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1 .  S i t u e r i n g

1.1 Onderwerp van het RUP

Via de opmaak van het voorliggende ruimtelijk uitvoeringsplan wenst het 
gemeentebestuur van Wevelgem gevolg te geven aan de stedenbouwkundige opties van 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor het betreffende gebied.
Het gaat vooral om de volgende concrete opties:

• Het samenvoegen van het BPA Marremstraat, deel 1 en deel 2 + het toevoegen 
van delen van het BPA Kloefhoek om het feitelijk ruimtelijk samenhangend geheel 
in één plan te vervatten en de vroegere stedenbouwkundige opties (zoals de 
wijkverzamelweg die de zuidelijke begrenzing van de BPA’s bepaald heeft) te 
actualiseren.

• De stedenbouwkundige randvoorwaarden vastleggen voor de globale inrichting van 
de open ruimte tussen de bebouwde kern van Wevelgem en de verkeerswisselaar 
A17/A19.

• De stedenbouwkundige randvoorwaarden vastleggen voor de ontwikkeling van 
de toeristisch-recreatieve infrastructuur “Vijverhof”, zijn randaccommodatie en 
zijn goede bereikbaarheid. In beperkte mate bijkomend aanbod creëren voor 
verblijfsrecreatie binnen het regionaalstedelijk gebied, in relatie tot de bestaande 
recreatieve mogelijkheden van het gebied.

• Maximale ontwikkelingsmogelijkheden formuleren voor de agrarische activiteiten 
binnen het plangebied (wel met beperking van bijkomende bebouwing en verbod 
van serrebouw).

• Randvoorwaarden opstellen voor de bestaande “zonevreemde bebouwing” in het 
agrarisch gebied om te kunnen voldoen aan een comfortabele invulling van het 
wonen.

• Randvoorwaarden scheppen voor het behoud en inrichting van de voet- en 
landwegen. Daarop aansluitend: de afschaffi ng van de voetweg nr. 18 (gedeelte ten 
oosten van de Veldstraat) die op enkele plaatsen door bestaande woningen loopt. 

• Werken aan een geïntegreerde landschapsopbouw met aandacht voor de relatie 
tussen bebouwde en open ruimte.

• Het algemene actualiseren van de bestaande bestemmingen.

1.2 Ligging van het plangebied

Het plangebied van het RUP 7.1 Marremstraat ligt ten noorden van het centrum van 
Wevelgem, tussen de Roeselarestraat en de Gullegemstraat en ten zuiden van de 
verkeerswisselaar A17/A19. 
Het plangebied omvat de open ruimte ten noorden van de bebouwing in de Vinkestraat.
Het plangebied vormt een segment van de vier open-ruimtegebieden rondom deze 
verkeerswisselaar. Hierbij hoort ook het provinciaal domein De Bergelen, de Zuidhoek 
van Moorsele en de omgeving van de Oesterput.
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Op de orthofoto zijn de verschillende ruimtelijke 
structuren van het plangebied en zijn omgeving 
weergegeven. Centraal in het gebied ligt de 
waterpartij van het Vijverhof.

Met de rode stippellijn wordt de begrenzing van 
het plangebied aangeduid.

• ten noorden begrensd door de berm van de 
A19 en de verkeerswisselaar 

• ten oosten door de berm van de A17

• ten zuiden valt de grens samen met de rand 
van de bebouwde ruimte, en aangepast aan de 
perceelsgrenzen

• ten westen wordt de grens bepaald door de 
Roeselarestraat

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

2.1 Ruimtelijke informatie

Begrenzing van het plangebied

Orthofoto van het plangebied

Reliëf

Open ruimte

Bebouwing

Functies

Fotoreportage

Legende
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Er is nauwelijks niveauverschil merkbaar op het 
terrein binnen het plangebied. De dominante 
terreinelementen zijn vooral de taluds van de 
autosnelwegen die vanuit het noordwesten 
en noordoosten het plangebied ruimtelijk 
afbakenen. Uiteraard vormt ook de waterpartij een 
reliëfdepressie, maar volledig opgevuld met water 
van een constant waterpeil.
Tenslotte vormt ook de bebouwing van de 
Roeselarestraat en aan de zuidkant van het 
plangebied een ruimtelijke grens.

