rond het centrumgebied bevindt zich het verblijfsgebied van Outrijve, dat
vooral woonwijken en verkavelingen moet bevatten. Enkel de juridisch
bestaande effectieve bouwgronden mogen op korte termijn bebouwd worden.
O.a. langs de Heestertstraat, de Gentweg en de Tombeelstraat is er nog ruimte
voor wooninbreidingsprojecten. Het geheel van het centrumgebied en het
verblijfsgebied van Outrijve moet een compacte ‘kraal’ van het kralensnoer
vormen.
Beschermde dorpsgezichten van de Sint-Pieterskerk en de
Tombeelmolen
De beschermde omgeving van de Sint-Pieterskerk geldt als hét trefpunt in het
oude dorpscentrum; de beschermde Tombeelmolen als het referentiepunt voor
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
Gewenste ruimtelijke structuur van de
deelkernen Rugge en Waarmaarde

legende - RG figuur nr. 7
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Deze figuur is een schematische weergave,
geen bestemmingsplan

Avelgem

N

Ruien

de

Woonlinten
Langs de Ruggekouterweg, de Waterhoek en de Langestraat komen een aantal
woonlinten voor, die behouden kunnen worden.

Oudenaardsesesteenweg (N8) als bovenlokale, secundaire weg
De Oudenaardsesteenweg (N8) werd geselecteerd als secundaire weg
categorie 2, omdat ze een bovenlokale verzamelende weg vormt naar
Oudenaarde en Ronse.

Elektriciteitsverdeelcentrum aansluitend bij Rugge
Het elektriciteitsverdeelcentrum (met transformators hoog-laagspanning) langs
de Lindestraat wordt bevestigd als een bestaand bedrijventerrein dat aansluit
bij de deelkern Rugge. Er dient een volwaardige groenbuffer t.o.v. de omgeving
te worden voorzien.

4.2.2.4. Gewenste ruimtelijke
deelkern Rugge

structuur

van

Ruggestraat als lokale kernontsluitingsweg én als centrumstraat
De Ruggestraat wordt geselecteerd als een lokale weg categorie 2A : deze weg
ontsluit (of verzamelt) het verkeer van de deelkern Rugge naar Ruien
(Kluisbergen). In het centrumgebied van Rugge moet langs deze weg een
doortochtenbeleid gevoerd worden.
Langestraat als lokale wijkontsluitingsweg
De Langestraat wordt geselecteerd als lokale weg categorie 2B : deze weg
ontsluit (of verzamelt) het verkeer van een woonlint naar wegen van een hogere
orde.
Het centrumgebied van Rugge
De oude, historische dorpskern langs de Ruggestraat en de
Oudenaardsesteenweg vormt het centrumgebied van Rugge, waar diverse
functies in een eerder geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar verweven
zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Dit centrumgebied kan nog verder
verdicht worden door het benutten van de juridisch bestaande effectieve
bouwgronden. Doordat de open-ruimtecorridor tussen Avelgem en Rugge zal
worden behouden, zal de deelkern Rugge als een afzonderlijke ‘kraal’ blijven
gelden.
Dorpsspecifieke aantrekkingspolen
Rugge heeft het grote voordeel dat het dichtbij het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem is gelegen, maar toch haar landelijk karakter behoudt. Haar
sterke relatie met de open ruimte in het noorden, met de vallei van de
Scheebeek in het oosten en met de Scheldemeersen in het zuiden (de
befaamde Waterhoek) moet als een bijzondere troef aanzien worden. De SintRochuskerk vormt het meest opmerkelijke gebouw in Rugge.
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< RG figuur nr. 7 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkernen Rugge en
Waarmaarde>

4.2.2.5. Gewenste ruimtelijke
deelkern Waarmaarde

structuur

van

de

Oudenaardsesesteenweg (N8) als bovenlokale, secundaire weg én
centrumstraat
De Oudenaardsesteenweg (N8) werd geselecteerd als secundaire weg
categorie 2, omdat ze een bovenlokale verzamelende weg vormt naar
Oudenaarde en Ronse. In het centrumgebied moet een doortochtenbeleid
gehanteerd worden : de Oudenaardsesteenweg fungeert immers als dé
centrumstraat van Waarmaarde, waar verschillende functies en activiteiten
verweven op geënt zijn.
Nieuwstraat en O.L.Vrouwstraat als lokale wijkontsluitingswegen
De Nieuwstraat en de O.L.Vrouwstraat worden geselecteerd als lokale wegen
categorie 2B : deze wegen ontsluiten (of verzamelen) het verkeer van een
woonwijk of buurt naar wegen van een hogere orde.
Het centrumgebied van Waarmaarde
De oude, historische dorpskern van Waarmaarde is ontstaan en gegroeid op
het kruispunt van twee assen : de Oudenaardsesteenweg en de
O.L.Vrouwstraat. In het centrumgebied van Waarmaarde mogen diverse
functies met elkaar verweven worden en zich verder ontwikkelen.
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Omliggende woonwijken als het verblijfsgebied van Waarmaarde
Rond het centrumgebied bevindt zich het verblijfsgebied van Waarmaarde, dat
vooral woonwijken en verkavelingen moet bevatten. Enkel de juridisch
bestaande effectieve bouwgronden mogen op korte termijn bebouwd worden :
o.a. ten oosten van de Nieuwstraat is er nog ruimte voor een
wooninbreidingsproject. Het geheel van het centrumgebied en verblijfsgebied
van Waarmaarde moeten een compacte ‘kraal’ van het kralensnoer vormen.
Woonlinten
Langs de Oudenaardsesteenweg, de Hulstraat, de Trappelstraat en de
Nieuwstraat komen een aantal woonlinten voor, die behouden kunnen worden.
Dorpsspecifieke aantrekkingspolen
Waarmaarde bezit twee belangrijke aantrekkingspolen. De omgeving van de
beschermde Onze-Lieve-Vrouwkerk geldt als hét trefpunt in het oude
dorpscentrum. Door haar cultuurhistorische en toeristische waarde
karakteriseert dit monument het centrumgebied van Waarmaarde.
Het Regionaal Archeologisch Museum van de Scheldevallei, dat aansluit bij de
uniek gelegen is nabij de waardevolle waterwinningsterreinen en de
Scheldemeersen, vormt – samen met de aanpalende archeologische site van
Waarmaarde-Kerkhove – een belangrijk toeristisch-recreatief knooppunt in het
Schelde-Leie interfluvium en fungeert tegelijkertijd als ontmoetingscentrum voor
de deelkern Waarmaarde.

4.2.2.6. Gewenste ruimtelijke
deelkern Kerkhove

structuur

van

de

< RG figuur nr. 8 : Gewenste ruimtelijke structuur van de deelkern Kerkhove>
Oudenaardsesesteenweg (N8), Brugstraat (N8) en de Bruggesteenweg
(N36) als bovenlokale, secundaire wegen
De Oudenaardsesteenweg (N8), de Brugstraat (N8) en de Bruggesteenweg
(N36) werden geselecteerd als secundaire wegen categorie 2, omdat ze
bovenlokale verzamelende wegen vormen naar Waregem, Oudenaarde en
Ronse. In het centrumgebied moet een doortochtenbeleid gehanteerd worden :
de Oudenaardsesteenweg fungeert immers als dé centrumstraat van Kerkhove,
waar verschillende functies en activiteiten verweven op geënt zijn. Het kruispunt
van de N36 en de N8 moet voorzien worden van veilige oversteekplaatsen voor
de zwakke weggebruikers.
Oudenaardsesteenweg (N453) als lokale verbindingsweg
De ‘oude’ Oudenaardsesteenweg (N453) wordt geselecteerd als een lokale
weg categorie 1 : deze weg heeft een lokale verbindende functie van Kerkhove
naar Elsegem en Petegem (maar NIET naar Oudenaarde). Deze lokale
verbindingsweg doorsnijdt het verblijfsgebied van Kerkhove waar een
doortochtenbeleid moet gevoerd worden.
Lokale wijkontsluitingswegen
De Krevelstraat en de Kapellestraat-Ten Hove worden geselecteerd als lokale
wegen categorie 2B : deze wegen ontsluiten (of verzamelen) het verkeer van
een woonwijk of buurt naar wegen van een hogere orde.
Het centrumgebied van Kerkhove
Het centrumgebied van Kerkhove is gegroeid langsheen twee belangrijke
verkeersassen : de Oudenaardsesteenweg (N8) en de BruggesteenwegBrugstraat (N36-N8). Dit gebied dat een gefragmenteerde structuur vertoont,
moet uitgroeien tot een centrumgebied waar diverse functies in een eerder
geconcentreerd bebouwingspatroon met elkaar verweven zijn en zich verder
kunnen ontwikkelen. Rond de Kaaistraat en Ten Hove is er nog ruimte voor
inbreidingsprojecten op korte termijn.
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Oudenaarde / N60
Ronse

Langs de drukke en grootschalige verkeersas van de BruggesteenwegBrugstraat kan de vermenging van enkele handelszaken, horeca, woningen,
K.M.O.’s en ambachtelijke bedrijven behouden worden, op voorwaarde dat
voldoende aandacht wordt geschonken aan de verenigbaarheid met de
woonomgeving, de landschappelijke integratie en de verkeersproblematiek
(directe erftoegang, parkeervoorzieningen...).

Kloron in de oude Schelde-inham van Kerkhove (aan de Scheldekaai) kan de
pleziervaart en de watersport op de Schelde blijven ondersteunen. Het
voetbalveld Havenzicht moet als lokale recreatieve voorziening behouden
worden. De Sint-Amanduskerk en het ontmoetingscentrum moeten twee
belangrijke trefpunten vormen in de deelkern Kerkhove. En de beschermde
kasseiweg ‘de Varent’ kan worden heraangelegd, rekening houdende met haar
toeristische, recreatieve en culturele waarde.

Het verblijfsgebied van Kerkhove
Rondom de oude Oudenaardsesteenweg (de N453) bevindt zich het
verblijfsgebied van Kerkhove, dat vooral woonwijken en verkavelingen moet
bevatten. Dit verblijfsgebied kan nog verder verdicht worden door het benutten
van de juridisch bestaande effectieve bouwgronden op korte termijn.
Woonlinten
Langs de Krevelstraat, de oude Oudenaardsesteenweg (N453), de Oude Plaats
en de Varent komen een aantal woonlinten voor, die behouden kunnen worden.
Kadegebonden bedrijvigheid
De kadegebonden bedrijvigheid rond de oude Schelde-inham (aan de
Kaaistraat en Scheldekaai) kan behouden worden als economische pool van
Kerkhove, in zoverre dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de
verenigbaarheid met de woonwijk Ten Hove. Deze kadegebonden bedrijvigheid
mag zeker niet uitdeinen ten noorden van de Kapellestraat of de straat Ten
Hove. Ze moet zich ontwikkelen rond de oude Schelde-inham en aldus blijven
gebruik maken van de binnenvaart (als alternatief voor het
vrachtwagentransport).
Natuurpark van Kerkhove
Aansluitend bij het kasteel van Kerkhove bevindt zich een natuurpark, dat ook
de vallei van de Parochiebeek bevat en aansluit bij de Scheldevallei. De groenecologische en landschappelijke kwaliteiten van dit natuurpark moeten
maximaal behouden en zo mogelijk versterkt worden. Ten noorden van dit
natuurpark bevindt zich ook een klein park, dat enkele zonevreemde woningen
bevat. Hiervoor wordt verwezen naar het specifieke beleidskader (zie gewenste
ruimtelijke nederzettingsstructuur).
Dorpsspecifieke aantrekkingspolen
Naast het natuurpark en het kasteel van Kerkhove zijn er nog enkele
bijkomende aantrekkingspolen in Kerkhove. De bestaande binnenhaven van
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4.2.3. DE SCHELDEVALLEI
Omschrijving : Ten zuiden van de dorpskernen en de Doornikse- en
Oudenaardsesteenweg bevindt zich de groene en open Scheldevallei, waar in
de huidige toestand vijf verschillende functies met elkaar verweven worden :
landbouw, natuur & landschap, recreatie, waterwinning en binnenvaart. Het
regionale bedrijventerrein van Avelgem en de kadegebonden bedrijvigheid rond
de Schelde-inham in Kerkhove worden hier buiten beschouwing gelaten : deze
industriezones behoren tot de bebouwde deelgebieden.
Bijzondere opmerking : Daar de Scheldevallei op het Vlaamse niveau werd
geselecteerd, zal een eventuele verfijning in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen moeten uitgewerkt worden. Onderstaande tekst tracht
doelstellingen van het lokale niveau te kaderen in de bepalingen van het hogere
niveau. De richtinggevende en bindende bepalingen van het Vlaamse en
provinciale niveau hebben sowieso voorrang op de bepalingen uit dit
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (cfr. subsidiariteitsbeginsel).

4.2.3.1. Visie en doelstellingen
VISIE
De Scheldevallei zal in heel sterke mate de gewenste ruimtelijke structuur van
Avelgem karakteriseren : de Scheldevallei moet in Avelgem een continue
natuurlijk structurerend element vormen die de verschillende dorpskernen
ruimtelijk (ecologisch en landschappelijk) met elkaar verbindt én de diverse
kwaliteiten van dit deelgebied moeten als grote troeven worden uitgespeeld.
Men mag niet streven naar een éénzijdige invulling van dit gehele deelgebied :
de verweving van open-ruimtefuncties moet behouden worden, maar de
onderlinge verhoudingen tussen deze functies moeten worden bijgestuurd. Op
lange termijn moeten in de Scheldevallei natuurontwikkeling en
landschapsopbouw als prioritaire functies gaan gelden. En grondgebonden
landbouw, zachte recreatie, waterwinning en binnenvaart moeten als belangrijke
nevenfuncties worden ondersteund.

DOELSTELLINGEN
Streven naar een ‘gerichte’ verweving van open-ruimtefuncties
Net zoals in de bebouwde deelgebieden ‘harde’ kernfuncties gebundeld en met
elkaar vermengd worden, moeten ook in de Scheldevallei verschillende ‘zachte’
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open-ruimtefuncties gericht met elkaar verweven worden. ‘Gericht’ betekent
enerzijds dat er een zekere hiërarchie moet nagestreefd worden die soms heel
plaatsgebonden is én anderzijds dat verschillende functies mét elkaar of
afgezonderd van elkaar kunnen bestaan.
De hiërarchie tussen de functies bestaat erin dat men – globaal genomen – op
lange termijn streeft naar een effectieve, reële toestand waarbij natuur &
landschap in de Scheldevallei op de eerste plaats zouden komen; terwijl
grondgebonden landbouw, waterwinning, zachte recreatie en binnenvaart als
belangrijke nevenfuncties moeten aanzien worden.
‘Gericht’ betekent ook dat de verweving van open-ruimtefuncties in de
Scheldevallei de regel moet zijn en dat scheiding tussen functies eerder de
uitzondering vormt.
Stimuleren van natuurontwikkeling en landschapsopbouw
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en het natuurinrichtingsproject WestVlaamse Scheldemeersen vormen het kader waarbinnen het versterken van de
natuur-ecologische en landschappelijke waarde van de Scheldevallei moet
worden nagestreefd. De meest ecologisch waardevolle zones zoals waterrijke
meersen of de oeverzones langs oude Scheldemeanders moeten als eerste
ruimte bieden voor natuurontwikkeling en landschapsopbouw. Ook gronden die
aansluiten bij reeds ontwikkelde natuurzones moeten prioritair in aanmerking
komen voor verdere realisatie. Men moet aan de eigenaars of gebruikers van
gronden in de Scheldevallei ook de mogelijkheid geven om op eigen initiatief
aan natuurontwikkeling te doen.
Om rekening te houden met andere functies zoals de landbouw of recreatie,
moet dit ontwikkelingsproces zowel gefaseerd als georganiseerd verlopen. Via
een gestructureerd en democratisch overleg, een dynamisch aan- en
verkoopsbeleid voor kavelruil en aangepaste beheersovereenkomsten moeten
de natuurontwikkeling en landschapsopbouw daadwerkelijk vorm krijgen in de
Scheldevallei, zonder dat andere sectoren zwaar verdrukt hoeven te worden.
Bieden van ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw
De bestaande agrarische activiteiten in de Scheldevallei moeten voldoende
ontwikkelingsperspectieven verkrijgen, zonder dat de natuurwaarde, de
recreatie of de waterwinning in het gedrang mogen komen. De grondgebonden
landbouw moet hier samen met de andere ‘zachte’ functies voluit de rol van
behoeder van de open ruimte vervullen.
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Toeristisch-recreatieve potenties van de Scheldevallei voldoende
benutten
De laagdynamische toeristisch-recreatieve potenties van de Scheldevallei
moeten voldoende benut worden. Zeker de zachte recreatieve functies zoals
fietsen, wandelen, ruitersport, pleziervaart of hengelsport, die geen bebouwing
of uitgebreide infrastructurele voorzieningen vragen, kunnen meer
mogelijkheden verkrijgen. Het recreatief medegebruik van de Scheldevallei mag
echter geen aanleiding geven tot overdruk.
Ondersteunen van het integraal waterbeheer binnen de Scheldevallei
Integraal waterbeheer, waarbij zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het water
wordt beheerd, moet binnen deze Scheldevallei voldoende aandacht verkrijgen.
In dit kader, dient de waterwinningsfunctie als bijzondere nevenfunctie
maximaal te worden beschermd.
Gebiedsgerichte oplossingen bieden voor de zonevreemde bebouwing
Hoewel de Scheldevallei op het niveau van het Vlaamse gewest dient verfijnd te
worden, kan de gemeente toch oplossingen suggereren voor de beperkte
bestaande zonevreemde bebouwing (woningen, landbouwzetels, bedrijvigheid,
horeca...) in dit deelgebied. Hierbij zullen gebiedsgerichte en gebiedsspecifieke
ontwikkelingsperspectieven worden geformuleerd.

