
Opmerkingen kennisgevingsnota plan MER gewestelijk RUP Ter Biest  

Vooraf: Het college van burgemeester en schepenen van Wevelgem beslist om onderstaande tekst te 

bezorgen aan de dienst-MER in het kader van het openbaar onderzoek rond de kennisgevingsnota 

voor het plan MER gewestelijk RUP Ter Biest.  

Een consensustekst werd opgesteld na bespreking binnen de gemeenteraadscommissie algemeen 

beleid van 22 december 2016. Deze tekst werd na de commissievergadering overgemaakt aan alle 

gemeenteraadsleden, zodat ze eventuele bijkomende input konden bezorgen in functie van de 

opmaak van de eindtekst door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 januari 

2017.  Vanuit de fracties CD&V en sp.a werd formeel ingestemd met de tekst. De fractie Groen  

noteerde een aantal bemerkingen. Het college opteert ervoor om de opmerkingen van deze fractie in 

onderstaande tekst cursief op te nemen (met aanvullende bemerking hierbij). Vanuit de fracties N-VA 

en Vlaams Belang werden geen bemerkingen geformuleerd. 

Het college vertrouwt erop, dat via deze werkwijze, de mening van de volledige gemeenteraad bij 

deze kennisgevingsnota vertolkt wordt. Binnen dergelijke oefening is het vooral de bedoeling om een 

standpunt in te nemen omtrent de kennisgevingsnota, eerder dan omtrent het project zelf. Het is 

evident dat het niet altijd eenvoudig is om beide standpuntinnames volledig te scheiden.   

Het college van burgemeester en schepenen stelt met tevredenheid vast dat de kernboodschap vanuit 

de gemeente in een brede consensus gedragen wordt. 

 

IKEA heeft concrete plannen om op de site Ter Biest een woonwarenhuis te realiseren. De gemeente 

wenst over de invulling van dit gebied verder te overleggen met de investeerder. De 

kennisgevingsnota die voorligt is de eerste stap in de procedure voor de opmaak van een GRUP en 

dient als  basis voor het opstellen van een MER. Een goed opgesteld MER is van essentieel belang. 

Vanuit dit belang, maar natuurlijk omwille van het belang van de inwoners van deze gemeente in het 

algemeen en de omwonenden in het bijzonder, formuleert het gemeentebestuur van Wevelgem 

onderstaande opmerkingen. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarbij kennis 

genomen van de adviezen uitgebracht door de verschillende adviesraden uit de gemeente en heeft 

rond deze tekst overlegd binnen de gemeenteraadscommissie algemeen beleid.  

Plangebied 

Het project wil invulling geven aan een deel van de site Ter Biest, gelegen in het landbouwgebied ten 

noorden van het vliegveld. De hypothese van de gewenste ruimtelijke structuur voor de afbakening 

van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk verwijst naar dit gebied als stedelijk landbouwgebied met 

bijzondere potenties. De gemeente vraagt om ook voor de rest van het gebied (het volledige 

landbouwgebied ten noorden van het vliegveld tot aan de autosnelweg) voldoende duidelijkheid te 

scheppen en dit mee te nemen in het gewestelijk RUP. Een verdere verankering van landbouw en 

natuur is nodig. Bij uitbreiding van het plangebied is het logischer dat de Vlaamse Overheid de 

opdracht geeft voor het opmaken van een plan MER.  

Van een bedrijf als IKEA kan aangenomen worden dat de hotspotanalyse grondig en doordacht 

gebeurd is. Op deze analyse wordt de verdere selectie van alternatieve locaties gebaseerd. De 



methodiek die voor deze analyse gebruikt wordt, ontbreekt echter in de kennisgevingsnota.  

Voldoende transparantie is vereist, zodat de resultaten van deze analyse gekaderd kunnen worden.   

De evaluatie van de alternatieve locaties in het stedelijk gebied Kortrijk vraagt een grondiger en 

transparanter onderbouwing, met inbegrip van de weerhouden locatie Ter Biest. De milieueffecten 

van een ontwikkeling op de site Ter Biest moeten goed gekaderd worden.  