schaal: 1/10.000
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De open, onbebouwde ruimte vormt een 
homogeen geheel.
De eigendomsstructuur en de percelering die 
zichtbaar zijn op de kaart zijn in werkelijkheid 
minder visueel dominant.
Ook de verschillende wegen en voetwegen vormen 
in de realiteit geen ruimtelijk dominant element. 

schaal: 1/5.000
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Het plangebied van het RUP Marremstraat wordt 
gedomineerd door drie basisfuncties:

• recreatie en feestzalen geconcentreerd rondom 
het Vijverhof

• twee concentraties van weekendverblijven 
(aan de zuidkant en aan de noordwestelijke 
kant van de vijver)

• agrarische functie in het open gebied

Naast het Vijverhof heeft ook de hoeve 
Heerlijkheid Ter Marrem een belangrijke positie 
binnen het plangebied. Ook een aantal private 
vakantieverblijven rondom de waterpartij 
versterken de recreatieve functie.

Bij de agrarische activiteiten hoort vooral het 
bewerken van akkers en weilanden. Er zijn 
twee belangrijke landbouwbedrijven binnen het 
plangebied. Eén daarvan is de onlangs uitgebrande 
groentenversnijderij.

schaal: 1/5.000
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2.2 Sfeerbeelden

De voetweg die loopt aan de zuidelijke oever van de vijver.

Zicht vanuit deze voetweg in de noordelijke richting, over de waterpartij, naar de vakantieverblijven gelegen aan 
de A19. 
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fi guur 08: Fotoreportage 

De voetweg aan de zuidelijke oever van de vijver verbindt feitelijk de 
Roeselarestraat, via de parking van het Vijverhof, met de Veldstraat 
aan de oostkant. De voetweg vormt tevens de eigendomsgrens tussen 
het Vijverhof en de aanpalende agrarische gebieden. Het zicht op de 
foto is genomen in de oostelijke richting. 

Aan de zuidkant van de waterpartij liggen ook enkele 
vakantieverblijven. Eén ervan is de bungalow gelegen binnen een 
hoogstammige boomgaard.

Eraan palend is een groep vakantieverblijven geconcentreerd langs een 
korte pijpenkop. Op één uitzondering na gaat het om lage bebouwing 
(1 bouwlaag) die uitsluitend gebruikt wordt voor dagrecreatie.

De waterplas wordt in de zomermaanden intens gebruikt voor 
gemotoriseerde watersporten. Op verschillende plaatsen aan de rand 
van de vijver is infrastructuur voorzien voor het aanleggen van boten, 
waterscooters en andere toestellen voor de watersport. In het midden 
van de vijver is zelfs een springschans verankerd.

De overloop van de vijver aan de zuidelijke rand. Behalve ter hoogte van het Vijverhof, de vakantieverblijven en de 
chalets is in de vijver het zwemmen niet toegelaten.

Het enige bedrijf binnen het plangebied was de groentenversnijderij. 
Het bedrijf is onlangs (in april 2010) volledig uitgebrand. De 
aanpalende woningen zijn gered.

De parking van het Vijverhof is tot op heden aangelegd als 
functionele vlakte met een capaciteit van 250-tal wagens.

Ter hoogte van het Vijverhof is een strand aangelegd dat intensief door 
kinderen gebruikt wordt. Het strand vormt een sluitstuk tussen het 
terras van de feestzalen en de Cuba-bar aan de oostelijke kant van de 
parking, dicht bij het water. 
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3 .  J u r i d i s c h e  i n f o r m a t i e

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 
en latere wijzigingen) deelt het plangebied 
grotendeels onder in:
• parkgebied
• ontginningsgebied
• woongebied

BPA • Het bestaande BPA Wevelgem 26.1 - 
Marremstraat (26.1 - Marremstraat werd 
goedgekeurd bij KB op 27 maart 1985)

• Het bestaande BPA Wevelgem 26.2 - 
Marremstraat (26.2 - Marremstraat werd 
goedgekeurd bij KB op 1 april 1985)

• Het bestaande BPA Wevelgem 16 - Kloefhoek 
(16 - Kloefhoek werd goedgekeurd bij KB op 
12 april 1971, gewijzigd bij MB op 26 april 
1984)

RUP Geen

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen

Er zijn enkele goedgekeurde verkavelingen die 
volledig in het plangebied liggen. Het betreft hier 
o.a. de weekendverblijven (chalets) rondom de 
vijver. Een achttal chalets verderop zijn niet in 
een verkaveling gelegen.
Daarnaast zijn enkele verkavelingen met 
betrekking op woonpercelen gelegen binnen het 
plangebied
(zie fi guur + het verordenend plan).