4.2.3.2. Gewenste ruimtelijke
Scheldevallei

structuur

van

de

De gewenste ruimtelijke structuur van de Scheldevallei wordt beschreven a.h.v.
gebiedsspecifieke ruimtelijke elementen en concepten die de principes van de
deelvisie en doelstellingen kernachtig weergeven in ruimtelijke termen. Deze
gewenste ruimtelijke structuur wordt zowel in tekst als in een figuur
weergegeven.
< RG figuur nr. 9 : Gewenste ruimtelijke structuur van de Scheldevallei >
De Schelde als multifunctionele drager
Bij het beschouwen van de Schelde als ruimtelijke figuur, wordt zowel de
waterloop als haar onmiddellijke oevers (rivierbermen, kades, jaagpaden,
populierenrijen, sluizencomplex,...) bedoeld. Aldus moet de Schelde zich verder
ontwikkelen als structurerende drager van verschillende functies :
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watertransportas (binnenvaartverkeer en –vervoer), toerisme en recreatie
(fietsroutes, pleziervaart, water- en hengelsport...), natuur-ecologische functie,
watervoorziening, landschappelijk waardevol element én als lokalisatiefactor
voor bestaande nederzettingen en bestaande bedrijvigheid.
De kruising met het kanaal Bossuit-Kortrijk met nadruk op
watervoorziening, recreatie en natuur
Het kanaal Bossuit-Kortrijk mondt uit in de Schelde ter hoogte van Bossuit. Dit
kanaal vervult dezelfde multifunctionele rol als de Schelde, hoewel het accent
eerder op de watervoorziening, de toeristisch-recreatieve en natuurlijkelandschappelijke functie moet komen te liggen en niet op de economische
ontwikkeling en de binnenvaart.
De Scheldemeersen als natuuraandachtszone
De Scheldemeersengebieden moeten in de eerste plaats een natuurlijke en
landschappelijke rol vervullen door ze in te richten als weilanden met
soortenrijke grasland-, hooiland- en rietlandvegetaties en voldoende aandacht
te schenken aan perceelsrandenbeheer en botanisch beheer. Op enkele
plaatsen kan er ook ruimte worden geboden voor het herstel van sloten en
grachten met ecologische oevervegetaties, de bosomvorming en nieuwe
bebossing met streekeigen soorten en het aanbrengen van wilgenstruweel en
kleine landschapselementen.
Daarnaast moet er ook – op de meest geschikte gronden – ruimte worden
geboden voor duurzame grondgebonden landbouw. Bijvoorbeeld in de
meersengebieden van Bossuit-Outrijve moet de grondgebonden landbouw
voldoende ontwikkelingsperspectieven verkrijgen. Maar gebouwconstructies
voor de landbouw horen niet thuis in de alluviale meersengebieden.
De landelijke wegen en voetwegels doorheen deze meersengebieden moeten
worden ontwikkeld als recreatieve ruiter-, fiets- en wandelroutes die kunnen
aansluiten bij een toeristisch-recreatief netwerk.
Bijgevolg ontstaat een dynamische natuuraandachtszone, waarin naast natuur
ook andere ‘zachte’ open-ruimtefuncties verweven kunnen worden. Aangezien
deze Scheldemeersen deel uitmaken van de Scheldevallei, die op het Vlaamse
niveau werd geselecteerd, moeten deze richtinggevende bepalingen uit het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan als een suggestie worden beschouwd. De
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen de mate van verweving in
deze meersengebieden moeten differentiëren.
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De oude Scheldemeanders als dragers voor natuurontwikkeling en
recreatief medegebruik
De oude Scheldemeanders van Kerkhove, Waarmaarde, de Waterhoek,
Avelgem en Outrijve moeten hun structurerende rol voor natuurontwikkeling en
landschapsopbouw opnemen. De beddingen van deze meanders en de
eilanden, die ontstaan zijn tussen de meanders en de ‘nieuwe’ Schelde, moeten
stille en waardevolle natuurbiotopen (eventueel kleine boscomplexen) vormen
door zorg te dragen voor de kwaliteit van het stilstaande water en het voorzien
van ecologische oeverinrichtingswerken en groene bufferstroken langsheen
deze Scheldemeanders. Het recreatief medegebruik moet echter ook mogelijk
blijven, in zoverre dat de ecologische waarde niet al te sterk wordt aangetast.
Wandelpaden moeten deze Scheldemeanders voldoende bereikbaar maken.
Uitlopers van enkele beekvalleien
De Bouvriebeek, de Avelgembeek, de Scheebeek, de beek Ter Poele en de
Parochiebeek monden uit in de Schelde of in de Rijt- en Moergracht. Er moet
voldoende aandacht uitgaan naar natuurontwikkeling, landschapsopbouw en
integraal waterbeheer in deze beekvalleien.
Rijtgracht en Moergracht als dragers voor integraal waterbeheer
Door voldoende aandacht te schenken aan zowel de waterkwaliteit als de
waterhoeveelheid moeten de Rijt- en Moergracht hun structurerende rol in de
waterhuishouding van de Scheldevallei valoriseren. Bijgevolg kunnen de
ecologisch en landschappelijk waardevolle beddingen van deze grachten
fysische barrières met de bebouwde deelgebieden vormen.
Landschappelijk waardevolle valleiranden van de Scheldevallei
De landschappelijk waardevolle valleiranden van Bossuit-Outrijve, Rugge,
Waarmaarde en Kerkhove vormen vlakke landbouwgronden, die hoofdzakelijk
voor de grondgebonden landbouw moeten fungeren. Daarnaast moet er ook
voldoende aandacht uitgaan naar de kleine landschapselementen in deze
valleiranden van de Scheldevallei. Gezien de historische ligging in de
landschappelijk waardevolle valleirand van de Scheldevallei, wenst de
gemeente Avelgem ook naar het Vlaamse gewest te suggereren om het hof van
Ename als een agrarisch-economische en cultuurhistorische entiteit te
behouden.
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Waterwinningsterreinen
De waterwinningsfunctie van de terreinen tussen Waarmaarde en Rugge én
tussen Waarmaarde en Kerkhove moet maximaal behouden en beschermd
worden. Door het specifieke beheer ontstond een waardevolle vegetatie die
echter op sommige plaatsen leidt tot eenvormigheid. Het vergroten van de
biodiversiteit op deze terreinen kan gecombineerd worden met de
waterwinningsfunctie. Nieuwe bebouwing op de waterwinningsterreinen moet
zoveel mogelijk vermeden worden.
Oude spoorwegbedding als groene en recreatieve as
De oude spoorwegbedding van de lijn Avelgem-Oudenaarde-Ronse moet als
groen-ecologische en toeristisch-recreatieve as behouden en verder ontwikkeld
worden. Tegelijkertijd vormt deze ‘groene vinger’ een bufferzone tussen de
Scheldemeersen en het regionale bedrijventerrein van Avelgem.
Koppelingsgebieden met bebouwde kern van Avelgem
Deze elementen werden besproken bij de gewenste ruimtelijke structuur van de
bebouwde kern van Avelgem.
Hoogspanningsleidingen en elektriciteitsverdeelcentrum nabij Rugge
De hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsverdeelcentrum nabij Rugge
zorgen voor een sterke visuele hinder in het open en groene landschap van de
Scheldevallei. Indien mogelijk moeten deze elementen beter landschappelijk
ingekaderd worden. Ten zuiden van de deelkern Waarmaarde kan ook een bos
met streekeigen hoogstammige bomen (bvb. essen) worden aangeplant om de
visuele hinder van de elektriciteitscentrale van Ruien tegen te gaan.
Beperkte zonevreemde bebouwing in de Scheldevallei
De gemeente Avelgem wenst naar het Vlaamse gewest te suggereren om het
beperkte aantal bestaande zonevreemde bebouwing in de Scheldevallei
gebiedsspecifieke en gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven te verlenen,
die – gezien de landschappelijke en ecologische waarde van de Scheldevallei –
eerder beperkt zouden zijn.
Gezien de aanzienlijke tewerkstellings- en economische dynamiek, gezien de
huidige bestemming op het gewestplan, gezien de beperkte verkeersdynamiek,
gezien de relatief gunstige ontsluitingsmogelijkheden en gezien de beperkte
milieuhinder, wenst de gemeente Avelgem te suggereren om de geïsoleerde
bedrijvigheid aan de Meersstraat in de Avelgemse Scheldemeersen enkel te
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behouden binnen de reeds voorziene zone op het gewestplan (als ‘gebied voor
milieubelastende industrieën’).
Gezien de huidige bestemming op het gewestplan8, gezien de ongunstige
verkeersontsluiting door het centrumgebied van Waarmaarde, gezien de
milieuhinderlijke activiteiten en gezien de geïsoleerde ligging, wenst de
gemeente Avelgem te suggereren om de industriezone van het
betonverwerkend bedrijf in de Scheldemeersen van Waarmaarde te schrappen,
zodat de natuurwaarde kan worden hersteld.
Gezien het laagdynamische karakter, gezien het beperkte aantal, gezien de
relatief gunstige ontsluitingsmogelijkheden en gezien de beperkte hinder t.o.v.
de omliggende Scheldevallei, wenst de gemeente Avelgem te suggereren om
de bestaande, puntsgewijze zonevreemde bebouwing voor recreatie en horeca
(bv. cafés, restaurants, vissersclub...) te behouden.
De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen in deze
Scheldevallei worden in een specifieke beleidskader behandeld (zie gewenste
nederzettingsstructuur). Uiteraard dienen ook deze ontwikkelingsperspectieven
als een suggestie vanuit de gemeente Avelgem naar het Vlaamse niveau te
worden beschouwd.

8

Het desbetreffende bedrijf is volgens het gewestplan gedeeltelijk gelegen in ‘reservatiegebied’
(voor eventuele sluizen- en verbredingswerken langs de Schelde).
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4.2.4. DE OPEN RUIMTE NOORD
Omschrijving : Tussen en ten noorden van de dorpskernen (ten noorden van de
as Doonikse-Oudenaardsesteenweg) bevindt zich een open-ruimtegebied dat
deel uitmaakt van de glooiende open ruimte van het Schelde-Leie interfluvium.
Dit deelgebied bestaat voornamelijk uit een grootschalig open landbouwgebied
met een verspreide bebouwing.

4.2.4.1. Visie en doelstellingen
VISIE
‘De open ruimte noord’ moet in de eerste plaats blijven fungeren in dienst van
de (hoofdzakelijk grondgebonden) landbouw om haar intrinsieke
karakteristieken als open-ruimtegebied te behouden en te versterken.
Daarnaast moet er ook voldoende aandacht uitgaan naar de natuurontwikkeling
en landschapsopbouw van de verschillende beekvalleien én het recreatief
medegebruik in dit deelgebied.

DOELSTELLINGEN
Streven naar een ‘gerichte’ verweving van open-ruimtefuncties
Net zoals in de bebouwde deelgebieden ‘harde’ kernfuncties gebundeld en met
elkaar vermengd worden, moeten ook in ‘de open ruimte noord’ verschillende
‘zachte’ open-ruimtefuncties gericht met elkaar verweven worden. Naast de
land- en tuinbouw, die de hoofdfuncties in dit deelgebied vormen, moet er ook
voldoende
ruimte
worden
geboden
voor
natuurontwikkeling,
landschapsopbouw, toerisme en recreatie ...
‘Gericht’ betekent enerzijds dat er een zekere hiërarchie moet nagestreefd
worden die soms heel plaatsgebonden is én anderzijds dat verschillende
functies mét elkaar of afgezonderd van elkaar kunnen bestaan. ‘Gericht’
betekent ook dat de verweving van open-ruimtefuncties de regel moet zijn en
dat scheiding tussen functies eerder de uitzondering vormt.
Bieden van volwaardige ontwikkelingsperspectieven voor de land- en
tuinbouw als behoeder van de open ruimte
De land- en tuinbouw moet de belangrijkste (economische) functie in dit
deelgebied blijven. Agrarische bedrijven moeten hun activiteiten kunnen verder
zetten rekening houdende met de bestaande en nieuwe eisen en evoluties in de
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agrarische sector. Om de openheid van het landschap te bewaren moet het
grootste accent bij de grondgebonden landbouw blijven liggen. Aldus kan de
landbouw samen met de andere ‘zachte’ functies voluit de rol van behoeder
van de open ruimte vervullen.
Versterken van groen-ecologische elementen tot een coherent netwerk
De beekvalleien, het kanaal Bossuit-Kortrijk, de oude spoorwegbeddingen en
de kleine landschapselementen in dit deelgebied moeten worden
opgewaardeerd tot een coherent, groen-ecologische en landschappelijk
waardevol netwerk, dat aansluit bij het deelgebied van de Scheldevallei. Vooral
de natuurontwikkeling in de beekvalleien moet voldoende gestimuleerd worden
om groen-ecologische verbindingen te vormen tussen het glooiende landschap
van het Schelde-Leie interfluvium en de groene Scheldevallei.
Landschappelijke waardevolle karakteristieken behouden
Door het licht glooiende karakter van dit deelgebied ontstaan vaak unieke
panorama’s op een overwegend onbebouwd landschap, die moeten behouden
worden. De talrijke kleine landschapselementen en het voorkomen van
verschillende cultuurhistorisch waardevolle elementen (hoeves, molen,
kappelletjes, kasseiwegen...) geven een bijkomende landschappelijk
waardevolle eigenheid die in stand moet gehouden worden.
Laagdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten verder stimuleren
Het kanaal Bossuit-Kortrijk, de oude spoorwegbeddingen en de talrijke
landelijke en veldwegen moeten een ruim kader bieden voor een
laagdynamisch recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, paardrijden, vissen,
watersport...) in dit deelgebied. Daarnaast moeten in cultuurhistorische en
architecturaal waardevolle gebouwen ook mogelijkheden worden geboden aan
laagdynamische toeristisch-recreatieve activiteiten.
Tegengaan van verdere versnippering
Dit open-ruimtegebied wordt aangetast en versnipperd door de intensivering
van de landbouw, door het ongebreideld uitdijen van de dorpskernen met o.a.
lintbebouwing én door verspreide, zonevreemde bebouwing. Om de huidige
openheid zoveel mogelijk te behouden kunnen er bouwvrije zones vastgelegd
worden en moet de verdere verlinting en verspreide bebouwing in de hand
worden gehouden.
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Deze figuur is een schematische weergave, ei dal
geen bestemmingsplan
N

Bossuit

Bieden
van
gebiedsgerichte
ontwikkelingsperspectieven
t.a.v.
zonevreemde bebouwing
De bestaande zonevreemde bebouwing krijgt voldoende gebiedsspecifieke en
gebiedsgerichte ontwikkelingsperspectieven. Hierbij gelden de clustering van
bebouwing en de landschappelijke integratie als belangrijke basisregels. Voor
de bestaande zonevreemde woningen en zonevreemde bedrijven wordt
verwezen naar de specifieke beleidskaders ter zake (zie gewenste
nederzettingsstructuur en economische structuur).

4.2.4.2. Gewenste ruimtelijke structuur van de open
ruimte noord
De gewenste ruimtelijke structuur van ‘de open ruimte noord’ wordt beschreven
a.h.v. gebiedsspecifieke ruimtelijke elementen en concepten die de principes
van de deelvisie en doelstellingen kernachtig weergeven in ruimtelijke termen.
De gewenste ruimtelijke structuur van ‘de open ruimte noord’ wordt zowel in
tekst als in een figuur weergegeven.
< RG figuur nr. 10 : Gewenste ruimtelijke structuur van de open ruimte noord >
Licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium
De licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium vormen
een aanééngesloten open-ruimtegebied, dat in hoofdzaak ten dienste van de
grondgebonden land- en tuinbouw moet staan.
Kasteelpark van Bossuit en natuurpark van Kerkhove
Voor beide groene entiteiten wordt verwezen naar de gewenste ruimtelijke
structuur van de deelkern Bossuit en van de deelkern Kerkhove.
Beekvalleien als groen-ecologische en landschappelijke verbindingen
De beekvalleien moeten dé dragers voor natuurontwikkeling en
landschapsopbouw in dit deelgebied en ecologische verbindingen met de
Scheldevallei vormen. Ze moeten ook een belangrijke functie vervullen in het
integraal waterbeheer (naar kwaliteit en kwantiteit). De beekvalleien van de
Parochiebeek en de Scheebeek werden in het provinciaal ruimtelijk
structuurplan
van
West-Vlaanderen
geselecteerd
als
bovenlokale
natuurverbindingsgebieden. In de valleien van de Bouvriebeek, de Puurbeek,
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de Avelgembeek, de Waffelstraatbeek en de Beek Ter Poele zijn de
natuurontwikkeling en landschapsopbouw van lokaal belang.
De oude spoorwegbeddingen als groene en recreatieve assen
De verlaten spoorwegbeddingen nr.85 (Dottignies-Avelgem) en nr. 83 (KortrijkAvelgem) moeten als groen-ecologische en toeristisch-recreatieve assen
behouden en verder ontwikkeld worden.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk met nadruk op watervoorziening, recreatie
en natuur
Het kanaal Bossuit-Kortrijk vervult dezelfde multifunctionele rol als de Schelde,
hoewel het accent eerder op de watervoorziening, de toeristisch-recreatieve en
natuurlijke-landschappelijke functie moet komen te liggen en niet op de
economische ontwikkeling en de binnenvaart.
Woonlinten
Langs diverse (landelijke) wegen in dit deelgebied komen woonlinten voor, die
kunnen behouden worden. Het gaat over woonlinten langs de de Maraillestraat
en Okkerdriesstraat in Outrijve ; de Raaptorfstraat, Achterdriesstraat,
Knobbelstraat, Bosstraat en Kaphoekstraat in Avelgem ; de Langestraat in
Rugge ; de Hulstraat, Oudenaardsesteenweg en Nieuwstraat in Waarmaarde ;
de Krevelstraat, de oude Oudenaardsesteenweg en de Varent in Kerkhove.
Cultuurhistorische waardevolle elementen
De karakteristieken van diverse cultuurhistorische en architecturaal waardevolle
gebouwen in ‘de open ruimte noord’ dienen bewaard te worden. Het betreft het
kasteel van Bossuit, de hoeve Heerlijkheid van Bouverie, de Tombeelmolen, de
hoeve Blauwepoort, de Voldersveldhoeve en het kasteel van Kerkhove. En ook
de kasseiweg ‘de Varent’ in Kerkhove dient om haar toeristische, recreatieve en
culturele waarde beschermd te worden.
Hoogspanningsleidingen
De hoogspanningsmasten en -leidingen door Avelgem, Waarmaarde en
Kerkhove zorgen voor een sterke visuele hinder in het open landschap van het
Schelde-Leie interfluvium. Indien mogelijk moeten deze elementen beter
landschappelijk geïntegreerd worden.
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4.3. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
DEELSTRUCTUREN
De uiteenzetting van de gewenste deelstructuren (of thema’s) verloopt via een
eenvoudig en logisch stramien. Eerst worden de doelstellingen toegelicht die
de gemeente wenst te hanteren voor een bepaalde deelstructuur. Vervolgens
worden de ruimtelijke concepten en de elementen van de gewenste ruimtelijke
deelstructuur toegelicht. In sommige deelstructuren moeten specifieke
gemeentelijke taken verder worden uitgewerkt.

4.3.1. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
NATUURLIJKE STRUCTUUR
4.3.1.1. Doelstellingen
Versterken van de natuur- en groenelementen
De gewenste natuurlijke structuur moet vertrekken van de bestaande
kwaliteiten, die verder kunnen worden uitgebouwd. De bestaande natuur- en
groenelementen moeten worden opgewaardeerd m.b.v. een kwalitatief beheer
en voldoende aandacht voor de streekeigen biologische diversiteit. Op
sommige plaatsen worden ze plaatselijk uitgebreid en met elkaar in relatie
gebracht. Het versterken van de natuur- en groenelementen vormt een
noodzakelijke voorwaarde om tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te
komen : het fysische, natuurlijke systeem geldt immers als drager voor andere
ruimtelijke deelstructuren en activiteiten.
Opbouw van een samenhangend ecologisch netwerk
De samenhang tussen de verschillende natuurelementen moet worden
bevorderd. Op die manier wordt de verschraling, eilandvorming en
versnippering van de natuurlijke structuur tegengegaan. Door netwerking
kunnen de fauna en flora zich ook beter verspreiden en in stand houden. De
natuur kan immers slechts op een duurzame wijze functioneren indien de
verschillende elementen een goed gestructureerd geheel vormen.
Netwerkvorming, continuïteit, biodiversiteit, kwaliteit en kwantiteit vormen aldus
belangrijke streefdoelen. Het ecologisch netwerk wordt bovendien
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gekarakteriseerd door een brede waaier van componenten, bestaande uit zowel
groene corridors (lijnvormige elementen) als grote aanééngesloten entiteiten.
Scheldevallei als sterke troef voor natuurontwikkeling
Zoals in de visie, de doelstellingen en de gewenste ruimtelijke structuur van het
deelgebied van ‘de Scheldevallei’ uitgebreid is aan bod gekomen, moet de
Scheldevallei in Avelgem een continu natuurlijk structurerend element vormen
die de verschillende dorpskernen ruimtelijk (ecologisch en landschappelijk) met
elkaar verbindt én de diverse kwaliteiten van deze Scheldevallei moeten als
grote troeven worden uitgespeeld. In de Scheldevallei streven we naar een
‘gerichte’ verweving van open-ruimtefuncties, waarbij op lange termijn
natuurontwikkeling en landschapsopbouw als prioritaire functies gaan gelden.
Integraal waterbeheer in functie van duurzame ruimtelijke en
ecologische ontwikkeling
Integraal waterbeheer vormt nu reeds (en zeker ook naar de toekomst toe) een
belangrijk thema in ruimtelijke ordening, dat in twee deelaspecten kan worden
opgedeeld : nl. de kwaliteit van het water en de hoeveelheid van het water. Bij
beide aspecten moet men streven naar een duurzame en geïntegreerde
aanpak. De waterkwaliteit van de waterlopen kan verbeterd worden door o.a.
het realiseren van (individuele of collectieve) waterzuiveringsinstallaties bij grote
gebruikers en door de herinrichting van de waterlopen (het zelfzuiverend effect
vergroten). Een geïntegreerd beheer naar waterhoeveelheid is noodzakelijk om
zowel tekorten als overvloed aan water te vermijden (tegen uitdroging,
overstromingen, erosie, reliëfnivellering...). Het streven naar een integraal
waterbeheer moet ook de globale duurzame ontwikkeling stimuleren.