De fractie Groen stelt: Een goede afweging kan pas gemaakt worden als meerdere locatie-

alternatieven met elkaar vergeleken worden.  

Het college van burgemeester en schepenen merkt hierbij op: De vraag naar een grotere 

transparantie en een betere onderbouwing van de alternatieve locaties leidt logischerwijs tot een 

afweging van diverse alternatieven. 

 

Mobiliteit 

De impact op het lokale weggennet en op de aansluitingen met het hogere wegennet mag niet 

onderschat worden. De streefbeeldstudie N8, het regionaal project ReKover, een aantal  studies van 

Vectris (Kleine Molen, IKEA), het mobiliteitsplan en fiets- en parkeerplan van de gemeente en 

verschillende verkeersstudies binnen de regio bevatten heel wat mobiliteitsgegevens die relevant zijn 

voor het mobiliteitsonderzoek.   

De fractie Groen stelt: Een aantal van deze plannen en studies zijn er gekomen omdat de 

mobiliteitssituatie in Wevelgem momenteel reeds problematisch is. 

Het college van burgemeester en schepenen merkt hierbij op: Mobiliteit vormt een algemeen 

probleem binnen de regio. Het is evident dat ook lokale besturen hun aandeel leveren in het 

studiewerk om dit probleem op lokaal niveau te beheersen. De totale problematiek heeft natuurlijk 

ook een bovenlokale dimensie. 

De huidige en voorziene tellingen op het wegennet en in het bijzonder de kruispunten zijn 

onvoldoende representatief. Uitgebreidere tellingen zijn nodig, ten minste tijdens de klassieke 

spitsuren, maar ook voor de spitsmomenten typisch aan een IKEA-woonwarenhuis en het eventueel 

bijkomend voorzien programma. Om een realistische inschatting te kunnen maken van de 

verkeersgeneratie van een IKEA-woonwarenhuis, zijn de cijfers van andere IKEA woonwarenhuizen 

relevant. De herkomst van klanten bepaalt mee de weg om de IKEA-woonwarenhuis te bereiken. 

Deze spreiding is in principe gekend en moet daarom meegenomen worden in het 

mobiliteitsonderzoek,  in het bijzonder in functie van de impact op het lokale wegennet. 

In de kennisgevingsnota wordt de ontsluiting geënt op de A19 via de Gullegemstraat, Koningin 

Fabiolastraat en de Rijksweg N343. De verkeersgeneratie van het nieuwe IKEA-woonwarenhuis zal 

een impact hebben op de nieuw aan te leggen infrastructuur (trompetaansluiting R8/A19).  Deze 

voorziene infrastructuur dient geschikt te zijn om ook het verkeer van het nieuwe IKEA-

woonwarenhuis bijkomend op te vangen.  



Daarnaast moet ook de verkeersimpact op de ontsluiting van het industrieterrein Gullegem – 

Moorsele bekeken worden en dient rekening gehouden te worden met nieuwe ontwikkelingen in 

Wevelgem en buurgemeenten (vb. Kleine Molen, Kortrijk Weide, site Blekerij, …).  

De gemeente Wevelgem beschikt over een woonprogrammatie met een overzicht van nieuwe 

woonontwikkelingen.  

De bijkomende verkeersdruk op het lokale wegennet vraagt om extra aandacht voor de trage 

weggebruikers.  

De Bieststraat is voor de gemeente een prioritaire fietsverbinding. De Bieststraat kan onder geen 

enkel beding in rekening gebracht worden om het autoverkeer ten gevolge van het voorziene project 

toe of af te leiden.  

Afgescheiden fiets- en voetgangersverbindingen zijn een must. Ook het sluipverkeer moet mee in 

kaart worden gebracht. 