Milieuvergunningen Zie fi guur 13

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten 
& bouwkundig erfgoed

Zie fi guur 14

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Zie fi guur 17

Buurtwegen Zie fi guur 24

Waterlopen (categorisering) Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Zie fi guur 16

Gemeentelijke verordeningen Algemene bouwverordening inzake wegen voor 
voetgangersverkeer (29/04/1997)

Stedenbouwkundige verordening lozing 
huishoudelijk afvalwater en afkoppeling 
hemelwater (08/11/2001)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
baangrachten (17/07/2003)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater (01/10/2004)

Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 
(08/07/2005)

Stedenbouwkundige verordening inzake lozing 
huishoudelijk afval (16/03/2006)

Stedenbouwkundige verordening inzake 
het rooien van bomen en houtige 
landschapselementen (13/10/2006)
Provinciale stedenbouwkundige verordening 
inzake toegankelijkheid (01/04/2007)

Andere /
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fi guur 09: Gewestplan
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fi guur 11: Bestaande BPA’s

Legende

Het BPA nr. 26A - Marremstraat 1 werd goedgekeurd met KB op 27 maart 1985.

Het BPA bevat vooral de vijver en de ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving. De 
dominerende functie is landbouw, een zone voor landbouwbedrijvigheid, de waterpartij 
met de mogelijkheid om verder te ontginnen en zo het wateroppervlak te vergroten, de 
zone voor dagrecreatie ten zuiden van de vijver. 

BPA nr. 26A - Marremstraat

BPA nr. 16 - Kloefhoek

Het BPA nr. 26A - Marremstraat 2 werd goedgekeurd met KB op 1 april 1985.

Het BPA bevat het restgebied tussen het plangebied van het BPA nr. 26A - Marremstraat 
nr. 1 (bepaald door de bestemmingsgrens van het gewestplan: ontginningsgebied) en 
het geplande tracé van een omleidingsweg ten noorden van de kern van Wevelgem. Het 
bestemmingsplan bevat de “resten” van de landbouwbedrijven opgenomen in het eerste 
BPA en de historische en beschermde hoeve Ter Marrem.

Het BPA nr. 16 - Kloefhoek werd goedgekeurd met KB op 12 april 1971, gewijzigd bij KB 
op 26 april 1984.

Het BPA bevat het woongebied gelegen ten zuiden van de twee bovenvernoemde 
BPA’s. Het gaat om de bebouwing van de Roeselarestraat en de Gullegemstraat en de 
residentiële woonwijken gelegen tussenin. Deze gebieden zijn tot op heden praktisch 
volledig gerealiseerd.
Aan de noordkant van het plangebied is het tracé ingetekend van een omleidingsweg 
die de verbinding moest garanderen tussen de twee bovenvernoemde centrumstraten 
om op die manier de kern van Wevelgem te ontlasten van het doorgaand verkeer. Dit 
tracé is op heden niet meer actueel. 

Legende

Legende
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fi guur 12: Verkavelingen
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fi guur 13: Milieuvergunningen
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fi guur 14: Bouwkundig erfgoed
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Binnen het plangebied bevinden zich 3 
verschillende elementen van waardevol 
bouwkundig erfgoed.

De historische hoeve Heerlijkheid van Marrem is 
recentelijk verbouwd en worden er alsdusdanig 
geen nieuwe interventies in de gebouwen gepland. 
Poortgebouw, schuur en stalvleugel zijn beschermd 
als monument bij M.B. van 3 juni 2005. 

De gietijzeren neogotisch geïnspireerd kruis wordt 
goed onderhouden en beschermd.