4.3.1.2. Elementen van de gewenste natuurlijke
structuur
< RG figuur nr. 11 : ‘gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’ >
Op de figuur van de ‘gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’ onderscheiden
we volgende ruimtelijke elementen en concepten:
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
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Deze figuur is een schematische weergave, ei dal
geen bestemmingsplan
N

De Schelde als ruggengraat voor natuurontwikkeling
De Schelde moet zich verder ontwikkelen als structurerende drager van
verschillende functies. Binnen het kader van de gewenste natuurlijke structuur
dient de Schelde als ruggengraat te fungeren voor het natuurbehoud en de
groen-ecologische ontwikkeling van de Scheldevallei in Avelgem.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk als natte ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang
Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van
West-Vlaanderen geselecteerd als ‘natte ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang’. De inrichting en de afbakening gebeuren bijgevolg door
de provincie West-Vlaanderen. De natuurlijke functie van het kanaal BossuitKortrijk bestaat uit een belangrijke groen-ecologische corridorfunctie tussen de
Schelde en de Leie. Dit houdt in dat het water en de oevers van het kanaal
moeten bijdragen aan de verspreiding en ontwikkeling van fauna en flora. Meer
specifiek dienen in Bossuit de groen-ecologische kwaliteiten van de oude en
nieuwe kanaalarm en hun oevers bewaard te blijven.
De Scheldemeersen als natuuraandachtszone
De Scheldemeersengebieden moeten in de eerste plaats een natuurlijke en
landschappelijke rol vervullen door ze in te richten als weilanden met
soortenrijke grasland-, hooiland- en rietlandvegetaties en voldoende aandacht
te schenken aan perceelsrandenbeheer en botanisch beheer. Op enkele
plaatsen kan er ook ruimte worden geboden voor het herstel van sloten en
grachten met ecologische oevervegetaties, de bosomvorming en nieuwe
bebossing met streekeigen soorten en het aanbrengen van wilgenstruweel en
kleine landschapselementen.
Aldus kunnen de Scheldemeersen ontwikkeld worden als een dynamische
natuuraandachtszone, waarin naast natuur ook andere ‘zachte’ open ruimtefuncties (duurzame grondgebonden landbouw en recreatief medegebruik)
verweven kunnen worden. Aangezien de Scheldevallei in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen werd geselecteerd, zullen de gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen de mate van verweving in deze Scheldemeersengebieden
moeten differentiëren.
De oude Scheldemeanders als dragers voor natuurontwikkeling en
recreatief medegebruik
De oude Scheldemeanders van Kerkhove, Waarmaarde, de Waterhoek,
Avelgem en Outrijve moeten hun structurerende rol voor natuurontwikkeling en

Leiedal

landschapsopbouw opnemen. De beddingen van deze meanders en de
eilanden, die ontstaan zijn tussen de meanders en de ‘nieuwe’ Schelde, moeten
stille en waardevolle natuurbiotopen (eventueel kleine boscomplexen) vormen
door zorg te dragen voor de kwaliteit van het stilstaande water en het voorzien
van ecologische oeverinrichtingswerken en groene bufferstroken langsheen
deze Scheldemeanders.
Oude spoorwegbeddingen als droge ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang
De verlaten spoorwegbeddingen Dottignies-Avelgem en Kortrijk-Avelgem
werden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen
geselecteerd als ‘droge ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang’. De
inrichting en de afbakening gebeuren bijgevolg door de provincie WestVlaanderen. Op verschillende plaatsen langs deze oude spoorwegbeddingen
zijn er reeds groenzones afgebakend, die worden behouden en versterkt.
Daarnaast moeten er op gerichte plaatsen kleine landschapselementen worden
voorzien. Hierdoor kan hun functie als droge ecologische verbindingen
opgewaardeerd worden.
Rijtgracht en Moergracht als lokale ecologische verbindingen
Door voldoende aandacht te schenken aan zowel de waterkwaliteit als de
waterhoeveelheid moeten de Rijt- en Moergracht hun structurerende rol in de
waterhuishouding van de Scheldevallei valoriseren. Bijgevolg kunnen de
ecologisch en landschappelijk waardevolle beddingen van deze grachten
fysische barrières met de bebouwde gebieden vormen. De Rijt- en Moergracht
worden dus geselecteerd als lokale ecologische verbindingen.
Beekvalleien
Door Avelgem lopen verschillende beekvalleien, die dragers moeten vormen
voor integraal waterbeheer, natuurontwikkeling en landschapsopbouw. Deze
beken dienen ontwikkeld te worden als groene corridors om het ecologisch
netwerk tussen de bestaande natuurlijke en groenstructuren te vervolledigen.
Aldus dient het hele bekenstelsel te functioneren als raamwerk van een
samenhangend ecologisch netwerk. De beekvalleien moeten ook een
belangrijke functie vervullen in het duurzaam integraal waterbeheer (naar
waterkwaliteit én -kwantiteit), maar ze zijn ook uiterst geschikt om een
natuurlijke functie op te nemen door hun landschappelijke en biologisch
waardevol karakter te herstellen, te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
Langsheen de beken dient er voldoende aandacht besteed te worden aan het
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versterken van de kleine landschapselementen. Er kan langs de beken een
perimeter worden afgebakend, waarbinnen de natuur en de waterevacuatie de
hoofdfunctie hebben.
In deze context werden in het provinciaal ruimtelijk structuurplan van WestVlaanderen reeds de bovenlokale beekvalleien van de Scheebeek en de
Parochiebeek geselecteerd als ‘natuurverbindingsgebieden’. De inrichting en
de afbakening gebeuren bijgevolg door de provincie West-Vlaanderen. De
overige beekvalleien (de Bouvriebeek, de Puurbeek, de Avelgembeek, de
Waffelstraatbeek en de Beek Ter Poele) zijn lokale beekvalleien en worden – net
zoals de Rijt- en Moergracht – geselecteerd als lokale ecologische
verbindingen.
Wegbermen
Uit hun kleinschalige aard moeten wegbermen een fijnmazig ecologisch
netwerk met talrijke verknopingen vormen. Waar mogelijk moeten de
wegbermen opnieuw in ere hersteld worden. Langsheen de wegbermen kan er
ook een beheer gevoerd worden om nieuwe kleine landschapselementen toe te
voegen.
Kasteelpark van Bossuit en natuurpark van Kerkhove
Aan de rand van de deelkern Bossuit bevindt zich het parkdomein van het
kasteel van Bossuit. Aansluitend bij het kasteel van Kerkhove bevindt zich een
natuurpark, dat ook de vallei van de Parochiebeek bevat en aansluit bij de
Scheldevallei. De groen-ecologische kwaliteiten van beide groene entiteiten
dienen maximaal behouden en zo mogelijk versterkt te worden.
Waterwinningsterreinen
De waterwinningsterreinen tussen Waarmaarde en Rugge én tussen
Waarmaarde en Kerkhove vormen specifieke, structuurbepalende gronden die
maximaal moeten bewaard worden. De groen-ecologische en landschappelijke
kwaliteiten kunnen versterkt worden door de verdere ontwikkeling van een
extensief grasland en het vergroten van de biodiversiteit.
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4.3.2. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
4.3.2.1. Doelstellingen
Voorzien in een voldoende groot en gedifferentieerd woningpatrimonium
Om sociodemografische processen zoals gezinsverdunning, veroudering en
aangroei van de eigen bevolking op te vangen, moet men in de fusiegemeente
Avelgem een voldoende groot woningpatrimonium voorzien. Het hoofddorp
Avelgem heeft een structuurondersteunende rol op vlak van wonen in het
buitengebied, zoals werd voorzien in het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen. De ‘kleinere deelkernen’ Bossuit, Outrijve, Rugge,
Waarmaarde en Kerkhove verkrijgen een lagere taakstelling op vlak van wonen.
Op deze manier zou de hiërarchie tussen het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem en de kleinere deelkernen moeten behouden worden.
Om te beantwoorden aan verschillende soorten woningbehoeften, zal het
woningpatrimonium moeten gedifferentieerd worden : het woningenbestand
moet bestaan uit zowel koop- als huurwoningen, variabele groottes van de
woningen, lage en hogere prijsklassen, verschillende woningtypes
(aanééngesloten, halfopen of open bebouwing, appartementen...). Bijgevolg
zullen de minimale woningdichtheden per project sterk variëren van 8
woningen/ha tot meer dan 25 woningen per ha. De verweving van verschillende
woningtypes zou moeten resulteren in een globale dichtheidsnorm van
minimum 15 woningen per ha per ruimtelijk samenhangend geheel en dit zorgt
ook voor een interessante vermenging van verschillende bevolkingsklassen.
Binnen de centrumgebieden van de dorpskernen moeten de aanééngesloten
bebouwingsvormen (rijwoningen, patiowoningen, geschakelde woningen...)
maximaal gestimuleerd worden en kan stapelbouw9 ook toegelaten worden.
Streven naar verdichting en inbreiding, en later gefaseerd uitbreiden
Om duurzaam om te springen met de beschikbare ruimte, moet men in de
eerste plaats focussen op verdichting en inbreiding door het prioritair benutten
9

Gezien het karakter van de huidige bebouwing van de gemeente, is het niet wenselijk om al te
grote hoogtes toe te laten. Daarom spreken we van stapelbouw i.p.v. hoogbouw. Omdat er ook
woningen gestapeld kunnen worden bovenop bvb. een winkelruimte spreken we eerder van
stapelbouw dan van meergezinswoningen. Stapelbouw zal bovendien vooral in de zogenaamde
‘centrumgebieden’ en ‘gebieden voor gemengde functies’ van toepassing zijn.
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van de juridisch bestaande effectieve bouwgronden. De gemeentelijke
woningbehoeftestudie, waarin de behoefte aan bijkomende woongelegenheden
tot 01/01/2007 werd geconfronteerd met het aanbod, heeft aangetoond dat er
geen behoefte is om op korte termijn woonuitbreidingsgebieden aan te snijden
(Æ zie in het informatief gedeelte – hoofdstuk ‘ruimtebehoeften van de
maatschappelijke sector wonen’).
Opties na de planningshorizon (2007) kunnen op basis van de dan geldige
planningscontext een nieuwe afweging krijgen (via de richtinggevende en
bindende bepalingen uit de structuurplannen op Vlaams en provinciaal niveau).
Om het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden op een duurzame,
geïntegreerde en gefaseerde wijze te laten verlopen, wenst de gemeente
Avelgem alvast twee prioriteiten te suggereren : nl. de ontwikkeling van het
gebied tussen de Doorniksesteenweg-Pontstraat-Doornstraat-Huttegemstraat
én de ontwikkeling van het gebied tussen de Molendam-Driesstraat-Hoogstraat.
Beide gebieden zijn gelegen in het structuurondersteunend hoofddorp
Avelgem, zijn reeds omgeven door bestaande bebouwing, zijn gunstig gelegen
vanuit een duurzaam mobiliteitsoogpunt en sluiten aan bij verschillende soorten
voorzieningen.
Optimaliseren van het bestaande woningpatrimonium
Het streven naar verdichting en inbreiding vertaalt zich niet enkel in het
bebouwen van vrije juridisch bestaande effectieve bouwgronden, maar ook in
het stimuleren van de renovatie, het saneren en/of de vervangingsbouw van
verouderde en leegstaande woningen in de dorpskernen. Op deze manier kan
de leegstand, verpaupering en verkrotting tegengegaan worden en worden de
dorpskernen geherwaardeerd.
Creëren van een kwalitatieve woonomgeving
Naast het optimaliseren van het bestaande woningpatrimonium kan – op enkele
plaatsen – ook de directe omgeving opgewaardeerd worden. Door een
kwalitatieve inrichting van het openbaar domein, het voorzien van voldoende
groen in of in de nabijheid van de dorpskernen, het bieden van voldoende
parkeervoorzieningen, het streven naar een harmonieuze verweving van
centrumfuncties, het verhogen van de verkeersleefbaarheid en verblijfsfunctie in
de dorpskernen... kan een kwalitatieve woonomgeving gecreëerd worden.
Bovendien kan in de dorpskernen ook de reconversie van onbenutte
industrieterreinen of leegstaande industriegebouwen naar andere functies
gestimuleerd worden.
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Bij nieuwe woonprojecten dient men kwaliteitsvol, duurzaam en met oog voor
diversiteit te werk te gaan. Dit betekent dat inplantingsplannen voor nieuwe
verkavelingen moeten steunen op basisprincipes zoals een goede oriëntatie
(gericht naar de zon), een optimale ontsluiting en erftoegang, een duidelijke
afbakening van de private en openbare ruimte... Tenslotte kan er ook bijzondere
aandacht uitgaan naar de architectuur en woonkwaliteit van de woningen zelf.
Aandacht voor sociale dimensie van de huisvestingsmarkt
De fusiegemeente Avelgem bevat reeds diverse sociale woningbouwprojecten
(huur en koop). Daarnaast zijn er ook bijzondere huisvestingsvoorzieningen
voor specifieke bevolkingsgroepen aanwezig : serviceflats voor bejaarden, rusten verzorgingscentra, begeleide woonvormen... Er dient een blijvende aandacht
uit te gaan naar deze sociale dimensie van de huisvestingsmarkt. Bijgevolg kan
men inspelen op de huisvestingsbehoeften van de socio-economische zwakke
groeperingen in de maatschappij, waar de private woningbouwmarkt niet of
onvoldoende oog voor heeft. Er moet vooral een voldoende aantal sociale
huurwoongelegenheden voorzien worden om gezinnen die geen woning
kunnen bouwen of kopen, op te vangen. Om de ruimtelijke sociale segregatie10
tegen te gaan, zal de verweving van sociale woningen tussen het bestaande
woningpatrimonium in alle dorpskernen gestimuleerd worden. Gezien haar
bovenlokale, verzorgende en structuurondersteunende rol, dienen nieuwe
sociale woningbouwprojecten vooral in het hoofddorp Avelgem te worden
voorzien.
Concentreren van openbare, dienstverlenende en verzorgende functies
in de dorpskernen
In de dorpskernen moet ook voldoende ruimte worden geboden voor
verschillende basis- en gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandel & horeca,
kantoren & diensten, verzorgende functies, recreatie, cultuur... Deze ‘gerichte’
verweving van functies wordt in het kader van ‘de gewenste ruimtelijke structuur
van de bebouwde kern van Avelgem én van de kleinere deelkernen’ meer
gespecificeerd.
Men
kan
ook
de
bestemmingsmogelijkheden
van
bestaande
gemeenschapsgebouwen verder onderzoeken. In de eerste plaats moet de

10
Sociale segregatie : concreet willen we hier duiden op de scheiding of isolatie van bepaalde lage
inkomensgroepen in grote, uniforme sociale woonwijken. Vooral in het meer afgelegen Bossuit
vormt deze concentratie van sociale woningen een probleem.
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gemeenschapsfunctie worden bestendigd. Als deze functie is achterhaald en
het gebouw dreigt leeg te komen staan, dient men ook mogelijkheden te
bieden voor reconversie (bv. woonproject).
Het bieden van een nieuwe locatie voor het gemeentelijk
afvalstoffenpark (of containerpark)
Omwille van nieuwe en toekomstige milieunormen en ruimtelijkstedenbouwkundige opties dient een nieuwe locatie voor het gemeentelijk
afvalstoffenpark (of containerpark) te worden vastgelegd. Vanuit het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen dient een containerpark ‘te worden gelokaliseerd in de
kern met respect voor de ruimtelijke draagkracht van de omgeving of op een
bedrijventerrein dat aansluit bij de kern’. In dit gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan worden enkele ruimtelijk-stedenbouwkundige criteria toegevoegd:
• De locatie moet – vanuit de verschillende dorpskernen van Avelgem – vlot
bereikbaar zijn (liefst gelegen langs of nabij een secundaire weg of lokale
weg categorie 1) ;
• De directe verkeersontsluiting (erftoegang) moet op een optimale manier
georganiseerd worden, zodat geen verkeersoverlast op andere omliggende
wegen wordt veroorzaakt.
• De locatie mag niet gelegen zijn in een groot, aanééngesloten openruimtegebied, maar moet aansluiten bij bestaande bebouwing van een
dorpskern.
• Het containerpark mag geclusterd worden bij een bedrijventerrein of bij
gemeenschaps- en nutsvoorzieningen.
• T.o.v. de omgeving (bvb. t.o.v. aanpalende woningen, t.o.v. de open
ruimte...) dient voldoende buffering te worden voorzien.
Op basis van deze criteria worden hierna enkele mogelijke zoeklocaties voor
het gemeentelijk afvalstoffenpark aangeduid :
• de locatie ‘Kapellekouter’ : gelegen ten zuiden van de Oudenaardsteenweg
langs de Kapellekouter in Avelgem ;
• de locatie ‘Lindestraat’ : gelegen ten zuiden van de Lindestraat (d.i. een
oude aftakking van de Oudenaardsesteenweg) en aansluitend bij het
bestaande bedrijventerrein van het elektriciteitsverdeelcentrum bij Rugge ;
• de locatie ‘oud station’ : gelegen in het gebied tussen het oude
stationsgebouw, de Vijverhoek, de Marktweg en de oude spoorwegbedding
in Avelgem.
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke
nederzettingsstructuur
legende - RG figuur nr. 12

Centrumgebieden van
Avelgem en van de
kleinere deelkernen

Kerkhove

Verblijfsgebieden van
Avelgem en van de
kleinere deelkernen
Gebieden voor gemengde
functies van Avelgem

Waarmaarde

Woonlinten
Secundaire wegen
Rugge

Schelde en kanaal
Bossuit-Kortrijk

Avelgem

Gemeentegrens van
Avelgem

Outrijve

Bossuit

ei eidaldal
ei dal

Deze figuur is een schematische
ei dal
weergave, geen bestemmingsplan
N

Deze lijst van mogelijke zoeklocaties is niet-limitatief en kan nog aangevuld
worden op basis van de hierboven opgesomde ruimtelijk-stedenbouwkundige
criteria. De finaal gekozen locatie kan vervolgens in een ruimtelijk
uitvoeringsplan worden vastgelegd.
Tegengaan van ongebreidelde lintbebouwing en verspreid wonen
Streven naar verdichting, inbreiding en het gefaseerd uitbreiden houdt ook in
dat nieuwe, ongebreidelde versnippering in lintbebouwing en verspreide
(zonevreemde) bebouwing in de hand moet worden gehouden en dat er belet
moet worden dat de verschillende kernen morfologisch aan elkaar groeien. We
streven immers naar een ‘kralensnoer’, waarbij elke kraal afzonderlijk kan
onderscheiden worden door open-ruimtecorridors tussen de dorpskernen.
Juridisch bestaande effectieve bouwgronden worden echter behouden.
Bieden van gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven voor
bestaande zonevreemde woningen
Om een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren en om voldoende rechtszekerheid
en toekomstperspectieven aan eigenaars van zonevreemde woningen te
verlenen, wenst de gemeente in haar toekomstig ruimtelijk beleid voldoende
oplossingen uit te werken voor alle bestaande zonevreemde woningen, die
vergund en niet verkrot zijn. De ontwikkelingsperspectieven voor bestaande
zonevreemde woningen zullen verschillen afhankelijk van de plek, de categorie
en de ruimtelijke context. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal een
specifiek beleidskader bevatten voor de gebiedsspecifieke en gebiedsgerichte
oplossingen voor deze problematiek van zonevreemde woningen. Dit
beleidskader zal dan nader moeten uitgewerkt worden in ruimtelijke
uitvoeringsplannen.

4.3.2.2. Elementen
van
nederzettingsstructuur

de

gewenste

< RG figuur nr. 12: ‘gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur’ >
Op de figuur van de ‘gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur’
onderscheiden we volgende ruimtelijke elementen en concepten:
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•
•
•
•

Centrumgebieden van Avelgem en van de kleinere deelkernen
Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove
Verblijfsgebieden van Avelgem en van de kleinere deelkernen
Bossuit, Outrijve, Waarmaarde en Kerkhove
Gebieden voor gemengde functies van Avelgem
Woonlinten

Om de graad van verweving van functies ‘gericht’ te sturen, werden de
woongebieden (zoals voorzien op het gewestplan) van de verschillende
dorpskernen
gedifferentieerd
in
zogenaamde
‘centrumgebieden,
verblijfsgebieden en gebieden voor gemengde functies’. Dit onderscheid wordt
in het kader van ‘de gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van
Avelgem’ én ‘de gewenste ruimtelijke structuur van de kleinere deelkernen’ meer
gespecificeerd.