Tot slot heeft ook het openbaar vervoer een belangrijke plaats.  Er wordt verwezen naar een stijging 

van het gebruik van het openbaar vervoer naar 15%. Het openbaar vervoer moet maximaal 

afgestemd worden op het voorziene planprogramma en moet gerealiseerd zijn voor de exploitatie 

van het planprogramma. Duidelijke cijfers van het gebruik van openbaar vervoer bij andere IKEA-

woonwarenhuizen zijn hierbij relevant.  

Rekening houdend met deze elementen moet het studiegebied voor mobiliteit uitgebreid worden 

met minstens de kernen van Wevelgem, Gullegem en Bissegem, de ontsluiting van het 

industrieterrein Gullegem – Moorsele en de aansluiting R8/A19. De verkeersimpact moet voor de 

verschillende programmavarianten afzonderlijk en uitgebreid bestudeerd worden. Daarnaast is een 

mobiliteitsplan voor de exploitatie van het IKEA-woonwarenhuis opportuun.  

Een bijkomende te onderzoeken variant is de rechtstreekse aansluiting op de snelweg met een 

volledig gescheiden verkeersoplossing zonder aftakking op het lokale wegennet.  

De verkeersafwikkeling – over een ruimer studiegebied - heeft ook zijn impact op de aspecten geluid, 

lucht en water. Deze moeten vanuit het goed nabuurschap bekeken worden.  

Goed nabuurschap 

Vanuit een goed nabuurschap is het belangrijk om een voldoende groene buffer te voorzien voor de 

bewoners van de Vanneputstraat, de Bieststraat, Kleine Ieperstraat, Mollegat en de Tombroekdreef, 

zowel visueel, als naar geluid, licht en lucht. De problematiek van fijn stof is daarbij een speciaal 

aandachtspunt, omwille van de effecten op de gezondheid. Ook de aanlegfase heeft een impact op 

de buurt. De hinder moet tot een minimum beperkt worden (bvb. door grondneutraal te werken, …).  

In  het landbouwgebied zijn landbouwers actief. Een onderzoek naar de effecten van de inplanting 

van het planprogramma op de bedrijfsvoering dringt zich op.  

Voor de aspecten geluid en lucht is een uitbreiding van het studiegebied nodig, gezien de vraag naar 

een ruimer studiegebied voor mobiliteit. Ook hier moet rekening gehouden worden met nog 

geplande ontwikkelingen zoals voor mobiliteit het geval is.  



Tot slot is het beperken van de uitstoot van CO2 een prioritaire beleidsdoelstelling in de regio. Het  

nieuwe planprogramma (IKEA en eventuele nevenprogramma) dient daarom maximaal te streven 

naar klimaatneutraliteit en op niveau van de site zelf in te zetten op zuinig energiegebruik, 

alternatieve energiebronnen, hergebruik van water, …  

De fractie Groen stelt: Klimaat dient als een aparte milieudiscipline in de beoordeling meegenomen te 

worden, aangezien het burgemeestersconvenant door de gemeentes in de regio werd ondertekend. 

Dan gaat het over de site zelf en de mobiliteitsstromen. 

Het college van burgemeester en schepenen merkt hierbij op: Het vormt op zich geen probleem om 

dit mee te nemen in de studie. Dit sluit aan bij een aantal te onderzoeken disciplines.  

Zuinig ruimtegebruik 

Het project moet op de meest efficiënte manier gebruik maken van de beschikbare ruimte. 

Ondergronds parkeren draagt hier al toe bij.  

De fractie Groen stelt: In plaats van ‘ondergronds parkeren draagt hier al toe bij’ zou beter gesteld 

worden: ‘Volledig in plaats van gedeeltelijk ondergronds parkeren is hiervoor een eerste stap’. 

Het college van burgemeester en schepenen merkt hierbij op: Er is een duidelijke vraag naar efficiënt 

ruimtegebruik. In die zin moet onderzocht worden met welke mix dit goed aangepakt kan worden. 