De woning in de Vinckestraat is een oude hoeve 
verbouwd in een woonhuis. 

schaal: 1/5.000
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fi guur 15: Afbakening van natuurlijke en 
agrarische structuur
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt een elementair verschil 
gemaakt tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied. Op deze optie wordt ook 
het ruimtelijk beleid afgestemd - stedelijk beleid en beleid in de buitengebieden. Om 
dit te realiseren en te operationaliseren worden stedelijke gebieden afgebakend. De 
afbakeningen van de regionale stedelijke gebieden behoort tot de taken van het Vlaams 
Gewest.

In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk wordt de deelgemeente 
Wevelgem grotendeels opgenomen binnen het stedelijk gebied. Ook het plangebied van 
het RUP Marremstraat ligt volledig binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het 
ruimtelijk beleid, de principes, maatregelen en acties eigen aan een stedelijk gebied 
binnen het RUP van toepassing zijn.

Het gewestelijke RUP afbakening van het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk werd 
door de Vlaamse regering goedgekeurd op 20 januari 2006.

legende

fi guur 18: Gewenste ruimtelijke structuur van de regio Kortrijk
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fi guur 19: Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Kortrijk

4.2 Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS W-Vl) situeert de 
gemeente Wevelgem binnen de Leieruimte. Aangezien het grondgebied van Wevelgem 
deels tot het regionaalstedelijk gebied behoort, doet het PRS West-Vlaanderen enkel 
nog uitspraken over het buitengebiedgedeelte.

Het plangebied van het RUP Marremstraat ligt volledig in het stedelijk gebied.

Wevelgem behoort in het PRS-WVl tot de Leieruimte waar dynamische stedelijke 
ontwikkelingen en kwalitatief wonen voorop staan in de toekomstvisie.
De provinciale domeinen (Gavers, Bergelen) moeten verder uitgebouwd worden.
In de Leieband moeten de groene longen behouden blijven, zodat de Leieruimte geen 
aaneengesloten bebouwde ruimte wordt.
De stedelijke gebieden zijn toeristisch-recreatieve knooppunten. In toeristisch-
recreatieve knooppunten kunnen hoogdynamische vormen van toerisme en recreatie 
een plaats krijgen.
Wevelgem behoort tot de intensief gedifferentieerde agrarische structuur. 
De draagkracht van de ruimte moet hier het uitgangspunt zijn voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden en vernieuwing van de landbouw. Het ruimtelijk beleid 
moet de nodige maatregelen nemen om deze verwevenheid te ondersteunen en om de 
infrastructuur te optimaliseren met respect voor de landschappelijke waarden.

fi guur 20: PRS West-Vlaanderen - Leieruimte

situering van 
het plangebied
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Wevelgem op (lange) termijn naar de Bergelen-Gullegem te herstellen. Deze verbinding 
is immers doorbroken sinds de aanleg van de A19. Alternatieven worden best tegenover 
mekaar afgewogen in een studie van de mogelijkheden.

Uitbouwen van een lokaal groen en recreatief netwerk 

De uitgestippelde groene en recreatieve routes doorkruisen het centrumgebied en de 
verblijfsgebieden van Wevelgem in verschillende richtingen en verknopen hierbij het 
kerngebonden groen (wijkgroen, buurtgroen,...) en andere groene elementen in en 
rond Wevelgem. Hierbij ontstaan er enerzijds rustige, alternatieve fi etsroutes naar de 
omliggende (deel)gemeenten (nl. Moorsele, Gullegem, Menen, Lauwe en Bissegem) 
en anderzijds meer recreatieve routes naar het Vijverhof, de Leievallei en de open-
ruimtegebieden. Bij nieuwe woningbouwontwikkelingen wordt steeds voldoende groen 
en recreatieruimte voorzien ter uitbreiding van het groen netwerk. De gemeente 
onderzoekt de ontbrekende schakels in het lokaal groen en recreatief netwerk en vult 
ze waar mogelijk aan. De aanleg van de groene fi etsverbinding parallel met het spoor 
tussen het centrum van Wevelgem en de wijk Posthoorn én de verdere realisatie van de 
doorsteken naar de Leievallei vormen hierbij absolute prioriteiten.