4.3.2.3. Uitwerking
beleid

van

gemeentelijk

ruimtelijk

SPECIFIEK BELEIDSKADER ZONEVREEMDE WONINGEN
Binnen het kader van dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt een
algemeen ruimtelijk beleid voor zonevreemde woningen opgesteld. De aanpak
is algemeen en situeert zich niet op perceelsniveau. De concrete aanpak dient
in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (R.U.P.’s) vorm te krijgen. De uitwerking in
de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet beantwoorden aan de hieronder
geformuleerde aanpak.
A. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Een woning kan als zonevreemd beschouwd worden indien ze:
• én NIET gelegen is in de gebieden die in de geldende gewestplannen
omschreven zijn als woongebied of als woongebied met landelijk karakter;
• én NIET gelegen is in de gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke
plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen het wonen toestaan;
• én NIET gelegen is binnen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen.
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B. BASISPRINCIPES
• De gemeente wil een lange termijnoplossing uitwerken voor de bestaande
zonevreemde woningen, die vergund zijn en niet verkrot zijn. Daarbij wordt
gestreefd naar behoud van deze woningen en het bieden van
rechtszekerheid.
• De problematiek wordt op een gediversifieerde en gebiedsgerichte wijze
aangepakt. Om de woonzekerheid te realiseren, wordt afgestapt van de
louter lineaire en uniforme aanpak van alle woningen, omdat daarmee te
weinig kan worden ingespeeld op de specifieke noden van elke plek.
• Bijkomende, nog nieuw te bouwen zonevreemde woningen worden niet
toegelaten. Dit beleidskader is immers enkel van toepassing voor
bestaande zonevreemde woningen, die bovendien niet verkrot mogen zijn
én hoofdzakelijk vergund moeten zijn of worden geacht vergund te zijn, ook
wat de functie betreft.
• Als een landbouwersbedrijf haar agrarische activiteiten stopzet, wijzigt de
eventueel bijhorende landbouwerswoning tot een zonevreemde woning.
Uiteraard wordt deze ex-landbouwerswoning dan beschouwd als een
bestaande zonevreemde woning en moeten de ontwikkelingsperspectieven
aan de hand van dit beleidskader worden afgewogen.
• In de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden voorschriften
voorzien voor de aanleg en inrichting van de globale site van de woning. Er
kan ook bijzondere aandacht worden geschonken aan de beeldwaarde van
de gebouwen en aan de landschappelijke integratie van de gebouwen.
Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de globale site. Er kunnen
bijkomende
beperkingen
opgelegd
worden
inzake
typologie,
volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw in zijn omgeving.
• Aangezien de Scheldevallei op het Vlaamse niveau werd geselecteerd,
moeten de ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen in
de Scheldevallei, enkel als een suggestie vanuit het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan worden beschouwd.
• Eventuele herbestemmingen tot woonzone mogen in geen geval de
agrarische bedrijfsvoering hypothekeren.
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C. RUIMTELIJK BELEID VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN
Er wordt een tweevoudig onderscheid gemaakt: enerzijds worden er
verschillende categorieën onderscheiden met elk andere mogelijkheden;
anderzijds wordt een gebiedsgerichte benadering uitgewerkt voor de verspreide
zonevreemde woningen.
C.1. CATEGORIEËN
De categorieën (a-b-c) worden onderscheiden op basis van het ruimtelijk
voorkomen:
a. Woningen met oog op herbestemming tot woonzone
Woningen die gelegen zijn in een dorpskern of nauw aansluiten bij een
dorpskern, krijgen omwille van deze ruimtelijke context de ruimste
ontwikkelingsperspectieven.
De geselecteerde woningen kunnen zich ontwikkelen als in een woonzone. Men
kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren,
verbouwen, herbouwen en ruim uitbreiden. En er kunnen – voor zover ruimtelijk
aanvaardbaar – gedeeltelijke functiewijzigingen worden toegelaten (horeca,
handel, KMO...).
Criteria voor het bepalen van woningen met het oog op herbestemming tot
woonzone:
• Alleen percelen met zonevreemde woningen die gelegen zijn in de
dorpskern of nauw aansluiten bij een dorpskern, komen in aanmerking voor
herbestemming tot woonzone.
• Het betreft enerzijds een aantal zonevreemde woningen gelegen in de
dorpskernen, maar in een verkeerd bestemmingsgebied (bvb. in gebieden
voor
gemeenschapsvoorzieningen
en
openbaar
nut
of
in
industriegebieden) en anderzijds zonevreemde woningen, gelegen in bvb.
agrarisch gebied, maar nauw aansluitend bij de dorpskern.
• De afstand van een zonevreemde woning tot de dorpskern om als
woonzone bestemd te kunnen worden, kan variëren in functie van de
gewenste ruimtelijke structuur en de visie van de deelgebieden. De afstand
van circa 30m wordt als leidraad gehanteerd.
• Bij de herbestemming mogen geen nieuwe, bijkomende bouwpercelen
worden gecreëerd. De selectie gebeurt uiteraard op perceelsniveau. Het
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aantal woongelegenheden moet dus beperkt blijven tot het bestaande
aantal.
b. Individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle
gebouwen
De gemeente heeft een aantal bijzondere gebouwen aangeduid op basis van
de architecturale, historische of landschappelijke waarde van het gebouw. Het
betreft alle gebouwen, die in het kader van de gewenste ruimtelijke toeristischrecreatieve structuur als cultuurhistorische, toeristisch waardevolle gebouwen
werden geselecteerd.
Om deze historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle gebouwen
te bewaren, wil de gemeente bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden
toekennen aan deze gebouwen, op voorwaarde dat het karakter van deze
gebouwen bewaard blijft en dat de ruimtelijke draagkracht van de omgeving
niet wordt overschreden. Afhankelijk van de aard van het gebouw en het gebied
waar het gebouw gelegen is, kunnen – naast het wonen – ook andere functies
toegelaten worden in deze gebouwen. In ruimtelijke uitvoeringsplannen worden
voorschriften uitgewerkt op maat van het gebouw. Deze bijzondere gebouwen
worden met andere woorden individueel benaderd.
c.

Verspreide woningen

Verspreide woningen zijn alle zonevreemde woningen die verspreid (alleen of in
groepjes) staan in de open ruimte. Voor deze verspreide zonevreemde
woningen zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt afhankelijk
van het gebied waarin deze woningen zijn gelegen. Er zullen
stedenbouwkundige voorschriften per deelgebied of onderdelen van dat
deelgebied worden opgesteld, die de mogelijkheden voor deze verspreide
zonevreemde woningen bepalen. De problematiek wordt aldus gebiedsgericht
aangepakt. De ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de voorschriften van
het vigerende plan van aanleg op die wijze dat de woningen niet meer
zonevreemd zijn.
C.2.
GEBIEDSGERICHTE
BENADERING
VOOR
VERSPREIDE
WONINGEN
Deze gebiedsgerichte benadering (a-b-c) wordt uitgewerkt voor de categorie
van de verspreide woningen. De woningen met oog op herbestemming tot
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woonzone én de individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal
waardevolle gebouwen worden individueel beoordeeld.
a. Open ruimte noord
DEFINITIE :
De ‘open ruimte noord’ bestaat uit het aanééngesloten open landbouwgebied
tussen en ten noorden van de dorpskernen (volledig ten noorden van de as van
de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg). Dit gebied bevat een groot aantal
verspreide zonevreemde woningen.
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN
Bij de bestaande verspreide zonevreemde woningen kan men
instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren, verbouwen,
herbouwen en ruim uitbreiden. Functiewijzigingen zijn NIET toegelaten.
Het uitbreiden van een bestaande woning (met inbegrip van de
woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen) is toegelaten
tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³ bruto. Deze uitbreiding mag
een volumevermeerdering met 100% echter niet overschrijden.
Indien het bestaande bouwvolume meer dan 1000 m³ bedraagt, blijft het
volume van een herbouwde woning beperkt tot 1000 m³.
Als deze woningen gelegen zijn in parken binnen dit deelgebied (nl. in het
kasteelpark van Bossuit, langs de verlaten spoorwegbeddingen én het
kleine park aansluitend bij het natuurpark van Kerkhove), kunnen
bijzondere bepalingen worden opgenomen naargelang de functie en het
karakter van het park. Dit kan betrekking hebben op de typologie, het
volume, het materiaalgebruik of het weloverwogen aanbrengen van
streekeigen beplanting. De bebouwing in het park wordt individueel
benaderd rekening houdend met de landschappelijke en groenwaarde van
het betrokken park, de ligging in de gewenste ruimtelijke structuur,
ruimtelijke kwaliteiten, potenties en de ruimtelijke context van het park.
Individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle
gebouwen (zoals bvb. het kasteel van Bossuit) kunnen bijzondere
ontwikkelingsmogelijkheden verkrijgen. Er is een duidelijk onderscheid
tussen openbare en private parken, wat ook in de verdere verfijning en
uitwerking repercussies kan hebben.
Als deze woningen gelegen zijn in beekvalleien, kunnen bijzondere
beperkende bepalingen worden opgenomen in functie van integraal
waterbeheer en de groen-ecologische waarde van de desbetreffende
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beekvallei. Vooral bij de bovenlokale beekvalleien van de Scheebeek en de
Parochiebeek is dit van belang.

-

b. Landschappelijk waardevolle valleirand van de Scheldevallei
DEFINITIE :
Deze valleirand van de Scheldevallei bestaat in hoofdzaak uit
waterwinningsterreinen en landschappelijk waardevolle landbouwgronden en is
gelegen tussen de as van de Doornikse- en Oudenaardsesteenweg (N353-N8N453) en de Scheldemeersen. In dit gebied is het aantal verspreide
zonevreemde woningen eerder beperkt; zijn de bestaande zonevreemde
woningen meestal historisch gegroeid en brengen ze weinig of geen schade
aan het open landschap of de natuur. Aangezien de Scheldevallei op het
Vlaamse
niveau
werd
geselecteerd,
moeten
de
onderstaande
ontwikkelingsperspectieven als een suggestie van de gemeente Avelgem naar
het Vlaamse niveau worden beschouwd :
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN
Bij de bestaande verspreide zonevreemde woningen kan men
instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren, verbouwen,
herbouwen en ruim uitbreiden. Functiewijzigingen zijn NIET toegelaten.
Het uitbreiden van een bestaande woning (met inbegrip van de
woningbijgebouwen, die er fysisch één geheel mee vormen) is toegelaten
tot een maximaal bouwvolume van 1000 m³ bruto. Deze uitbreiding mag
een volumevermeerdering met 100% echter niet overschrijden.
Indien het bestaande bouwvolume meer dan 1000 m³ bedraagt, blijft het
volume van een herbouwde woning beperkt tot 1000 m³.
De woningen, die gelegen zijn in de zogenaamde koppelingsgebieden11,
verkrijgen dezelfde ruime ontwikkelingsperspectieven.
Afhankelijk van de specifieke ruimtelijke context kunnen er bijzondere
bepalingen worden opgesteld in functie van de waterwinningsfunctie en/of
de landschappelijke integratie. Dit kan betrekking hebben op de typologie,
het volume, het materiaalgebruik of het weloverwogen aanbrengen van
streekeigen beplanting.

Als deze woningen gelegen zijn in beekvalleien, kunnen bijzondere
beperkende bepalingen worden opgenomen in functie van integraal
waterbeheer en de groen-ecologische waarde van de desbetreffende
beekvallei. Vooral bij de bovenlokale beekvalleien van de Scheebeek en de
Parochiebeek is dit van belang.
c.

Scheldemeersen

DEFINITIE :
Het betreft het gebied van de natuurlijk-ecologisch waardevolle
Scheldemeersen. In dit gebied is het aantal verspreide zonevreemde woningen
zeer beperkt en zijn de bestaande zonevreemde woningen meestal historisch
gegroeid. Aangezien de Scheldevallei op het Vlaamse niveau werd
geselecteerd, moeten de onderstaande ontwikkelingsperspectieven als een
suggestie van de gemeente Avelgem naar het Vlaamse niveau worden
beschouwd :
ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VOOR ZONEVREEMDE WONINGEN
Om de natuurwaarde en het bouwarme karakter te versterken wordt een
streng en beperkend beleid t.a.v. de zonevreemde woningen voorgesteld.
Bij de bestaande zonevreemde woningen kan men enkel
instandhoudings12- en afbraakwerken uitvoeren en verbouwen binnen het
bestaande volume. In specifieke gevallen van overmacht (brand,
ontploffing, storm,...) is herbouwen toegelaten.
De woningen kunnen eventueel uitbreiden om redenen van wooncomfort
tot maximum 700m³ bruto. De volumevermeerdering mag echter niet meer
dan 50% bedragen. De woningen van meer dan 700m³ bruto kunnen enkel
uitbreiden met 30m³ om dezelfde redenen, waarbij de 1000m³ bruto niet
overschreden mag worden. De woningen van meer dan 1000m³ bruto
kunnen in geen geval uitbreiden. De nadruk moet bij een eventuele
uitbreiding liggen op kwaliteit en niet op kwantiteit.
Herbouwen buiten een geval van overmacht en functiewijzigingen zijn NIET
toegelaten.

11

In het kader van de gewenste ruimtelijke structuur van de bebouwde kern van Avelgem werden
twee zogenaamde koppelingsgebieden aangeduid. Dit zijn overgangszones tussen de bebouwde
kern van Avelgem en de Scheldemeersen.
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12

Met instandhoudingswerken wordt bedoeld: alle onderhouds- en instandhoudingswerken, ook de
onderhouds- en instandhoudingswerken die betrekking hebben op de stabiliteit.
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4.3.3. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
AGRARISCHE STRUCTUUR
Dit hoofdstuk behandelt de gewenste ruimtelijke structuur van agrarische
activiteiten. Onder agrarische activiteiten worden veeteelt, akkerbouw,
groenteteelt, bosbouw en tuinbouw begrepen. Dus, als men in de teksten het
begrip ‘landbouw’ gebruikt, dan houdt dit al deze agrarische activiteiten in.

4.3.3.1. Doelstellingen
Streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven
voor een economisch leefbare agrarische sector
Om een ruimtelijk beleid te voeren dat een evenwicht vindt tussen het behoud
van de open ruimte enerzijds en het stimuleren van een economisch leefbare
agrarische sector anderzijds, is het noodzakelijk een gebiedsgericht beleid te
voeren. In het ene gebied zal de grondgebonden landbouw centraal staan,
terwijl in andere gebieden ook de grondloze, meer intensieve landbouw aan
bod kan komen.
Behoud en versterken van de grondgebonden landbouw
Aangezien de agrarische sector in Avelgem hoofdzakelijk op de
grondgebonden landbouw is geöriënteerd, gezien de blijvende aanwezigheid
van geschikte tot zeer geschikte landbouwgrond en om de landschappelijke
kwaliteiten van de open ruimte te behouden en te beheren, moet ook naar de
toekomst toe het grootste accent op de grondgebonden landbouw blijven
liggen. Voor het behoud en ter versterking van de open ruimte kunnen lokale
bouwvrije zones worden aangeduid.
Clusteren van agrarische bedrijfsgebouwen
Om de verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan, moeten
nieuwbouw en uitbreidingen van agrarische bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk
compact aansluiten bij de bestaande (al dan niet agrarische)
gebouweninfrastructuur. Er moet ook voldoende aandacht worden geschonken
aan de landschappelijke integratie van deze agrarische bedrijfsgebouwen. Dit
principe van clustering moet toestaan dat ook intensieve, grondloze
landbouwbedrijven
volwaardige
ruimtelijke
ontwikkelingsperspectieven
verkrijgen en hun economische activiteiten voldoende leefbaar kunnen houden,
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rekening houdend met de bestaande en nieuwe eisen en evoluties in de
agrarische sector.
Verwevenheid met andere functies verder ondersteunen
De agrarische structuur is vaak ook drager van andere functies in de open
ruimte. De landbouw moet bij deze verweving verder ondersteund worden,
rekening houdend met andere functies of vice versa. Zo kan de
grondgebonden landbouw een plaats verkrijgen als natuur- en
landschapsbeheerder in de Scheldevallei of meehelpen aan perceelsrand-,
berm- en beekbeheer; of zo kan de landbouw als een belangrijke schakel deel
uitmaken van een geheel van gerelateerde economische activiteiten; of zo moet
het recreatief medegebruik mogelijk zijn in de open ruimte...
Mogelijkheden bieden voor nieuwe bestemmingen bij verlaten of
uitdovende landbouwzetels
In functie van het duurzaam benutten van de toenemende leegstaande
bebouwing in de open ruimte, moet men op zoek gaan naar nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden
voor
verlaten
of
uitdovende
landbouwbedrijfsgebouwen. Deze functiewijzigingen dienen wel te passen in de
gewenste ruimtelijke structuur, mogen geen hogere dynamiek in de open ruimte
doen ontstaan en mogen in het bijzonder de agrarische structuur en sector niet
ondermijnen. Hierbij wordt verwezen naar het specifieke beleidskader, dat bij de
‘gewenste ruimtelijke economische structuur’ is opgesteld.

4.3.3.2. Elementen van de gewenste agrarische
structuur
< RG figuur nr. 13 : ‘gewenste ruimtelijke agrarische structuur’ >
De ruimtelijke elementen en concepten van de ‘gewenste ruimtelijke agrarische
structuur’ worden zowel in de figuur als de tekst weergegeven.
Om te komen tot een gebiedsgericht beleid onderscheiden we drie types
gebieden in de gewenste ruimtelijke agrarische structuur van Avelgem :
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke
agrarische structuur
legende - RG figuur nr. 13
Licht glooiende
landbouwgronden van het
Schelde-Leie interfluvium
Landschappelijk
waardevolle valleirand van
de Scheldevallei

Kerkhove

Vlakke landbouwgronden in
de Scheldemeersen

Waarmaarde

Secundaire wegen
Rugge
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Bebouwde kern van
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deelkernen
Gemeentegrens Avelgem

Outrijve

Bossuit

ei eida

Deze figuur is een schematische weergave,
e
geen bestemmingsplan
N

a. Licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium
Het betreft de licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie
interfluvium, die gelegen zijn ten noorden van de Doorniksesteenweg (N353) en
de Oudenaardsesteenweg (N8-N453). De landbouw moet hier duidelijk de
hoofdfunctie vervullen.
b. Landschappelijk waardevolle valleirand van de Scheldevallei
Het betreft de landschappelijk waardevolle landbouwgronden, die gelegen zijn
ten zuiden van de Doorniksesteenweg (N353) en de Oudenaardsesteenweg
(N8-N453). Deze landbouwgronden vormen de valleirand van de Scheldevallei.
De landbouw vervult er de hoofdfunctie, maar moet rekening houden met de
randvoorwaarden ter bescherming van het landschap, de natuur en/of de
waterwinningsfunctie.
c. Vlakke landbouwgronden in de Scheldemeersen
Het betreft de vlakke landbouwgronden gelegen in de Scheldemeersen, die als
natuuraandachtszone werden aangeduid. De landbouw vervult hier niet de
hoofdfunctie, maar is ondergeschikt aan de natuur of natuurontwikkeling.

4.3.3.3. Uitwerking
beleid

van

gemeentelijk

ruimtelijk

Vanuit de ruimtelijke ordening worden een aantal specifieke ruimtelijke
voorwaarden gesteld om te komen tot een gebiedsgericht beleid voor de
gewenste ruimtelijke agrarische structuur.