Dat ondergronds parkeren hierbij een belangrijke component is, wordt niet betwijfeld. Voor parkeren 

op zich zijn er al alternatieven die een zuinig ruimtegebruik garanderen, meer bepaald op het 

gelijkvloers onder de winkel, of op een dak… De studie moet focussen op de mix van aspecten die 

bijdragen tot het zuinig gebruik van de ruimte. 

De verdere impact op het open gebied moet zoveel mogelijk worden beperkt om zo de impact op 

landbouw en fauna en flora te minimaliseren. Verder onderzoek naar de inplanting binnen het 

gebied, compactere bouwvolumes, ondergronds parkeren, … zullen bijdragen tot een optimaal en 

efficiënt ruimtegebruik. 

Er wordt een bijkomend programma voorzien van retail en leisure. In de kennisgevingsnota 

ontbreekt nu de concrete invulling van dit programma. De concrete invulling is zeker relevant om de 

milieu-effecten volledig in kaart te brengen.  Inzake retail in het bijzonder moet een behoefteraming 

voor dit programma gemaakt worden voor de regio (Wevelgem en Kortrijk) en de impact bekeken 

worden op de bestaande handelszaken in de kernen van Gullegem, Wevelgem, Bissegem en Kortrijk. 

Voor Wevelgem wordt momenteel een studie rond kernversterkende maatregelen uitgewerkt die 

hiervoor mee gebruikt kan worden.  

Twee bijkomende varianten van het planprogramma moeten onderzocht worden. De 

programmavariant met de potentiële uitbreiding van het IKEA-woonwarenhuis, zoals vermeld op 

pagina 54 in de kennisgevingsnota, en daarnaast een variant met enkel een IKEA-woonwarenhuis.   

 

 

 



 

 

Kernboodschap Wevelgem: 

- Het plangebied voor het opmaken van het RUP moet worden uitgebreid tot het volledige 

landbouwgebied tussen de spoorweg, ring R8 en snelweg A19. 

- Bij uitbreiding van het plangebied is het logischer dat de Vlaamse Overheid de opdracht geeft 

voor het opmaken van een plan MER. 

- Het uitgebreid onderzoek voor de hotspotanalyse vereist een grotere transparantie. 

- De evaluatie van de alternatieve locaties moet grondig en transparant onderbouwd worden. 

- Het studiegebied voor mobiliteit moet uitgebreid worden met minstens de kernen van 

Wevelgem, Gullegem en Bissegem, de ontsluiting van het industrieterrein Gullegem – 

Moorsele en de aansluiting R8/A19. 

- De cijfers waarop de mobiliteitseffecten bestudeerd worden, moeten aangevuld worden 

met: 

o uitgebreide tellingen tijdens spitsuren en spitsmomenten van een IKEA 

woonwarenhuis en het bijkomend programma  

o reële cijfers van bestaande IKEA woonwarenhuizen 

o cijfers over de spreiding van de herkomst van klanten 

o de impact van nieuwe (woon)ontwikkelingen in de regio 

- We vragen bijkomend, transparant en gefundeerd onderzoek: 

o binnen de discipline mobiliteit naar:  

 een rechtstreekse en exclusieve aansluiting op de A19 

 sluipverkeer, veilige (afgescheiden) fiets- en voetgangersverbindingen  

 de  concrete en vlotte ontsluiting van het gebied met het openbaar vervoer  

o voor het bijkomend programma retail en vrije tijd naar: 

 een regionale behoefteraming  

 een impactanalyse op het bestaande aanbod  

 een concrete invulling voor dit bijkomend programma op basis van deze 

raming en analyse 

o naar de effecten van volgende programmavarianten:  

 stand alone IKEA,  

 potentiële uitbreiding IKEA  

o naar het effect van efficiënt ruimtegebruik (bvb. volledig ondergronds parkeren, … ) 

voor iedere programmavariant  en de inplanting binnen het plangebied 

o vanuit een goed nabuurschap naar: 

 een voldoende buffer, zowel visueel als naar geluid, licht en lucht 

 de effecten op de nabije landbouwbedrijven  

 klimaatneutrale maatregelen 

 

 