4.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Gewenst ruimtelijk beleid (GRS Wevelgem)

Gebiedsgericht ruimtelijk beleid - Groot Wevelgem

In dit hoofdstuk wordt een ruimtelijke uitwerking en verfi jning gegeven van de visie 
voor Groot-Wevelgem naar de verschillende deelgebieden in Wevelgem. Hierbij wordt 
voor elk deelgebied eerst een visie opgebouwd, waarna het gewenste ruimtelijk beleid 
wordt uitgewerkt in verschillende doelstellingen en ruimtelijke concepten. Voor elk 
deelgebied worden ook op een fi guur de structuurbepalende elementen en concepten 
aangegeven. 

Bij de uitwerking van dit gebiedsgericht ruimtelijk beleid worden de samenhang en 
correlatie’s besproken tussen verschillende thema’s binnen één bepaald deelgebied. 
De gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden vormt aldus de synthese en de 
toepassing van het ruimtelijk beleid van de verschillende thema’s binnen een bepaald 
deelgebied. De gewenste ruimtelijke structuur van de thema’s op zich wordt verder 
uitgewerkt in het hoofdstuk ‘thematisch ruimtelijk beleid’.

Deelgebied Wevelgem

Visie

Wevelgem wordt verder uitgebouwd als een poort voor het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk. Het centrum van Wevelgem wordt opgewaardeerd en heeft naast een 
woon- winkel- en werkcentrum ook de rol van verzorgend, cultureel en administratief 
centrum voor Groot-Wevelgem. Wevelgem voert een stedelijk aanbodbeleid op vlak 
van wonen en bedrijvigheid. In dit deelgebied Wevelgem worden dan ook bijkomende 
ontwikkelingen op niveau van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk voorzien (nl. de 
uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Wevelgem-Zuid, de ontwikkeling van de 
kleinhandelszone N8 en het stedelijk woongebied Kleine Molen). 

Optimaliseren van het Vijverhof als ontspanningsoord met landbouw als landschappelijk 
kader

Het Vijverhof vormt een ontspanningsoord, dat centraal in de gemeente Wevelgem 
gelegen is. In dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt het Vijverhof dan ook 
geselecteerd als lokale toeristisch-recreatieve pool (zie verder bij gewenste ruimtelijke 
beleid op vlak van toerisme en recreatie). 
De site van het Vijverhof moet blijvend ruimte bieden voor intensieve 
watersportrecreatie (zoals waterskiën, windsurfen,...) en de bijhorende ondersteunende 
faciliteiten en accommodatie (opslagruimten, kleedkamers, horeca, administratie, ...). 
Daarnaast kunnen ook andere vormen van laagdynamische dagrecreatie bij deze site 
worden toegelaten, mits voldoende aandacht voor de landschappelijke integratie en de 
ruimtelijke draagkracht van het gebied. De vakantieverblijven aan de noordwestelijke 
zijde van de vijver (langs de Marremstraat) kunnen behouden worden; aan de zuidelijke 
zijde van de vijver wordt ruimte aangeboden voor enkele nieuwe vakantieverblijven. 
Als belangrijke randvoorwaarde wordt vastgelegd dat de vijver ruimtelijk en functioneel 
niet mag worden afgesloten van de omgeving: de site moet openbaar toegankelijk 
en een open ruimte blijven. De bestaande vijver kan eventueel nog uitgebreid 
worden aan de oostelijke zijde, bijvoorbeeld als openlucht zwemplaats. De groene 
buffer tussen de site en de weginfrastructuur van de A19 en A17 moet versterkt 
worden. De bestaande zonevreemde constructies kunnen behouden blijven conform 
de specifi eke beleidskaders. De bestaande agrarische bedrijven krijgen de nodige 
ontwikkelingsperspectieven in functie van leefbaarheid. De landbouw maakt blijvend 
deel uit van het landschappelijk en groen kader rond de site van het Vijverhof.
De site van het Vijverhof moet ook via diverse fi ets- en wandelroutes optimaal 
bereikbaar gemaakt worden vanuit de drie deelgemeenten. De gemeente spoort het 
Vlaams Gewest aan om de verbinding voor fi etsers en voetgangers vanuit Vijverhof-
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5 .  P l a n n i n g s o p t i e s

5.1 Programmatische vragen

ALGEMEEN
Het plangebied van het RUP wordt ruimtelijk opgevat als één ingesloten open gebied 
waarbinnen verschillende bebouwde entiteiten zijn ingeplant. Bij elk van deze 
bouwzones worden specifi eke randvoorwaarden opgelegd waarbinnen de activiteiten 
zich kunnen ontwikkelen. Daarmee wordt de richting van de gewenste ontwikkelingen 
gestuurd en de ontwikkelingsperspectieven geformuleerd. 