BELEID NAAR BOUWMOGELIJKHEDEN

Om een evenwicht te vinden tussen het behoud van de open ruimte enerzijds
en het stimuleren van een economisch leefbare agrarische sector anderzijds, is
het noodzakelijk een gebiedsgericht beleid naar bouwmogelijkheden te voeren.
Algemeen gelden overal drie basisprincipes :
- bundelen van nieuwbouw of uitbreidingen van agrarische bedrijfsgebouwen
bij de bestaande bebouwing (compactheid, clustering)
- in de beekvalleien kunnen geen nieuwe gebouwen worden opgetrokken
(=bouwvrije zones).
- de landschappelijke integratie van agrarische bedrijfsgebouwen vergroten
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Specifieke bouwmogelijkheden per onderscheiden gebied :
a. Licht glooiende landbouwgronden van het Schelde-Leie interfluvium :
uitbreidingen van bestaande (zowel grondloze als grondgebonden)
landbouwbedrijven zijn toegelaten
nieuwbouw van nieuwe (zowel grondloze als grondgebonden)
landbouwzetels zijn slechts toegelaten, op voorwaarde dat deze
nieuwbouw geen gaaf aanééngesloten open-ruimtegebied aantast.
serres en serrecomplexen zijn toegelaten
stimuleren van grondgebonden landbouw
b. Landschappelijk waardevolle valleirand van de Scheldevallei :
- uitbreidingen van bestaande (zowel grondloze als grondgebonden)
landbouwbedrijven zijn toegelaten
- bijzondere regels voor de landschappelijke integratie of t.a.v. de
waterwinningsfunctie
- stimuleren van grondgebonden landbouw
- serrevrije zone
c. Vlakke landbouwgronden in de Scheldemeersen :
- geen agrarische bedrijfsgebouwen toegelaten (volledig bouwvrije zone)
- bijzondere regels voor landschappelijke integratie en groen-ecologische
ontwikkeling
- enkel duurzame grondgebonden landbouw toegelaten
Door het hanteren van deze bebouwingsprincipes kunnen ‘lokale bouwvrije
zones’ of ‘lokale zones non-aedificandi’ worden aangeduid. Bouwvrije zones
zijn gebieden van de agrarische structuur waar geen enkele vorm van
bijkomende bebouwing wordt toegestaan om de ontwikkelingsmogelijkheden
van de grondgebonden agrarische functies te garanderen. Ze zullen in
ruimtelijke uitvoeringsplannen zo worden geselecteerd en afgebakend worden
dat er geen bestaande landbouwbedrijfszetels in zijn opgenomen. Rond de
bestaande landbouwbedrijfszetels zal er tevens voldoende ruimte worden
gelaten om eventuele uitbreidingen mogelijk te maken.
Aangezien ook het Vlaamse Gewest en de provincie ‘bouwvrije zones’ kunnen
afbakenen, dient de gemeente hiermee rekening te houden, als zij zelf ‘lokale
bouwvrije zones’ wenst af te bakenen in gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
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4.3.4. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR
4.3.4.1. Doelstellingen
Verhogen van de verkeersleefbaarheid en – veiligheid
Algemeen kan men stellen dat het verhogen van de verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid een basisvereiste vormt voor een duurzaam
mobiliteitsbeleid. De huidige mobiliteitsproblemen zijn van velerlei aard :
overdreven snelheid, roekeloos rijgedrag, overlast door zwaar vrachtverkeer,
groot ruimtebeslag, slechte weginrichting, gebrekkig onderhoud, objectieve
verkeersonveiligheid (ongevallen), subjectief verkeersonveiligheidsgevoel,
milieuvervuiling (geluid, lucht, grond, water, geur, zicht), onbereikbaarheid,
verkeerscongestie... Het ene knelpunt aanpakken, kan een ander verzwaren.
Het verhogen van de verkeersleefbaarheid moet aldus een harmonisch
evenwicht vinden tussen het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de
verkeersveiligheid én het optimaliseren van de bereikbaarheid (=de verkeersen vervoersfunctie zelf).
Onderlinge bereikbaarheid tussen de dorpskernen optimaliseren
Om de hiërarchie tussen de ‘kralen van het kralensnoer’ optimaal te laten
werken, moeten de dorpskernen onderling goed bereikbaar zijn. Naast het
streven naar een optimale autobereikbaarheid, dienen vooral de alternatieve
verkeers- en vervoersmodi (fiets- en voetgangersverkeer, openbaar vervoer en
binnenvaart) gestimuleerd te worden. Deze alternatieve verkeers- en
vervoersmodi zijn weinig ruimteverslindend en verhogen vooral ook de
verkeersveiligheid en –leefbaarheid.
Uitbouwen van een hiërarchische wegenstructuur
Het oneigenlijk gebruik van wegen moet worden tegengegaan door een
duidelijke hiërarchie in de functie en het gebruik van de wegen na te streven.
Men maakt onderscheid tussen verschillende schaalniveaus (internationaal &
Vlaams, provinciaal & bovenlokaal, en lokaal) én tussen verschillende
hoofdfuncties (verbinden / verzamelen of ontsluiten / toegang verlenen).
Bijgevolg kan een categorisering van wegen worden doorgevoerd. Het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan heeft de bevoegdheid om de lokale wegen
te categoriseren en te selecteren. Door een dergelijke categorisering van de
wegen daadwerkelijk uit te voeren en te vertalen in de inrichting, wegprofilering
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en de wegcode, kan de algemene bereikbaarheid, verkeersveiligheid en –
leefbaarheid verbeterd worden.
Het voeren van een doortochtenbeleid in de dorpskernen
De bovenlokale wegen moeten hun bovenlokale verbindende en verzamelende
functie optimaal kunnen vervullen, maar dit mag niet ten koste gaan van de
verkeersveiligheid en –leefbaarheid in de dorpskernen. In de dorpskernen dient
een doortochtenbeleid te worden gevoerd : men moet de mobiliteitsstromen en
het openbaar domein meer aanpassen aan de noden van de zwakke
weggebruiker en het openbaar vervoer. Bijgevolg moeten de auto en
vrachtwagen zich meer aanpassen aan de verblijfsfunctie van de dorpskern. En
ook de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen moet een absolute
prioriteit blijven.
Behoud en optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen
Avelgem beschikt in de dorpskernen over diverse parkeerterreinen, die op
loopafstand van de centrumvoorzieningen gelegen zijn. I.p.v. de centrumstraten
vol te parkeren en de woonkwaliteit aan te tasten, moet het gebruik van deze
openbare parkings behouden en geoptimaliseerd worden. Een volwaardig
gedifferentieerd parkeerbeleid, dat in het gemeentelijk mobiliteitsplan nader kan
uitgewerkt worden, moet uiteraard ook samengaan met factoren zoals de
woningdichtheid en de concentratie van bedrijvigheid, diensten, kleinhandel,
gemeenschapsvoorzieningen...
Streven naar een optimale ontsluiting van verkeersgenererende
economische activiteiten
De containerterminal en het regionale bedrijventerrein van Avelgem genereren
heel wat vrachtwagenverkeer en autoverkeer. Deze vervoersstromen moeten via
het bestaande, geselecteerde secundaire wegennet optimaal ontsloten worden
op een bovenlokaal niveau. Er dient ook bijzondere aandacht uit te gaan naar
de directe toegang en ontsluiting van de kadegebonden bedrijvigheid rond de
oude Schelde-inham in Kerkhove. De erftoegang tot de bedrijvigheid langsheen
de Leynseelstraat moet op een verkeersveilige manier ingericht worden.
Landelijke wegen ten dienste van de open-ruimtefuncties
Het sluipverkeer langs landelijke wegen moet geweerd worden. Deze landelijke
wegen moeten hoofdzakelijk ten dienste staan van de ‘zachte’ openruimtefuncties : landbouw én recreatie (voetgangers en fietsers).
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Uitbouwen van het openbaar vervoer
Om de bovenlokale, verzorgende rol van het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem te valoriseren én de steden en gemeenten in de ruime
omgeving voor iedereen bereikbaar te maken, moet het openbaar vervoer
sterker worden uitgebouwd. Het openbaar vervoer, dat in Avelgem enkel uit
busvervoer bestaat, moet in verschillende facetten worden uitgebouwd om te
voldoen aan de eisen rond basismobiliteit. Het aanbod, de frequentie, de
dienstverlening, de doorstroming en de voorzieningen (halteplaatsen en halteaccommodatie) van het openbaar vervoer moeten uitgebreid worden, zodat
ook het gebruik ervan gestimuleerd wordt. Naast deze ‘harde’ maatregelen kan
ook een flankerend beleid (informatiecampagnes, stimulerende tarieven...)
worden gevoerd.
Stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer
Men moet eveneens meer prioriteiten geven aan de zwakke weggebruikers
(voetgangers en fietsers), zowel binnen als buiten de dorpskernen. De
bestaande fiets- en voetpaden (in de dorpskernen, langs jaagpaden, oude
spoorwegbeddingen, landelijke wegen, voet- en kerkwegen...) moeten
uitgebouwd worden tot een volwaardig, veilig en volledig fiets- en
voetgangersnetwerk (voor zowel functioneel als recreatief gebruik).
Naast de aanleg van nieuwe en het herinrichten van bestaande fiets- en
voetpaden, dient ook voldoende aandacht uit te gaan naar het beheer en
onderhoud van deze fiets- en wandelroutes. Hierbij moeten ook voldoende
basis- en nutsvoorzieningen (routemarkering, verlichting, afvalvoorzieningen,
fietsstallingen...) langs deze fiets- en voetpaden aanwezig zijn.

WATERWEGEN
Avelgem bevat delen van de Bovenschelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk op
haar grondgebied. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) selecteerde
de Bovenschelde als hoofdwaterweg, omdat deze Bovenschelde een
internationale verbindende functie vervult.
Het kanaal Bossuit-Kortrijk behoort tot het secundaire waterwegennet, waarbij
er wordt gestreefd naar een maximale integratie van alle functies (vervoer,
recreatie, landschap en waterwinning). Het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen voegde hieraan toe dat het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn
vervoersfunctie voor binnenvaart grotendeels heeft verloren, behoudens de
ontsluiting
van
enkele
watergebonden
bedrijven.
De
huidige
doorvaartmogelijkheden en vervoersfunctie dienen te worden gehandhaafd.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN
De elektriciteitsleidingen van 150 kV en 380 kV, op het grondgebied van
Avelgem, werden in het RSV geselecteerd als leidingen van een hoofdnet. Het
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen selecteerde de
elektriciteitsleidingen tussen 70 kV en 150 kV op het grondgebied van Avelgem.
Er wordt maximale bundeling van lijninfrastructuur nagestreefd en het
bovengronds elektriciteitsnet (leidingen tussen 70 kV en 150 kV) zal op termijn
in West-Vlaanderen worden afgebouwd en vervangen worden door
ondergrondse leidingen.

WEGEN

Behoud van binnenvaart als alternatief voor vrachtwagentransport
De binnenvaart moet als alternatieve vervoersmodus voor het vrachtvervoer
over de weg worden behouden. Vooral op de Schelde kan het transport over
water verder gestimuleerd worden; langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk is dit
in mindere mate van belang.

Hoofdwegen en primaire wegen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt een categorisering van wegen
voor en selecteert de wegen op internationaal en Vlaams niveau: de
‘hoofdwegen’ en ‘primaire wegen’. Geen enkele weg op het grondgebied van
Avelgem werd door het RSV geselecteerd als hoofdweg of als primaire weg.

4.3.4.2. Elementen van de gewenste verkeers- en
vervoersstructuur

Secundaire wegen
Conform het subsidiariteitsbeginsel, selecteerde het provinciaal ruimtelijk
structuurplan West-Vlaanderen de secundaire wegen in de provincie WestVlaanderen. Men voerde drie subcategorieën in :

Hierbij maken we onderscheid tussen : waterwegen, hoogspanningsleidingen,
wegen, het openbaar vervoer én fiets- en voetgangerswegen.
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Categorie

Hoofdfunctie

SECUNDAIRE
WEG cat. 1

verbinden
op
bovenlokaal en
lokaal niveau

SECUNDAIRE
WEG cat. 2

verzamelen
op
bovenlokaal en
lokaal niveau

SECUNDAIRE
WEG cat. 3

verbinden
voor
openbaar vervoer
en fietsverkeer op
bovenlokaal en
lokaal niveau

Aanvullende
functie
verzamelen,
toegang geven

verbinden,
toegang geven

verbinden en
verzamelen
voor
autoverkeer,
toegang geven

Inrichting
(indicatief)
weg (2x2 of 2x1) met
gescheiden verkeersafwikkeling;
doortochten in de
bebouwde kom
weg (2x1) niet
noodzakelijk met
gescheiden
verkeersafwikkeling;
doortochten in de
bebouwde kom
weg (2x1) met
gescheiden
verkeersafwikkeling
waar noodzakelijk
voor een
gegarandeerde
doorstroming van OV
en fiets; doortochten
in de bebouwde kom

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen selecteerde de
volgende wegen als secundaire wegen op het grondgebied van Avelgem :
Secundaire weg categorie 1
• N8, van de N391 (Knokke-Zwevegem) tot de N8e (Avelgem)
Secundaire wegen categorie 2:
• N8e, van de N8 Kortrijkstraat tot de N353 Doorniksesteenweg
• 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)
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem wenst te suggereren dat
de omleidingsweg van de N8 (= de N391) vanaf de N353 richting Heestert en
Moen-statie (=het tracé zoals voorzien op het gewestplan) niet hoeft
gerealiseerd te worden. Deze omleidingsweg van de N8 (= de N391) is immers
ontoereikend in de mobiliteitsproblematiek van Avelgem. Het bovenlokaal
verkeer verloopt immers niet alleen in de richting van Zwevegem-Kortrijk via de
N8, maar verloopt vooral in de richting van Doornik (via de N353) en in de
richting van Oudenaarde-Ronse (via de N8). De aanleg van een omleidingsweg
volgens het tracé van het gewestplan, biedt geen sluitend antwoord op een
optimale bovenlokale verkeerontsluiting in deze drie richtingen.
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.
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.
Lokale wegen
Conform het subsidiariteitsbeginsel, is het de gemeentelijke bevoegdheid om
de lokale wegen te categoriseren en te selecteren. Lokale wegen zijn de wegen,
die niet in een hoger plankader werden geselecteerd als hoofdweg, primaire of
secundaire weg. De lokale wegen worden ingedeeld volgens de drie functies
van wegen (verbinden, ontsluiten en toegang geven) en kunnen vervolgens
worden onderverdeeld naargelang het gebied waarop zij betrekking hebben.
Door aan elke straat een duidelijk statuut te geven kan beter vorm worden
gegeven aan de leesbaarheid van de verkeersstructuur. Iedere weg of straat
krijgt een geëigende plaats in de wegencategorisering en een daarop geënte
eigen weginrichting, afhankelijk van zijn verkeersfunctie én zijn ruimtelijke
omgeving. Om een duurzaam mobiliteitsbeleid na te streven en dit te koppelen
aan het ruimtelijk beleid, wenst het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan een
selectie van de lokale wegen na te streven waarbij volgende subcategorieën
worden onderscheiden :
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Categorie

Hoofdfunctie

Lokale
weg
categorie 1

Verbinden
op
lokaal niveau

Lokale
weg
categorie 2A

Ontsluiten
en
verzamelen op
(inter)lokaal
niveau
Ontsluiten
en
verzamelen op
lokaal niveau
Toegang geven
tot percelen

Lokale weg
Categorie 2B
Lokale
weg
categorie 3

Aanvullende
functie
Verzamelen op
bovenlokaal
niveau
Toegang geven
tot percelen

Schaalniveau

Toegang geven
tot percelen

Woonwijk, buurt,
bedrijventerrein

Ontsluiten
buurtniveau

Woonstraat,
winkelstraat,
ventweg,
landelijke weg

op

Tussen meerdere
dorpskernen of
(deel)gemeenten
Twee
dorpskernen

Lokale weg categorie 1 : lokale verbindingsweg
- De hoofdfunctie van de weg is verbinden op lokaal en interlokaal niveau (de
gemeente zelf en direct omliggende gemeenten). Deze lokale
verbindingswegen verbinden meerdere dorpskernen of (deel)gemeenten
met elkaar.
- Deze weg heeft geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau, wel
eventueel een aanvullende verzamelende functie op bovenlokaal niveau.
- Ontsluiten of toegang geven moeten niet worden afgebouwd of
gescheiden.
- De
kwaliteit
van
doorstroming
is
ondergeschikt
aan
de
verkeersleefbaarheid. Binnen de dorpskernen moet een doortochtenbeleid
worden gevoerd.
Lokale weg categorie 2 : lokale gebiedsontsluitingsweg
Deze lokale wegen categorie 2 worden nog onderverdeeld naar ‘het gebied’ dat
ze ontsluiten :

-

De weg heeft slechts in beperkte mate een verbindende functie op lokaal
niveau. De ontsluitingsfunctie van een bepaalde dorpskern primeert op deze
weg.
De ontsluitingsfunctie omvat het verzamelen van het uitgaand verkeer naar
een weg van hogere orde en de verdeling van het ingaand verkeer in een
bepaalde dorpskern.
Toegang geven tot percelen is een belangrijke aanvullende functie op lokaal
niveau.

Lokale weg categorie 2B : ‘lokale wijkonsluitingsweg’ of ‘ontsluitingsweg voor
een bedrijventerrein’
- De hoofdfunctie van de weg is ontsluiten (verzamelen) op lokaal niveau. De
weg ontsluit een bepaald lokaal gebied (bijvoorbeeld buurt, woonwijk,
bedrijventerrein...) naar een weg van hogere categorie.
- Toegang geven tot percelen is een belangrijke aanvullende functie op lokaal
niveau.
- Het lokaal gebied kan verschillende functies bevatten, wat
structuurbepalend zal zijn voor de profilering en de wegcode. Bijvoorbeeld
een gebiedsontsluitingsweg doorheen een bedrijventerrein zal van totaal
andere aard zijn dan een wijkontsluitingsweg.
Lokale weg categorie 3 : lokale erftoegangsweg
- De hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang verlenen tot de
aanpalende percelen (erffunctie).
- De verblijfsfunctie primeert op deze weg. De weg kent enkel
bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd.
- Ontsluiten op buurtniveau kan een aanvullende functie vormen.
- Afhankelijk van het karakter en de aard van het lokale gebied kan deze weg
variëren : een woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, fietsweg, ventweg...
In de ruimtelijke uitvoeringsplannen en bij de uitwerking van het gemeentelijk
mobiliteitsplan zullen principes kunnen worden aangereikt voor de inrichting, de
profilering, de wegcode en andere begeleidende maatregelen bij deze lokale
wegen.

Lokale weg categorie 2A : ‘lokale kernontsluitingsweg’
- De hoofdfunctie van de weg is ontsluiten (verzamelen) op lokaal en
interlokaal niveau. Deze weg ontsluit al het verkeer tussen twee naburige
dorpskernen.
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OPENBAAR VERVOER

FIETS- EN VOETGANGERSWEGEN

Het openbaar busvervoer moet in Avelgem verder uitgebouwd worden. Op die
manier draagt men ook bij tot een gedifferentieerde mobiliteit. Voor een
optimale werking van een openbaar vervoersnet, is verdichting en bundeling
van activiteiten dan ook een absolute noodzaak.

Bestaande voetpaden dienen voldoende uitgerust en onderhouden te worden.
Om over alternatieve voetgangerstracés te beschikken, die volledig gescheiden
van het gemotoriseerd verkeer verlopen, dienen de bestaande voet- en
kerkwegels opgewaardeerd te worden. Sommige verouderde voet- en
kerkwegels kunnen ook geschrapt of verlegd worden; terwijl ook enkele nieuwe
tracé kunnen worden verwezenlijkt (bvb. bij de aanleg van nieuwe woonwijken).

Het openbaar busvervoer moet op bovengemeentelijk niveau worden
aangepakt :
De busverbinding vanuit Avelgem naar Oudenaarde moet via WaarmaardeKerkhove sterker worden uitgebouwd.
De bestaande schoolbusverbinding vanuit Avelgem naar Waregem moet
worden uitgebreid tot een nieuwe vaste busverbinding AvelgemWaarmaarde-Kerkhove-Kaster-Anzegem-Waregem.
Het bestaande aanbod vanuit Avelgem naar Zwevegem, Kortrijk en Ronse
moet maximaal behouden worden.
Op gemeentelijk niveau moet men erop toezien dat de bestaande buslijnen
sowieso behouden worden. En bovendien moet men ervoor zorgen dat :
de oude stationslocatie in de centrumgemeente Avelgem als een lokaal
knooppunt voor openbaar busvervoer blijft fungeren. Zowel bestaande als
nieuwe buslijnen, die het Schelde-Leie interfluvium doorkruisen, moeten op
deze stationslocatie geënt blijven. De oude stationslocatie van Avelgem
zou ook heringericht moeten worden als een volwaardig busstation met
voldoende accommodatie (bushokjes, fietsenstallingen, busperrons,
parkeerplaatsen...).
de verschillende buslijnen ook een goed uitgeruste halteplaats verkrijgen
nabij de scholen langs de Oudenaardsesteenweg in Avelgem.
de busverbindingen, die zouden kunnen kaderen in nieuwe
belbusprojecten in het Schelde-Leie interfluvium, ook de ‘kleinere
deelkernen’ bedienen, met halteplaatsen in de dorpscentra zelf. Vooral het
aanbod en de dienstverlening in Bossuit, Waarmaarde en Kerkhove dienen
te worden uitgebreid. Op die manier kunnen de bewoners van de ‘kleinere
deelkernen’ via het openbaar vervoer het structuurondersteunend
hoofddorp Avelgem (de grootste ‘kraal’) vlot bereiken.
de dienstverlening ook in de daluren (’s avonds, woensdagnamiddag, in
het weekend, tijdens het verlof) wordt gewaarborgd.
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Om het gebruik van langzaam verkeer te versterken dient er ook een volwaardig
fietsroutenetwerk uitgebouwd te worden. Dit fietsroutenetwerk moet functioneel
zijn voor de woon-school en woon-werk verplaatsingen, maar moet ook
ingeschakeld worden in een toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk.
Het functioneel fietsroutenetwerk wordt gevormd door fietsroutes voor dagelijks
gebruik. Langs dit netwerk kunnen de belangrijkste bestemmingen binnen en
buiten de gemeente bereikt worden. Het accent ligt op veiligheid, comfort,
continuïteit en directheid. Langsheen de bovenlokale, secundaire wegen
moeten de functionele fietspaden zoveel mogelijk gescheiden van het
gemotoriseerd verkeer worden én continu worden aangelegd.
Een tweede onderdeel van het fietsroutenetwerk vormen de toeristischrecreatieve routes. Hierbij ligt het accent op het toeristisch-recreatief gebeuren
en op de continuïteit van natuur- en landschapsbeleving. Dit aspect wordt
uitgewerkt bij de gewenste toeristisch-recreatieve structuur.

< RG figuur nr. 14 : gewenste ruimtelijke structuur voor waterwegen, wegen en
hoogspanningsleidingen>
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N

4.3.4.3. Uitwerking
beleid

van

gemeentelijk

ruimtelijk

SELECTIES & CATEGORISERING VAN LOKALE WEGEN
Lokale wegen categorie 1 : ‘lokale verbindingswegen’
• de E. Balcaenstraat N391 (vanaf de Doorniksesteenweg tot de
gemeentegrens met Escanaffles-Celles)
• de ‘oude’ Oudenaardsesteenweg N453 (vanaf de Bruggesteenweg tot aan
de gemeentegrens met Wortegem-Petegem)
Lokale wegen categorie 2A : ‘lokale kernontsluitingswegen’ of
‘verzamelwegen op lokaal niveau’ :
• de Moenstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot aan de gemeentegrens met
Moen-Zwevegem)
• de
as
Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat
(vanaf
de
Oudenaardsesteenweg tot de gemeentegrens met Otegem-Zwevegem)
• de Ruggestraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot de gemeentegrens
met Ruien-Kluisbergen)

•
•
•
•
•

de Kerkhofstraat (vanaf de Neerstraat tot de Bevrijdingslaan)
de Ganzenhofstraat (vanaf de Kerkhofstraat tot de Bosstraat)
de Langestraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot de Waffelstraat)
de O.L.Vrouwstraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot Waarmaarde-plein)
de Nieuwstraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot einde bebouwing van
woonlint)
• de Krevelstraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot de Bruggesteenweg)
• de as Kapellestraat-Ten Hove (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot de
Brugstraat)
Lokale wegen categorie 3 : erftoegangswegen
Alle andere wegen op het grondgebied van Avelgem, die niet werden
geselecteerd als secundaire wegen of lokale wegen categorie 1 of 2, zijn lokale
wegen categorie 3 (erftoegangswegen).

Lokale wegen categorie 2B : ‘lokale ontsluitingswegen voor
bedrijventerrein’
• de Nijverheidslaan (het tracé vanaf de E. Balcaenstraat in de industriezone
van Avelgem)
Lokale wegen categorie 2B : ‘lokale wijkontsluitingswegen’
• de Heestertstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot aan de Molenstraat)
• de Molenstraat (vanaf de Heestertstraat tot de Doorniksesteenweg)
• de as Pontstraat-Sint-Maartensstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot de
Stijn Streuvelslaan)
• de Stampkotstraat (vanaf de Leynseelstraat tot de Driesstraat)
• de Kortrijkstraat (vanaf de Stijn Streuvelslaan tot de Neerstraat)
• de as Neerstraat-Driesstraat-Knobbelstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot
de Bosstraat)
• de as Leopoldstraat-Kasteelstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot de
Oudenaardsesteenweg)
• de Hoogstraat (vanaf de Kortrijkstraat tot de Neerstraat)
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4.3.5. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
ECONOMISCHE STRUCTUUR

horeca moet vooral in de centrumgebieden en gebieden voor gemengde
functies gestimuleerd worden, in zoverre dat de woonkwaliteit en leefbaarheid
niet worden aangetast.

4.3.5.1. Doelstellingen

Op termijn ontwikkelen van nieuwe behoefte aan lokale
bedrijventerreinen
In het hoofdstuk ‘Ruimtebehoeften van de maatschappelijke sectoren bedrijvigheid’ van het informatief gedeelte, werd gesteld dat de gemeente
Avelgem vóór 2007 geen nieuw, bijkomend lokaal bedrijventerrein wenst te
voorzien. Vanaf 2007 zou men echter opnieuw de mogelijkheid kunnen
onderzoeken om een nieuw lokaal bedrijventerrein in de gemeente Avelgem te
ontwikkelen. In functie hiervan werd in het informatief gedeelte een locatieonderzoek opgenomen met verschillende mogelijke locaties voor een nieuw
lokaal bedrijventerrein. Een nieuw lokaal bedrijventerrein kan gerealiseerd
worden op voorwaarde dat aan alle richtinggevende en bindende bepalingen
uit de hogere structuurplannen is voldaan om dit mogelijk te maken. Opties na
de planningshorizon (2007) kunnen dus op basis van de dan geldige
planningscontext een nieuwe afweging krijgen. Bij de realisatie van een nieuw
lokaal bedrijventerrein moet een duurzame en hoogwaardige ontwikkeling
voorop staan.

ALGEMEEN
Behouden en optimaliseren van regionale bedrijvigheid
Om de tewerkstellingsgraad en de economische dynamiek van het specifieke
economische knooppunt Avelgem op peil te houden, wenst het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan van Avelgem – naar de hogere overheid toe – te
suggereren om het regionale bedrijventerrein van Avelgem te behouden, maar
te beperken tot het bestaande aanbod. Het bestaande aanbod zou wel
geoptimaliseerd kunnen worden en aan kwaliteit kunnen winnen : de bestaande
industriezone van Avelgem zou kunnen verdicht en geherstructureerd worden
en gedifferentieerd worden naar grootte, schaal en functie. Er dient ook
bijzondere aandacht uit te gaan naar de buffering t.o.v. de omgeving. Op deze
manier wenst men een duurzame en hoogwaardige economische ontwikkeling
na te streven.
Focussen op lokale economische activiteiten
Om Avelgem als economisch knooppunt in het Schelde-Leie interfluvium te
valoriseren, wenst men vooral de ‘lokale economische activiteiten’ verder uit te
bouwen. Bijgevolg moeten de dienstverlenende en verzorgende sector, de
K.M.O.’s, lokale en ambachtelijke bedrijven en de handel & horeca voldoende
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven verkrijgen.

SPECIFIEK

Streven naar ‘gerichte’ verweving van lokale economische activiteiten
Om de bestaande bebouwde ruimte optimaal te benutten, moet men blijven
streven naar de verweving van lokale economische activiteiten in de
dorpskernen. Om de graad van verweving ‘gericht’ te sturen, worden
woongebieden, zoals ze in plannen van aanleg werden aangeduid,
gedifferentieerd in zogenaamde ‘centrumgebieden’, ‘verblijfsgebieden’ en
‘gebieden voor gemengde functies’. In het kader van de gewenste ruimtelijke
structuur van de deelgebieden (‘de bebouwde kern van Avelgem’ en ‘de
kleinere deelkernen’) wordt hier dieper op ingegaan. De verweving van
K.M.O.’s, lokale en ambachtelijke bedrijven, kantoren, diensten, handel en
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Behouden van kleinhandelsactiviteiten
Het hoofddorp Avelgem moet zijn bovenlokale, verzorgende en
structuurondersteunende rol in het Schelde-Leie interfluvium inzake
concentratie van kleinhandelsactiviteiten behouden. Deze kleinhandel moet
vooral in het centrumgebied van Avelgem geconcentreerd worden en in tweede
orde ook in de gebieden voor gemengde functies in Avelgem. Daarnaast moet
er ook in de centrumgebieden van de ‘kleinere deelkernen’ voldoende ruimte
worden geboden voor het voorzien van een minimum aantal
kleinhandelsvoorzieningen, rekening houdend met de draagkracht van elke
deelkern en in verenigbaarheid met de omgeving.
Bieden van ‘gebiedsspecifieke’ ontwikkelingsperspectieven voor alle
types zonevreemde bedrijven
Om een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren, om voldoende rechtszekerheid
en toekomstperspectieven aan bedrijven te verlenen en om de socioeconomische structuur en tewerkstellingsgraad van Avelgem te behouden,
wenst de gemeente in haar toekomstig ruimtelijk beleid voldoende oplossingen
uit te werken voor alle types zonevreemde bedrijven (industriële, lokale &
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ambachtelijke bedrijven, K.M.O.’s, land- en tuinbouwbedrijven, agro-industriële
bedrijven, handel, horeca, toerisme, recreatie...), zowel in de open ruimte als de
dorpskernen.
Bieden van mogelijkheden voor functiewijzigingen voor gebouwen,
gelegen buiten de geëigende bestemmingszone
In functie van het behoud en het duurzaam benutten van het bestaande
gebouwenpatrimonium, wenst de gemeente in haar toekomstig ruimtelijk beleid
– via een gebiedsgerichte benadering – mogelijkheden te bieden om bepaalde
functiewijzigingen toe te laten in gebouwen, die buiten de geëigende
bestemmingszone zijn gelegen. Hierbij wordt verwezen naar het specifieke
beleidskader ter zake.

4.3.5.2. Elementen van de gewenste economische
structuur
< RG figuur nr. 15 : ‘gewenste ruimtelijke economische structuur : bedrijvigheid
en kleinhandel’ >
Op de figuur van de ‘gewenste ruimtelijke economische structuur : bedrijvigheid
en kleinhandel’ onderscheiden we volgende ruimtelijke elementen en
concepten:
• Regionaal bedrijventerrein van Avelgem
• Centrumgebied van Avelgem
• Gebieden voor gemengde functies van Avelgem
• Centrumgebieden van de kleinere deelkernen
• De kadegebonden bedrijvigheid rond de Schelde-inham in Kerkhove
De ontwikkelingsperspectieven voor de bedrijvigheid en/of kleinhandel bij al
deze elementen van de gewenste ruimtelijke economische structuur worden
meer gespecificeerd in het kader van ‘de gewenste ruimtelijke structuur van de
deelgebieden’.

4.3.5.3. Uitwerking
beleid

Leiedal

van

gemeentelijk

ruimtelijk

SPECIFIEK BELEIDSKADER ‘ZONEVREEMDE BEDRIJVEN’
Het structuurplan formuleert een algemeen beleid ten aanzien van de
zonevreemde bedrijven. De aanpak is algemeen en situeert zich niet op
perceelsniveau. De concrete aanpak dient in de ruimtelijke uitvoeringsplannen
vorm te krijgen. De uitwerking in de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet
beantwoorden aan de hieronder geformuleerde aanpak.
A. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Voor ‘zonevreemde bedrijven’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd : een
bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd worden
beschouwd, wanneer zowel de juridische toets, met name het al dan niet
overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de planologische toets, met
name de (on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies,
duidelijk daartoe besluiten.
B. BASISPRINCIPES
• De gemeente wil een lange-termijnoplossing uitwerken voor de bestaande,
vergunde zonevreemde bedrijven. Daarbij wordt gestreefd naar het behoud
van de bestaande gebouwen en infrastructuur en het bieden van
rechtszekerheid.
• De gemeente wenst in haar toekomstig ruimtelijk beleid voldoende
oplossingen uit te werken voor alle types zonevreemde bedrijven
(industriële, lokale & ambachtelijke bedrijven, K.M.O.’s, land- en
tuinbouwbedrijven, agro-industriële bedrijven, handel, horeca, toerisme,
recreatie...), zowel in de open ruimte als de dorpskernen.
• De problematiek wordt op een gediversifieerde en gebiedsgerichte wijze
aangepakt. Om de rechtszekerheid te realiseren, wordt afgestapt van de
louter lineaire en uniforme aanpak van alle bedrijven, omdat daarmee te
weinig kan worden ingespeeld op de specifieke noden van elke plek.
• Volledig nieuwe, nog bijkomend te bouwen zonevreemde bedrijven worden
niet meer toegelaten. Binnen een bestaand zonevreemd bedrijfsgebouw,
waarbinnen de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, kan wel –
onder bepaalde voorwaarden – de vestiging van een nieuwe economische
activiteit worden toegelaten.
• In de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden voorschriften
voorzien voor de aanleg en inrichting van de globale bedrijfssite. Er zullen
ook voorschriften kunnen ontwikkeld worden inzake opritten,
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•

toegangswegen, stapelen in open lucht, afzonderlijke bijgebouwen,... Er
kan ook bijzondere aandacht worden geschonken aan de beeldwaarde van
de gebouwen en aan de landschappelijke integratie van de gebouwen.
Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de globale site. Er kunnen
bijkomende
beperkingen
opgelegd
worden
inzake
typologie,
volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw in zijn omgeving.
Aangezien ook in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal
ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen richtinggevende en bindende
bepalingen voor zonevreemde bedrijven werden opgenomen, moeten de
ontwikkelingsperspectieven uit dit beleidskader van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan Avelgem in de eerste plaats afgewogen worden met
deze hogere structuurplannen (zie stap C.1. juridische en planologische
context). Dit houdt ondermeer in dat :
De ontwikkelingsperspectieven voor alle types zonevreemde bedrijven
(industriële en ambachtelijke bedrijven, K.M.O.’s, kleinhandel,
horeca,...), die gelegen zijn in de Scheldevallei, slechts als een
suggestie vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen
worden beschouwd, omdat de Scheldevallei op het Vlaamse niveau
werd geselecteerd.
Conform het subsidiariteitsbeginsel, de ontwikkelingsperspectieven
voor regionale bedrijven ook enkel als een suggestie vanuit het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan naar het Vlaamse gewest en/of de
provincie West-Vlaanderen kunnen worden beschouwd.
De kleinhandelszaken buiten de kernen en de overige
woonconcentraties 13 niet kunnen uitbreiden, conform de bepalingen uit
het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen.

C. RUIMTELIJK BELEID VOOR ZONEVREEMDE BEDRIJVEN
Voor het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven per bedrijf dienen een
aantal stappen (C1-C2-C3) te worden doorlopen.
C.1. Juridische en planologische context
In de eerste plaats blijft de juridische en planologische context een
noodzakelijk afwegingskader vormen :
13

‘Kernen’ en ‘overige woonconcentraties’ zijn beleidsmatige begrippen : Avelgem is geselecteerd
als een ‘kern’; terwijl Bossuit, Outrijve, Rugge, Waarmaarde en Kerkhove als ‘overige
woonconcentraties’ moeten beschouwd worden.
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•
•
•

de geldige milieu- en bouwvergunningen
de vigerende bestemmingsfunctie(s) van de bedrijfssite in een plan van
aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan
de bepalingen uit het richtinggevend en bindend gedeelte van de
ruimtelijke structuurplannen (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk14).

Alle relevante elementen uit deze juridische en planologische context vormen
een eerste, maar noodzakelijk afwegingskader voor het bieden van
ontwikkelingsperspectieven voor het desbetreffende bedrijf.
In het geval van onvoldoende vergunde bedrijven zal elke andere overweging
van ondergeschikt belang zijn. Dit beleidskader vormt immers geen instrument
om wederrechtelijk totstandgekomen gekomen bedrijven een mogelijkheid te
bieden voor regularisatie en/of uitbreiding.
C.2. Ruimtelijke toetsingscriteria voor de gebiedsgerichte afweging
Vervolgens wordt de gebiedsgerichte afweging uitgewerkt aan de hand van een
categorisering en ruimtelijke toetsingscriteria.
We onderscheiden volgende categorieën :
• Categorie 0 : Bedrijven die niet mogen uitbreiden. Deze bedrijven kunnen
in principe verder werken binnen de bestaande gebouwen. Bij stopzetting
van de activiteiten worden geen andere zonevreemde bedrijvigheden
toegelaten. Instandhoudingswerken zijn toegelaten.
•

Categorie 1 : Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en beperkte zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 10 %
bijkomende grondoppervlakte zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden. Bij stopzetting
van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten
bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de :
- Open ruimte : enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan
landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.

14
Bijvoorbeeld in dit gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem werden voor een aantal
‘grotere‘ zonevreemde bedrijven in het kader van ‘de gewenste ruimtelijke structuur van de
deelgebieden’ een aantal ontwikkelingsperspectieven reeds gespecificeerd.
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- Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de
woonomgeving.
- Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de
draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden.

- Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de
woonomgeving.
- Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de
draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden.
•

Categorie 2 : Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 50 %
bijkomende grondoppervlakte zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie
van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar
toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van
de :
- Open ruimte : enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan
landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.
- Woonomgeving : De toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de
woonomgeving.
- Ontsluiting : Geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de
draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden.

•

Categorie 3 : Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden.
Verbouwingen en zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 50 %
bijkomende grondoppervlakte zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie
van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar
toekomstige activiteiten geen bijkomende beperkingen opgelegd.

•

Categorie 4 : Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De
randvoorwaarden voor uitbreiding moeten vastgelegd worden per bedrijf in
functie van de omgeving. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht
van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding
worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting
van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten
bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de :
- Open ruimte : enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan
landbouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.
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•

Categorie 5 : Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen.
De
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet
overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per
bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van de huidige
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten geen bijkomende
beperkingen opgelegd.

De belangrijkste ruimtelijke toetsingscriteria en de daaraan gekoppelde
categorisering voor deze gebiedsgerichte afweging zijn de volgende :
• Gelegen in waardevolle elementen van de gewenste natuurlijke structuur
(bvb. in de Scheldemeersen, in beekvalleien...) Æ categorie 0 of 1.
• Gelegen in een aaneengesloten open landbouwgebied (nl. in ‘de open
ruimte noord’ óf in ‘de landschappelijk waardevolle valleirand van de
Scheldevallei’) Æ categorie 1 of 2.
• Gelegen aan de rand van een dorpskern of deel uitmakend van
lintbebouwing Æ categorie 1 tot 3.
• Gelegen binnen een dorpskern Æ categorie 2 tot 4.
• Gelegen langs een secundaire weg of een lokale verbindingsweg Æ
categorie 2 tot 4.
• Volledig of gedeeltelijk gelegen in reeds bestaande, bestemde zones of
gebieden voor bedrijvigheid volgens een vigerend plan van aanleg of
ruimtelijk uitvoeringsplan Æ categorie 2 tot 5.
Door een combinatie van één of meerdere van deze ruimtelijke toetsingscriteria
kan men tot een globale gebiedsgerichte categorisering komen. Dit betekent
dat de combinatie van meerdere ruimtelijke toetsingscriteria een bepaalde
marge kunnen laten (bijvoorbeeld variërend van categorie 1 tot 4). Deze marge
wordt vervolgens in de laatste stap via bedrijfsspecifieke criteria nog afgewogen
en verfijnd om te komen tot één effectieve categorisering.
C.3. Bedrijfsspecifieke afweging
De bovenstaande algemene en gebiedsgerichte afweging kan tenslotte per
bedrijf nog verfijnd worden. Hierbij zijn volgende criteria van belang :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de aard van de bedrijfsactiviteiten;
de ruimtelijke schaal van het bedrijf t.o.v. de omgeving;
de compactheid van de bedrijfssite en van de gebouwen ;
de verenigbaarheid met de directe omgeving (t.o.v. eventuele woningen,
landbouwbedrijven...);
de mogelijkheden naar clustervorming met andere bedrijven in de
omgeving
de bouwfysische toestand van de bedrijfsgebouwen;
de milieu-technische aspecten (milieuhinder, aanwezigheid van technische
nutsvoorzieningen...);
de landschappelijke integratie (voorkomen en inkleding);
de verkeersdynamiek naar personenvervoer en naar goederenvervoer;
de erftoegang tot het bedrijf (de aangepastheid van de plaatselijke
toegangsweg in relatie tot de verkeersdynamiek);
de historische context;
de economische dynamiek en rentabiliteit van het bedrijf;
de tewerkstellingsdynamiek van het bedrijf
...

Na een grondige afweging van al deze juridische, planologische, ruimtelijkstedenbouwkundige en economische criteria, kan men voor elk bedrijf
afzonderlijk specifieke ontwikkelingsperspectieven opstellen, die kunnen
worden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.

SPECIFIEK
BELEIDSKADER
VOOR
TOELAATBARE
FUNCTIEWIJZIGINGEN VOOR GEBOUWEN, GELEGEN
BUITEN DE GEËIGENDE BESTEMMINGSZONE
Gelet op de mogelijkheden en duidelijkheden die op Vlaams niveau decretaal
en via uitvoeringsbesluiten zijn ingevoerd, wenst de gemeente enkel algemene
basisprincipes ten aanzien van ‘toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen
gelegen buiten de geëigende bestemmingszone’ in haar ruimtelijk structuurplan
te formuleren.
Aan de hand van deze algemene basisprincipes en met als startbasis de
vigerende regelgeving terzake, zal een gedetailleerde beoordeling en uitwerking
bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en/of stedenbouwkundige
verordeningen worden nagestreefd m.b.v. een gebiedsgerichte benadering. Dit
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betekent dat elke specifieke plaatselijke ruimtelijke situatie dient te worden
getoetst aan de gewenste ruimtelijke structuur, die in dit ruimtelijk structuurplan
voor de verschillende deelgebieden is opgebouwd.
Basisprincipes :
• De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan aan bestaande,
niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen.
Gebouwen worden beschouwd als zijnde verkrot indien ze niet voldoen aan
de elementaire eisen van stabiliteit.
• De functiewijzigingen kunnen niet worden toegestaan in bestaande of
toekomstige kwetsbare gebieden (behoudens de parkgebieden). De
mogelijkheden voor functiewijzigingen zijn dus bijvoorbeeld niet van kracht
in de Scheldemeersen.
• De functiewijzigingen kunnen evenmin worden toegestaan in
overstromingsgebieden, aangeduid met toepassing van het decreet
betreffende het integraal waterbeleid.
• De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan indien het stuk
grond waarop het gebouw staat gelegen is aan een voldoende uitgeruste
weg. Als minimale uitrusting wordt beschouwd een met duurzame
materialen verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet.
• Er zijn enkel functiewijzigingen toegestaan op voorwaarde dat de goede
ruimtelijke ordening niet wordt geschaad en dat de ruimtelijke draagkracht
niet wordt overschreden. Meer bepaald moet in de gebiedsgerichte
uitwerking aan de volgende aspecten aandacht worden geschonken:
- de invloed van het nieuwe gebruik wat betreft het aantal te verwachten
gebruikers, bewoners of bezoekers van het gebouw;
- de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect;
- de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving aanwezige
functies;
- de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving vastgelegde
bestemmingen;
- het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn voor het nieuwe gebruik.
De gebiedsgerichte uitwerking in de ruimtelijke uitvoeringsplannen en/of
stedenbouwkundige verordeningen moet beantwoorden aan de hierboven
geformuleerde aanpak.
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4.3.6. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR
4.3.6.1. Doelstellingen
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 WestVlaanderen 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. De gemeente Avelgem wil hierbij een centrale
rol vervullen en meehelpen aan het uitbouwen van het toeristisch-recreatief
netwerk van het Schelde-Leie interfluvium en wenst zich te richten op volgende
doelstellingen :
Streven naar verweving van toerisme en recreatie met andere functies
Om toerisme en recreatie voldoende ontwikkelingsperspectieven te verlenen en
eventuele zonevreemdheid te elimineren, moet de verweving van toerisme en
recreatie met andere functies (natuur, landschap, landbouw, cultuur,
gemeenschapsleven...) de regel blijven en de strikte functiescheiding eerder de
uitzondering. Recreatief medegebruik staat dus op vele plaatsen voorop.
Inschakelen in een groter, bovenlokaal netwerk
De samenwerking met andere, omliggende gemeenten en met hogere
instanties moet een duidelijke meerwaarde opleveren voor de gewenste
toeristisch-recreatieve structuur in Avelgem. In dit verband moet het initiatief van
de samenwerking tussen enkele gemeenten uit de West-Vlaamse
Scheldestreek (Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn) en
de gebiedsgerichte werking van de provincie West-Vlaanderen verder
gestimuleerd worden. Bovendien stelt het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen dat de streek van de Bovenschelde potenties heeft om als
toeristisch-recreatief netwerk te worden ontwikkeld. De gemeente Avelgem wil
actief meewerken aan de uitbouw van dit bovenlokale netwerk. Er kunnen
eveneens samenwerkingsverbanden met de aangrenzende provincies OostVlaanderen en Henegouwen worden uitgebouwd in het kader van de recreatie
en het toerisme in de Vlaamse Ardennen.
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Optimaliseren en uitbouwen van toeristisch-recreatieve verbindingen
De mazen (verbindingen, routes, lijnelementen...) van het toeristisch-recreatieve
netwerk moeten geoptimaliseerd en sterker uitgebouwd worden. De Schelde,
het kanaal Bossuit-Kortrijk, de jaagpaden, oude spoorwegbeddingen,
landbouwwegen, kerk- en voetwegen, uitgestippelde fiets- en wandelroutes...
kunnen ingeschakeld worden voor de uitbouw van een volwaardig toeristischrecreatief netwerk. Sommige landelijke wegen kunnen gereserveerd worden
voor fietsers en wandelaars. Bovendien moeten er meer basis- en
nutsvoorzieningen
(routemarkering,
verlichting,
afvalvoorzieningen,
schuilplaatsen, zitbanken...) aanwezig zijn en moet er meer aandacht uitgaan
naar het beheer en onderhoud van deze toeristisch-recreatieve routes.
Behoud en versterken van toeristische, recreatieve en culturele
voorzieningen op de knooppunten van het netwerk
Om het netwerk voldoende attractief te maken, moeten op de knooppunten de
diverse toeristische, recreatieve en culturele voorzieningen behouden worden
en eventueel aangevuld worden. Voorbeelden van (nieuwe) voorzieningen zijn
de volgende : gemeenschaps- of ontmoetingscentra, groen-recreatieve
voorzieningen in de dorpskernen, pleisterplekken met eventuele horeca- en
verblijfsaccommodatie, toeristisch-recreatieve infrastructuur gekoppeld aan
parken of de Scheldevallei...
De knooppunten van het netwerk bestaan in de eerste plaats uit voorzieningen
die gebonden zijn aan de dorpskernen. Het aanbod aan culturele, toeristische
voorzieningen, sport- en ontspanningsstructuur moet specifiek op maat van het
profiel van de beschouwde dorpskern worden uitgebouwd zodat het
verenigings- en gemeenschapsleven voldoende ruimte verkrijgt. In tweede orde
mogen ook cultuurhistorische en architecturaal waardevolle gebouwen in de
open ruimte lokale toeristisch-recreatieve knooppunten vormen.
Behoud en versterken van de landschappelijke en groen-ecologische
waarde als grote troef
Vele toeristisch-recreatieve verbindingen en knooppunten verlenen hun kracht
aan de grote landschappelijke en groen-ecologische waarde van ‘de
Scheldevallei’ en ‘de open ruimte noord’, die als een grote troef moet worden
uitgespeeld in de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Avelgem.
Daarom zal de gemeente inspanningen leveren om deze waarden te behouden
en zoveel mogelijk te versterken.
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Een te grote toeristische en recreatiedruk vermijden
Om te vermijden dat andere functies (zoals landbouw, natuur...) onder druk
komen te staan en dat de open en groene ruimte van de Scheldevallei en het
Schelde-Leie interfluvium bewaard blijft, moeten de toeristische en recreatieve
activiteiten in Avelgem vooral een laagdynamisch karakter vertonen. Avelgem
bezit immers geen grootschalige en hoogdynamische toeristisch-recreatieve
trekpleisters en deze zijn ook naar de toekomst toe niet gewenst.

4.3.6.2. Elementen van de gewenste toeristischrecreatieve structuur
De elementen van de gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur
worden zowel op de figuur als in de tekst weergegeven. We maken onderscheid
tussen toeristisch-recreatieve lijnelementen, lokaal structurerende toeristischrecreatieve knooppunten en lokale toeristisch-recreatieve knooppunten.
< RG figuur nr. 16 : ‘gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur’ >

TOERISTISCH-RECREATIEVE LIJNELEMENTEN
Bovenlokale toeristisch-recreatieve lijnelementen
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen werden de Schelde,
het kanaal Bossuit-Kortrijk en de verlaten spoorwegbeddingen Kortrijk-Avelgem
en Dottignies-Avelgem als toeristisch-recreatieve lijnelementen geselecteerd.
De Schelde en het kanaal Bossuit-Kortrijk kunnen geoptimaliseerd en
uitgebouwd worden voor pleziervaart, watersport, hengelsport, fietsen,
wandelen... En de oude spoorwegbeddingen kunnen geoptimaliseerd en
uitgebouwd worden voor fietsen, wandelen, paardrijden... De inrichting en de
afbakening gebeuren door de provincie West-Vlaanderen.
Lokale toeristisch-recreatieve lijnelementen in de Scheldevallei en het
Schelde-Leie interfluvium
Om het toeristisch-recreatief medegebruik in het Schelde-Leie interfluvium en in
de Scheldevallei op te waarderen, kunnen – naast de bestaande routes – ook
nieuwe fiets- en voetgangersverbindingen worden voorzien. Meer concreet
betreft het alternatieve fiets- en wandelroutes vanuit de dorpskernen naar en
doorheen ‘de Scheldevallei’ en ‘de open ruimte noord’. Er kan ook een nieuw,
recreatief fietspad in Avelgem worden voorzien parallel met de Rijtgracht, vanaf
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het jaagpad langs de Schelde tot aan de oude spoorwegbedding AvelgemRonse. En de beschermde kasseiweg ‘de Varent’ kan worden heraangelegd,
rekening houdende met haar toeristische, recreatieve en culturele waarde.

LOKAAL STRUCTURERENDE TOERISTISCH-RECREATIEVE
KNOOPPUNTEN
We selecteren
knooppunten :

volgende

lokaal

structurerende

toeristisch-recreatieve

1. Het sportcomplex Ter Muncken in Avelgem
Ten zuiden van het bestaande sportcomplex Ter Muncken zijn nog voldoende
uitbreidingsmogelijkheden
voorhanden
voor
recreatieve
en
sportaccommodaties (nieuwe voetbalvelden, tennisterreinen, minigolfterrein...).
2. Het nieuwe gemeenschapscentrum in Avelgem
In de Scheldelaan (achter de Sint-Martinuskerk) wordt een nieuw
gemeenschapscentrum voor de gehele fusiegemeente gebouwd. Dit nieuwe
complex moet ruimte bieden voor zowel culturele activiteiten (concert- en
theaterzaal, repetitieruimtes, receptieruimte...) als accommodatie voor de jeugd
(fuifzaal, jeugddiensten, jeugdvereniging Krak...). Bovendien kan dit nieuwe
gemeenschapscentrum een uitvalsbasis vormen voor zachte recreatie in de
Scheldevallei.
3. Het centrum voor Riviertoerisme en VVV in het oude pompgebouw
van Bossuit
In en rond het oude pompgebouw van Bossuit moet het Centrum voor
Riviertoerisme en VVV als toeristisch-recreatief knooppunt van de West-Vlaamse
Scheldestreek blijven fungeren.
4. Het regionaal archeologisch museum in Waarmaarde
Het regionaal archeologisch museum in Waarmaarde moet als cultureel,
toeristisch en educatief centrum behouden worden.
5. Het Kasteel en Kasteelpark van Bossuit
De gemeente wil – in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de
betrokken partners – de mogelijkheden om toerisme en recreatie toe te laten in
het kasteel en kasteelpark van Bossuit nader onderzoeken.
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GEMEENTE AVELGEM
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN

Gewenste ruimtelijke
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legende - RG figuur nr. 16
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6. De binnenhaven van Kloron in Kerkhove
De bestaande binnenhaven van Kloron in de oude Schelde-inham (aan de
Scheldekaai) in Kerkhove kan de pleziervaart en de watersport op de Schelde
blijven ondersteunen.

LOKALE TOERISTISCH-RECREATIEVE KNOOPPUNTEN

Op gemeentelijk niveau onderscheiden we nog andere lokale toeristischrecreatieve knooppunten15. De meeste elementen zijn reeds bestaande lokale
toeristisch-recreatieve voorzieningen, verweven in de dorpskernen. Nieuwe
elementen of uitbreidingen worden expliciet vermeld.
Lokale culturele en ontmoetingscentra
• Het nieuwe gemeenschapscentrum aan de Scheldelaan in Avelgem
• De gemeentelijke openbare bibliotheek langs de Doorniksesteenweg
• Gemeentelijke Academie voor Visuele kunsten in Avelgem en Afdeling van
het conservatorium van de stad Kortrijk in Avelgem (in oude
stationsgebouw en oude Scheldeburcht)
• Het ontmoetingscentrum van Bossuit in het oude pompgebouw van Bossuit
• Het nieuwe ontmoetingscentrum in Outrijve (nabij het bestaande
voetbalveld aan de Tombeelstraat)
• Het ontmoetingscentrum van Waarmaarde in het regionaal archeologisch
museum in Waarmaarde
• Het
ontmoetingscentrum
van
Kerkhove
(op
hoek
van
Oudenaardsesteenweg en de Sint-Amandswijk
Cultuurhistorische, toeristisch waardevolle gebouwen
Op basis van de analyse van de bestaande toeristisch-recreatieve structuur uit
het informatief gedeelte, worden enkele bijzondere gebouwen of constructies
met een zekere toeristische waarde geselecteerd als cultuurhistorische,
toeristisch waardevolle gebouwen :
a. de Hoeve Heerlijkheid van Bouvrie in Bossuit
b. het Kasteel van Bossuit
c. de Sint-Amelbergakerk van Bossuit
d. het oude pompgebouw van Bossuit

e. het Hof van Ename in Bossuit
f. de Sint-Pieterskerk van Outrijve
g. de Kasteelhoeve in Outrijve
h. het hotel Alta Ripa in Outrijve
i. de Tombeelmolen (of molen Decoster) in Outrijve
j. de ‘Groote Fabrieke’ of ‘Leurent-Fabriek’ in Avelgem
k. het oude stationsgebouw van Avelgem
l. de Sint-Martinuskerk van Avelgem
m. het Kasteel ‘Scheldeburcht’ in Avelgem
n. de Sint-Rochuskerk van Rugge
o. de Hoeve Goed te Blauwpoorte in Waarmaarde
p. de O.L.Vrouwkerk van Waarmaarde
q. het regionaal archeologisch museum in Waarmaarde
r. de Voldersveldhoeve in Kerkhove
s. de Sint-Amanduskerk van Kerkhove
t. het Kasteel van Kerkhove
Deze cultuurhistorische, toeristisch waardevolle gebouwen kunnen bijzondere
ontwikkelingsperspectieven verkrijgen in functie van een toeristisch-recreatieve
of landschappelijke valorisatie van de plek. Hierbij dient steeds de
cultuurhistorische waarde van het gebouw te worden bestendigd. In het
‘specifieke beleidskader zonevreemde woningen’ (zie ‘gewenste ruimtelijke
nederzettingsstructuur’) werden reeds een aantal ontwikkelingsperspectieven
voor deze gebouwen vastgelegd. De bijzondere ontwikkelingsperspectieven,
die de gemeente individueel kan toekennen, moeten in de eerste plaats
beantwoorden aan ‘het specifieke beleidskader voor kleinschalige toeristischrecreatieve plattelandsactiviteiten’ uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan
West-Vlaanderen.
Voetbalvelden en sportterreinen
• het bestaande voetbalstadion van KVK Avelgem én nieuwe voetbalvelden
en sportterreinen aansluitend bij het sportcomplex Ter Muncken in Avelgem
• het voetbalveld en sportterreinen aan het Outrijveplein in Outrijve
• het voetbalveld naast het Sint-Jan Berchmanscollege in Avelgem
• tennisterreinen nabij de Scheldelaan in Avelgem
• het voetbalveld Havenzicht in Kerkhove

15

Sommige van deze knooppunten werden ook als een lokaal structurerend toeristisch-recreatief
knooppunt geselecteerd.
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Hoevetoerisme
Hoewel de gemeente geen bijzonder beleid wenst te voeren om hoevetoerisme
te stimuleren, moeten er toch mogelijkheden geboden worden voor het
opstarten van dergelijke projecten, die zich richten op een laagdynamische,
toeristische verblijfsaccommodatie en gekoppeld worden aan een agrarische
bedrijfsvoering. Elke aanvraag moet individueel worden behandeld waarbij
rekening wordt gehouden met de gewenste ruimtelijke structuur, de ligging
t.o.v. het toeristisch-recreatief netwerk, de verkeersontsluiting, de bestaande
voorzieningen en gebouweninfrastructuur, de landschappelijke integratie... Er
mag geen overdruk ontstaan in het open landbouwgebied én cultuurhistorische
of architecturaal waardevolle hofstedes en hoeves dienen hun specifieke
karakter en kwaliteiten te behouden. Elke aanvraag moet ook beantwoorden
aan ‘het specifieke beleidskader voor kleinschalige toeristisch-recreatieve
plattelandsactiviteiten’ uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan WestVlaanderen.
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4.3.7. DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
4.3.7.1. Doelstellingen
Het landschap als verwevingskader tussen diverse functies
Vanuit de kennis van de karakteristieke elementen en componenten en vanuit
de ruimtelijke samenhang binnen de landschappelijke structuur worden er
randvoorwaarden opgelegd aan de ruimtelijke ontwikkeling en bij de ruimtelijke
afweging van functies en activiteiten. Landschap moet aanzien worden als het
integratiekader tussen het fysisch systeem en de mens, tussen de natuur en de
landbouw, tussen de open en de bebouwde ruimte.
Behouden en versterken van de landschappelijke diversiteit en identiteit
In Avelgem zijn er verschillende belangrijke landschappelijke elementen en
componenten, waarnaar voldoende aandacht moet uitgaan. Deze elementen
zijn immers bepalend voor de landschappelijke samenhang in Avelgem.
Avelgem kan ingedeeld worden in verschillende landschapseenheden met elk
een eigen karakter. Die diversiteit en identiteit van de landschappen in Avelgem
vormen de uitgangspunten voor de gewenste ruimtelijke landschappelijke
structuur. Deze diversiteit leidt ook tot een gediversifieerde aanpak van de
verschillende deelgebieden, waarbij zowel het behouden van traditionele
elementen als het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen (bvb.
landschapsarchitectuur & landart) voorop staan.
In ‘de Scheldevallei’ wordt de landschapsopbouw in hoofdzaak gecombineerd
met de natuurontwikkeling, waardoor de nadruk veeleer op de bescherming van
de aanwezige landschappelijke waardevolle elementen zal liggen.
In ‘de open ruimte noord’ staat de landbouwfunctie centraal en zal de nadruk op
‘landschapsopbouw’ moeten liggen omdat de landschappelijk waardevolle
elementen er al in sterke mate vervaagd of aangetast zijn.
De ‘bebouwde kern van Avelgem’ en ‘de kleinere deelkernen’ worden als
‘bebouwde landschappen’ getypeerd en hierbij moet voldoende aandacht
uitgaan naar de landschappelijke randafwerking van deze dorpskernen t.o.v. de
omliggende open-ruimtegebieden én een kwalitatieve inrichting van de publieke
ruimte (het openbaar domein).
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Beheer en ontwikkeling van kleine landschapselementen
De kleine landschapselementen blijven een belangrijke component van het
landschap. Het verder verdwijnen ervan dient vermeden te worden met behulp
van een volwaardig beekoeverbeheer, wegbermbeheer, perceelsrandbeheer...
Op heel wat plaatsen zou de aanwezigheid van meer kleine
landschapselementen de kwaliteit en de visuele belevingswaarde van het
landschap aanzienlijk doen toenemen. Het landschap krijgt door de
aanwezigheid van meer kleine landschapselementen een natuurlijker en
aantrekkelijker gezicht.
Behouden van cultuurhistorische puntrelicten als waardevolle
landschappelijke componenten
In Avelgem zijn er verschillende cultuurhistorische en architecturaal waardevolle
gebouwen of constructies, die puntrelicten vormen. Deze elementen moeten in
stand gehouden worden om de identiteit van het Avelgemse landschap te
behouden.
Stimuleren van de landschappelijke integratie van verspreide en
versnipperde bebouwing en infrastructuren
In het open landschap zijn er tal van constructies en gebouwen, die vragen om
een vorm van landschappelijke integratie. Die integratie hoeft geen volledige
inkleding of afscherming te zijn. Het weloverwogen aanbrengen van een aantal
streekeigen groenelementen en/of een goede materiaalkeuze kunnen ook
bijdragen tot een betere integratie van gebouwen in het landschap zonder dat
deze volledig aan het zicht moeten onttrokken worden. Vooral de
bedrijfsgebouwen, die aan de rand van de dorpskernen of volledig in de open
ruimte gelegen zijn, en de hoge silogebouwen van (kadegebonden)
bedrijvigheid moeten landschappelijk beter geïntegreerd worden. Ook de
visuele
hinder
van
de
elektriciteitscentrale
van
Ruien,
de
hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsverdeelcentrum nabij Rugge moet
zoveel mogelijk ingeperkt worden.

4.3.7.2. Elementen
van
de
landschappelijke structuur

gewenste

< RG figuur nr. 17 : ‘Gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur’ >
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GEMEENTE AVELGEM
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De gewenste landschappelijke structuur is sterk gebaseerd op de bestaande.
Bijgevolg komen er een groot aantal elementen uit de bestaande structuur
terug. De basisgegevens uit de landschapsatlas, het Gemeentelijk
NatuurOntwikkelingsPlan van Avelgem én het Provinciaal Structuurplan WestVlaanderen worden gebundeld en verfijnd tot de onderstaande lijst van
structurerende elementen, componenten en landschapseenheden.

STRUCTURERENDE ELEMENTEN EN COMPONENTEN
Structurerende reliëfcomponenten van de heuvelstreek Schelde-Leie
interfluvium en de Scheldevallei
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen selecteerde de
heuvelstreek van het Schelde-Leie interfluvium en de Scheldevallei als
structurerende reliëfcomponenten.
Structurerende lineaire elementen
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen selecteerde de
Schelde, het kanaal Bossuit-Kortrijk en de spoorwegbedding AvelgemDottignies als structurerende lineaire elementen.
Lokale hydrografische lineaire elementen
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem worden volgende lokale
hydrografische lineaire elementen geselecteerd :
• beekvalleien van de Parochiebeek, de Beek ter Poele, de Waffelstraatbeek,
de Scheebeek, de Avelgembeek, de Puurbeek en de Bouvriebeek
• de Rijt- en Moergracht
Lokale open-ruimtecorridors
De open-ruimtegebieden tussen de verschillende dorpskernen (tussen de
kralen van het kralensnoer) worden open-ruimtecorridors genoemd. Deze openruimtecorridors moeten ervoor zorgen dat de verschillende dorpskernen niet
met elkaar versmelten en dat de verdere verlinting en versnippering van de
open ruimte in de hand wordt gehouden. Door het stimuleren van
grondgebonden landbouwactiviteiten kunnen deze open-ruimtecorridors
afgebakend worden als ‘bouwvrije zones’ in latere ruimtelijke
uitvoeringsplannen (zie ook bij ‘de gewenste agrarische structuur’). In het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem worden volgende lokale
open-ruimtecorridors geselecteerd :
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•
•
•
•
•
•
•

ten zuidwesten van Bossuit (naar Helkijn)
tussen Bossuit en Outrijve
tussen Outrijve en Avelgem
tussen Avelgem en Rugge
tussen Rugge en Waarmaarde
tussen Waarmaarde en Kerkhove
ten noordoosten van Kerkhove (naar Elsegem)

Lokale puntrelicten
In Avelgem zijn er verschillende cultuurhistorische en architecturaal waardevolle
gebouwen of constructies, die puntrelicten vormen. Deze elementen moeten in
stand gehouden worden om de identiteit van het Avelgemse landschap te
behouden en dienen daarom bijzondere aandacht te verkrijgen. Op basis van
de analyse uit ‘de landschapsatlas’ (zie ‘bestaande ruimtelijke landschappelijke
structuur’ in het informatief gedeelte) worden volgende elementen geselecteerd
als lokale puntrelicten :
• de Hoeve Heerlijkheid van Bouvrie in Bossuit
• het Kasteel van Bossuit
• het Hof van Ename in Bossuit
• de Sint-Pieterskerk (of Feodale kerk) van Outrijve
• de Tombeelmolen (of molen Decoster) in Outrijve
• het Kasteel Scheldeburcht in Avelgem
• de Hoeve Goed te Blauwpoorte in Waarmaarde
• de O.L.Vrouwkerk van Waarmaarde
• de Voldersveldhoeve – Goed te Voldersvelt in Kerkhove
• het Kasteel van Kerkhove - Varent
Bakens
We selecteren volgende elementen als bakens :
• de dorpskerken van Bossuit, Outrijve, Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove
• de Groote Fabrieke in Avelgem
• de Tombeelmolen (of molen Decoster) in Outrijve
• Silogebouwen van de kadegebonden bedrijvigheid rond oude Scheldeinham in Kerkhove
• Hoogspanningsleidingen en elektriciteitsverdeelcentrum nabij Rugge
Bakens zijn ‘blikvangers’ en fungeren dikwijls als oriënteringspunten in het
landschap. In die zin maken ze het landschap ‘leesbaar’ en dienen ze
behouden te worden. Maar de silogebouwen van de kadegebonden
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bedrijvigheid
rond
oude
Schelde-inham
in
Kerkhove,
de
hoogspanningsleidingen en het elektriciteitsverdeelcentrum nabij Rugge
worden eerder als storende bakens in het landschap ervaren. Deze visuele en
landschappelijke hinder moet zoveel mogelijk ingeperkt worden.

LANDSCHAPSEENHEDEN
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen werden op het
grondgebied van Avelgem enkele gave landschappen, nieuwe landschappen
en ankerplaatsen geselecteerd.
Gave landschappen :
• de Scheldevallei en meersen
Nieuwe landschap :
• het ruilverkavelingsgebied van Waarmaarde-Kerkhove-Tiegem-Kaster
Ankerplaatsen :
• Scheldemeanders van Avelgem
• Scheldemeanders van Kerkhove
• Bossuit
• de Moergracht, meersrelicten en oude Scheldearm Outrijve
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Avelgem worden nog bebouwde
landschappen en parken als lokale landschapseenheden geselecteerd.
Bebouwde landschappen
• de bebouwde kern van Avelgem
• de deelkern Bossuit
• de deelkern Outrijve
• de deelkern Rugge
• de deelkern Waarmaarde
• de deelkern Kerkhove
Parken met een bijzondere landschappelijke waarde
• Kasteelpark van Bossuit
• Natuurpark van Kerkhove

Leiedal

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Avelgem - Deel 2 : richtinggevend gedeelte

61

5. MAATREGELEN EN ACTIES
Onderstaande hoofdstuk omvat maatregelen en acties, waarbij de gemeente
Avelgem zelf initiatief neemt om de visie en de gewenste ruimtelijke structuur te
realiseren. Het biedt een stedenbouwkundig kader rond diverse ‘gewenste
deelstructuren’
en
‘gewenste
deelgebieden’,
met
ondermeer
bestemmingsplannen,
de
zogenaamde
gemeentelijke
ruimtelijke
uitvoeringsplannen, gemeentelijke verordeningen, inrichtingsplannen, alsook
heel concrete acties op het terrein. Dit belet niet dat gedurende de planperiode
maatregelen en acties mogelijk zijn binnen het kader van de gewenste
ruimtelijke structuur, die hier niet opgenomen zijn.
Volgens het subsidiariteitsbeginsel kunnen ook andere beleidsniveaus
aangesproken worden om initiatief te nemen om mee de gewenste ruimtelijke
structuur te realiseren.
Onderstaande lijsten vormen een ‘richtinggevend’ overzicht van maatregelen en
acties, die zowel op korte, middellange of lange termijn kunnen uitgevoerd
worden. Pas in het bindend gedeelte van het structuurplan is een keuze
gemaakt van maatregelen en acties, die voor de gemeente echt prioritair zijn.
Onderstaande hoofdstuk geeft m.a.w. mogelijke maatregelen en acties aan en
deze lijsten zijn ook niet-limitatief.

5.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE DEELGEBIEDEN
5.1.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
BEBOUWDE KERN VAN AVELGEM
De gemeente wenst o.a. volgende maatregelen en acties binnen de bebouwde
kern van Avelgem te ondernemen :
• Opstellen van R.U.P.’s voor de differentiatie van het woongebied om de
verweving van functies ‘gericht’ te sturen :
R.U.P.’s voor het centrumgebied van Avelgem
R.U.P.’s voor de twee gebieden voor gemengde functies in Avelgem
R.U.P.’s voor de verblijfsgebieden van Avelgem
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•

•

•
•
•

Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor het
koppelingsgebied
Doorniksesteenweg-Industriezone-Scheldemeersen.
Aangezien dit koppelingsgebied gelegen is aan de rand van de
Scheldevallei, zal de verdere ruimtelijke invulling en ordening van dit
koppelingsgebied in samenwerking met de hogere, bevoegde instanties
moeten worden afgewogen.
Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor het
koppelingsgebied Avelgem-centrum en de Scheldemeersen. Aangezien dit
koppelingsgebied gelegen is aan de rand van de Scheldevallei, zal de
verdere ruimtelijke invulling en ordening van dit koppelingsgebied in
samenwerking met de hogere, bevoegde instanties moeten worden
afgewogen.
Opstellen van R.U.P.’s voor de groene vingers
Uitwerken van inrichtingsplannen en/of R.U.P.’s voor de herinrichting van
openbare ruimte en aanleg van openbare groenvoorzieningen in de
bebouwde kern van Avelgem
Uitwerken van verschillende projecten voor de ruime omgeving oude
station - Huttegem - Groote Fabrieke - sportcomplex Ter Muncken als
nieuwe ontwikkelingspool :
- Stedenbouwkundig ontwerp of ‘masterplan’ voor deze nieuwe
ontwikkelingspool
- Stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor de opwaardering van de
omgeving van het oude stationsgebouw
- Stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor de reconversie van ‘de
Groote Fabrieke’
- Stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor het behoud van de
groothandels- en kleinhandelszaak in bouwmaterialen tussen de
Huttegemstraat en de oude spoorwegbedding OF een
stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor de reconversie ervan naar
een verblijfsgebied.

5.1.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
KLEINERE DEELKERNEN
De gemeente wenst o.a. volgende maatregelen en acties binnen de ‘kleinere
deelkernen’ te ondernemen :
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•

•

•
•

Opstellen van R.U.P.’s voor de differentiatie van het woongebied om de
verweving van functies ‘gericht’ te sturen :
R.U.P.’s voor de centrumgebieden van Bossuit, Outrijve, Rugge,
Waarmaarde en Kerkhove
R.U.P.’s voor de verblijfsgebieden van Bossuit, Outrijve, Waarmaarde
en Kerkhove
Opstellen van inrichtingsplannen en/of R.U.P.’s voor de herinrichting van
openbare ruimte, in het bijzonder :
de herwaardering van het beschermde dorpsgezicht rond de SintPieterskerk in Outrijve
de heraanleg van de beschermde kasseiweg ‘de Varent’ in Kerkhove
Opstellen van R.U.P.’s voor de herinvulling van de leegstaande fabriek op
de hoek van de Doorniksesteenweg-Dorrestraat in Bossuit
Uitwerken van een programma- en actieplan voor de achtergestelde
buurten in Bossuit op vlak van buurtwerking, tewerkstelling,
huisvestingsbeleid, minimale voorzieningen en recreatie.

5.1.3. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
SCHELDEVALLEI
De gemeente wenst o.a. volgende maatregelen en acties binnen de
‘Scheldevallei’ te ondernemen :
• Samenwerking nastreven met de hogere, bevoegde instanties voor de
gerichte verweving van open-ruimtefuncties binnen deze Scheldevallei; in
het bijzonder voor het opmaken van de gewestelijke, provinciale en/of
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de Scheldevallei

5.1.4. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
OPEN RUIMTE NOORD
De gemeente wenst o.a. volgende maatregelen en acties binnen ‘het
deelgebied van ‘de open ruimte noord’ te ondernemen :
• Opstellen van R.U.P.’s voor de gerichte verweving van open-ruimtefuncties
in dit deelgebied van ‘de open ruimte noord’

Leiedal

5.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
DEELSTRUCTUREN
5.2.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
NATUURLIJKE STRUCTUUR
In functie van ‘de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’ wenst de gemeente
o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Samenwerking nastreven met de hogere, bevoegde instanties en
ondersteunende
maatregelen
treffen
ter
uitvoering
van
de
natuurontwikkeling en landschapsopbouw in de Scheldemeersen. Het
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan en het natuurinrichtingsproject WestVlaamse Scheldemeersen dienen hierbij als kader.
• Uitwerken van een actieplan ter uitvoering van het integraal waterbeheer, de
natuurontwikkeling en landschapsopbouw in de beekvalleien. Gezien het
feit dat de Scheebeek en de Parochiebeek in het provinciaal ruimtelijk
structuurplan West-Vlaanderen als ‘natuurverbindingsgebieden’ werden
geselecteerd, wordt dit voor deze beekvalleien beperkt tot medewerking
met de initiatieven van de provincie West-Vlaanderen en andere bevoegde
instanties (AMINAL...).

5.2.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
NEDERZETTINGSSTRUCTUUR
In functie van ‘de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur’ wenst de
gemeente o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Opstellen van stedenbouwkundige ontwerpen en/of R.U.P.’s voor
wooninbreidingsprojecten
• Opstellen van R.U.P.’s voor nieuwe of de uitbreiding van bestaande
gemeenschapsvoorzieningen
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•

•
•

Uitwerken van een specifiek onderzoek naar bestemmingsmogelijkheden
van bestaande gemeenschapsgebouwen (bestendigen van de
gemeenschapsfunctie of reconversiemogelijkheden bieden). Nadien
kunnen hiervoor R.U.P.’s worden opgesteld.
Opstellen van R.U.P. voor een nieuwe locatie van het gemeentelijk
afvalstoffenpark (of containerpark)
Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het specifiek beleidskader voor de
zonevreemde woningen

5.2.3. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
AGRARISCHE STRUCTUUR
In functie van de gewenste ruimtelijke agrarische structuur wenst de gemeente
o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het beleid naar
bouwmogelijkheden ; in het bijzonder voor de afbakening van bouwvrije
zones. Dit kan in overleg met de provincie West-Vlaanderen en/of het
Vlaamse Gewest worden uitgewerkt.
• Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het beleid naar functiewijzigingen
van agrarische gebouwen.

5.2.4. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE RUIMTELIJKE VERKEERS- EN
VERVOERSSTRUCTUUR
In functie van ‘de gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur’ wenst de
gemeente o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :

•

Opstellen van inrichtingsplannen en wegprofileringen voor de heraanleg
van lokale wegen categorie 1, 2A en 2B (ter uitvoering van de
categorisering van het lokale wegennet)

Openbaar vervoer
• Opstellen van inrichtingsplannen voor de heraanleg van de oude
stationslocatie in Avelgem als lokaal knooppunt voor openbaar busvervoer.
• In samenwerking met de openbare busvervoersmaatschappij een nieuwe
vaste busverbinding Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove-Kaster-AnzegemWaregem uitwerken.
• In samenwerking met de openbare busvervoersmaatschappij de
busverbinding vanuit Avelgem naar Oudenaarde via Waarmaarde-Kerkhove
sterker uitbouwen.
• In samenwerking met de openbare busvervoersmaatschappij nieuwe
busverbindingen tussen de verschillende dorpskernen van Avelgem
realiseren.
Fiets- en voetgangerswegen
• Stimuleren van de (her)aanleg van continue en verkeersveilige fietspaden
langs alle secundaire wegen, lokale verbindingswegen (=lokale wegen
cat.1) en lokale kernontsluitingswegen (=lokale wegen cat. 2A).
Desgevallend zal de samenwerking met hogere, bevoegde instanties
noodzakelijk zijn. In het bijzonder zijn volgende acties prioritair :
- Uitbouwen van continue fietspaden, die zoveel mogelijk gescheiden
worden van het gemotoriseerd verkeer, langsheen de N8 : in de
richting van Kortrijk én vooral in de richting van Oudenaarde.
- De aanleg van continue en verkeersveilige fietspaden langs de as
Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat.
Deze maatregelen en acties rond de gewenste ruimtelijke verkeers- en
vervoersstructuur worden in het gemeentelijk mobiliteitsplan van Avelgem nog
verder uitgewerkt.

Wegen
• Stimuleren en ondersteunen van hogere, bevoegde instanties voor de
herinrichting van de doortochten van de N8 in de dorpskernen van
Avelgem, Waarmaarde en Kerkhove EN van de doortochten van de N353 in
de dorpskernen van Bossuit, Outrijve en Avelgem
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5.2.5. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
ECONOMISCHE STRUCTUUR
In functie van ‘de gewenste ruimtelijke economische structuur’ wenst de
gemeente o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het specifieke beleidskader voor
de zonevreemde bedrijven
• Opstellen van stedenbouwkundige ontwerpen en/of R.U.P.’s voor
reconversieprojecten van oude, vrijkomende of verlaten bedrijfspanden en
bedrijfsgronden

5.2.6. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
TOERISTISCH-RECREATIEVE
STRUCTUUR
In functie van de gewenste ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur wenst de
gemeente o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Stimuleren en ondersteunen van de provincie West-Vlaanderen in het
opstellen van een actieplan voor de opwaardering van de oude
spoorwegbeddingen Dottignies-Avelgem en Kortrijk-Avelgem als groene en
recreatieve assen
• Aanleggen van een nieuw recreatief fietspad in Avelgem parallel met de
Rijtgracht, vanaf het jaagpad langs de Schelde tot aan de oude
spoorwegbedding Avelgem-Ronse.
• In samenwerking met de hogere, bevoegde instanties een actieplan
uitwerken voor het uitbouwen en vervolledigen van alternatieve, recreatieve
fiets- en wandelroutes vanuit de dorpskernen naar en doorheen ‘de
Scheldevallei’ en ‘de open ruimte noord’.
• In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en andere betrokken
partners de mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe toeristisch-recreatieve
functies in de gemeente Avelgem. Nadien kunnen deze toeristischrecreatieve voorzieningen in R.U.P.’s worden vastgelegd en via een
strategisch programma- en actieplan worden uitgevoerd. Meer specifiek
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kunnen de mogelijkheden van toeristisch-recreatieve functies in het kasteel
en kasteelpark van Bossuit nader onderzocht worden.

5.2.7. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE
LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR
In functie van de gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur wenst de
gemeente o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen :
• Opstellen van R.U.P.’s voor de afbakening van open-ruimtecorridors als
bouwvrije zones
• Ondersteunende maatregelen treffen en opstellen van een actieplan voor
het beheer en ontwikkeling van kleine landschapselementen
• Opstellen van een programma- en actieplan voor lokale puntrelicten
• Opstellen van actieplan ter bevordering van de landschappelijke integratie
van verspreide en versnipperde bebouwing en van infrastructuren
• In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en andere bevoegde
instanties (bvb. AMINAL, Vlaamse Landmaatschappij...) de mogelijkheden
voor landschapsopbouw, landschapsarchitectuur en landart nader
onderzoeken
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INHOUD VAN
GEDEELTE

HET

BINDEND

Dit bindend gedeelte vormt het derde deel van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan van Avelgem. In het bindend gedeelte worden de
beleidsbeslissingen met een bindend karakter van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan opgenomen. Het structuurplan, dus ook de bindende bepalingen,
hebben van rechtswege geen enkele bindende of verordenende kracht voor de
burger. Er kunnen dan ook geen vergunningen worden verleend of geweigerd
op basis van uitspraken in het structuurplan. De bindende bepalingen zijn
echter wel bindend voor de gemeentelijke overheid, met name de gemeente en
de instellingen die hieronder ressorteren. Zij moeten de uitspraken in de
bindende bepalingen nakomen en kunnen er onder geen beding van afwijken.
De bindende bepalingen zijn de spil tussen de gewenste ruimtelijke structuur
(geformuleerd in het richtinggevend gedeelte) en de realisatie ervan op het
terrein. Hun functie bestaat erin het dwingend kader aan te geven voor de
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via uitvoerende
instrumenten. Het bevat die maatregelen die prioritair worden geacht om de
visie en de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te
maken.
Er worden twee verschillende hoofdstukken onderscheiden:
Hoofdstuk 1 bevat bindende bepalingen over selecties en categoriseringen
(waar een bepaald beleid tegenover staat).
Hoofdstuk 2 bevat bindende bepalingen over uit te voeren acties en
maatregelen.
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1. SELECTIES
CATEGORISERINGEN

EN

In de volgende bindende bepalingen worden bepaalde gebieden en elementen
in Avelgem geselecteerd en/of gecategoriseerd. Hiermee stemt telkens een
specifiek beleid overeen, dat in het richtinggevend gedeelte wordt aangegeven.

1.1. SELECTIE VAN DE GEWENSTE
DEELGEBIEDEN
Volgende gewenste deelgebieden worden binnen het grondgebied van de
gemeente Avelgem geselecteerd :
• de bebouwde kern van Avelgem
• de kleinere deelkernen
• de Scheldevallei
• de open ruimte noord

1.2. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN
1.2.1. SELECTIES
BIJ
DE
GEWENSTE
RUIMTELIJKE NATUURLIJKE STRUCTUUR
Lokale ecologische verbindingen :
• de Bouvriebeek
• de Puurbeek
• de Avelgembeek
• de Waffelstraatbeek
• de Beek Ter Poele
• de Rijtgracht
• de Moergracht
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1.2.2. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE
VERKEEREN
VERVOERSSTRUCTUUR
Lokale wegen categorie 1 : ‘lokale verbindingswegen’
• de E. Balcaenstraat N391 (vanaf de Doorniksesteenweg tot de
gemeentegrens met Escanaffles-Celles)
• de ‘oude’ Oudenaardsesteenweg N453 (vanaf de Bruggesteenweg tot aan
de gemeentegrens met Wortegem-Petegem)
Lokale wegen categorie 2A : ‘lokale kernontsluitingswegen’ of
‘verzamelwegen op lokaal niveau’ :
• de Moenstraat (vanaf de Doorniksesteenweg tot aan de gemeentegrens met
Moen-Zwevegem)
• de
as
Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat
(vanaf
de
Oudenaardsesteenweg tot de gemeentegrens met Otegem-Zwevegem)
• de Ruggestraat (vanaf de Oudenaardsesteenweg tot de gemeentegrens
met Ruien-Kluisbergen)

1.2.3. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE
TOERISTISCHRECREATIEVE STRUCTUUR
Lokaal structurerende toeristisch-recreatieve knooppunten :
• Het sportcomplex Ter Muncken in Avelgem
• Het nieuwe gemeenschapscentrum in Avelgem
• Het centrum voor Riviertoerisme en VVV in het oude pompgebouw van
Bossuit
• Het regionaal archeologisch museum in Waarmaarde
• Het Kasteel en Kasteelpark van Bossuit
• De binnenhaven van Kloron in Kerkhove
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1.2.4. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE
RUIMTELIJKE LANDSCHAPPELIJKE
STRUCTUUR
Lokale puntrelicten
• de Hoeve Heerlijkheid van Bouvrie in Bossuit
• het Kasteel van Bossuit
• het Hof van Ename in Bossuit
• de Sint-Pieterskerk (of Feodale kerk) van Outrijve
• de Tombeelmolen (of molen Decoster) in Outrijve
• het Kasteel Scheldeburcht in Avelgem
• de Hoeve Goed te Blauwpoorte in Waarmaarde
• de O.L.Vrouwkerk van Waarmaarde
• de Voldersveldhoeve – Goed te Voldersvelt in Kerkhove
• het Kasteel van Kerkhove - Varent
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•

2. MAATREGELEN EN ACTIES

•

2.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE DEELGEBIEDEN
•

•

•
•

BIJ DE GEWENSTE RUIMTELIJKE
VERVOERSSTRUCTUUR :
•

BIJ DE BEBOUWDE KERN VAN AVELGEM :
Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor het
koppelingsgebied
Doorniksesteenweg-Industriezone-Scheldemeersen.
Aangezien dit koppelingsgebied gelegen is aan de rand van de
Scheldevallei, zal de verdere ruimtelijke invulling en ordening van dit
koppelingsgebied in samenwerking met de hogere, bevoegde instanties
moeten worden afgewogen.
Opstellen van een stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor het
koppelingsgebied Avelgem-centrum en de Scheldemeersen. Aangezien dit
koppelingsgebied gelegen is aan de rand van de Scheldevallei, zal de
verdere ruimtelijke invulling en ordening van dit koppelingsgebied in
samenwerking met de hogere, bevoegde instanties moeten worden
afgewogen.
Opstellen van stedenbouwkundig ontwerp of ‘masterplan’ voor de ruime
omgeving oude station - Huttegem - Groote Fabrieke - sportcomplex Ter
Muncken als nieuwe ontwikkelingspool
Opstellen van stedenbouwkundig ontwerp en R.U.P.’s voor de
opwaardering van de omgeving van het oude stationsgebouw

Opstellen van R.U.P. voor een nieuwe locatie van het gemeentelijk
afvalstoffenpark (of containerpark)
Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het specifiek beleidskader voor de
zonevreemde woningen

•
•

EN

In samenwerking met de openbare busvervoersmaatschappij een nieuwe
vaste busverbinding Avelgem-Waarmaarde-Kerkhove-Kaster-AnzegemWaregem uitwerken.
In samenwerking met de openbare busvervoersmaatschappij de
busverbinding vanuit Avelgem naar Oudenaarde via Waarmaarde-Kerkhove
sterker uitbouwen.
Stimuleren van de (her)aanleg van continue en verkeersveilige fietspaden
langs alle secundaire wegen, lokale verbindingswegen (=lokale wegen
cat.1) en lokale kernontsluitingswegen (=lokale wegen cat. 2A).
Desgevallend zal de samenwerking met hogere, bevoegde instanties
noodzakelijk zijn.

BIJ DE GEWENSTE
STRUCTUUR :
•

VERKEERS-

RUIMTELIJKE

ECONOMISCHE

Opstellen van R.U.P.’s ter uitvoering van het specifiek beleidskader voor de
zonevreemde bedrijven

2.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE
GEWENSTE DEELSTRUCTUREN
BIJ DE GEWENSTE
STRUCTUUR :
•

RUIMTELIJKE

Opstellen van stedenbouwkundige
wooninbreidingsprojecten
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ontwerpen

NEDERZETTINGSen/of

R.U.P.’s

voor
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