VERBETERING VAN DE LANDSCHAPPELIJKE INTEGRATIE VAN HET GEBIED
Het gebied wordt ten noorden en ten oosten ruimtelijk begrensd door het klaverblad 
A17/A19. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt vastgelegd dat de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied versterkt moet worden. Dit wordt bereikt 
vooral door aanleg van buffers langs de autosnelweg en rondom de verschillende 
bouwzones (recreatie, wonen). Op die manier wordt het omliggende open landschap 
niet geconfronteerd met de meer dynamische activiteitenzones.   

VERSTERKEN VAN DE TOERISTISCH - RECREATIEVE FUNCTIE

A/ DAGRECREATIE - Het Vijverhof heeft een belangrijke reca-functie (restaurant-
café - feestzalencomplex) die het plangebied overstijgt. Deze toeristisch-recreatieve 
infrastructuur maakt onderdeel uit van het regionaalstedelijk netwerk van toeristische 
en recreatieve voorzieningen. Als pool voor actieve recreatie is deze functie bovendien 
complementair met het laagdynamische profi el van het natuurgebied de Bergelen. Beide 
gebieden vormen deel van een toeristisch en recreatief netwerk van het Kortrijkse.

Aan deze accommodatie worden dan ook ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden, in 
relatie, confrontatie en samenhang met de bestaande omgeving. Er wordt een beperkte 
uitbreiding van de bestaande volumes voorzien. Een belangrijk aspect is het respect 
voor de schaal van deze interventies. Ook hierbij is de landschappelijke integratie en 
behoud van verschillende zichtassen van groot belang. 

Naast de functies voor dagrecreatie speelt het Vijverhof ook een belangrijke rol als 
een feestzaal voor familiale en andere feestactiviteiten. Om tegemoet te komen 
aan de vraag naar een beperkte uitbreidingen wordt de zone voor reca ruimtelijk 
gereorganiseerd (in het kader van functionele herschikking van de bedrijfsactiviteiten).

Binnen deze zone kan eveneens één logiesverstrekkende accommodatie voor een 50-tal 
mensen gerealiseerd worden (sportkampen).

Groot deel van de zuidelijk gelegen gronden krijgen ook in het RUP de bestemming 
‘dagrecreatie’. Hier kunnen verschillende voorzieningen voor sport en ontspanning 
gerealiseerd worden. Op die manier wordt ook de naastliggende zone voor 
verblijfsrecreatie ruimtelijk beperkt.

B/ VERBLIJFSRECREATIE - Ten oosten van de zone voor dagrecreatie is een zone voor 
weekendverblijven gesitueerd (zone voor verblijfsrecreatie). Hierin kunnen nog 15-tal 
bijkomende vakantieverblijven kunnen gerealiseerd worden. Ook een kiosk of een kleine 
cafetaria kunnen hier ingepland worden. 

De volledige zone wordt volgens een globaal inrichtingsplan aangelegd. Het is de 
bedoeling dat er een kwalitatieve zone ontstaat waar de vakantieverblijven ingepland 
worden in een rijkelijk groene omgeving, in een park waar naast deze constructies 
ook verschillende aanvullende voorzieningen het geheel vervolledigen (zwembad, 
sportvelden, speelpleinen, ontspanningsinfrastructuur, ...).

De volledige recreatieve zone wordt ontsloten via de Marremstraat naar de 
Roeselarestraat (gemotoriseerd verkeer). Voor het zacht verkeer is er een verbinding 
voorzien, ook naar de Veldstraat.

ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VASTLEGGEN VOOR BESTAANDE ACTIVITEITEN EN 
BEDRIJVIGHEDEN
Voor de landbouwbedrijvigheid binnen het plangebied wordt in het RUP geopteerd 
om deze activiteiten juridisch te beschermen, wel onder bepaalde ruimtelijke 

randvoorwaarden. Bij de eventuele uitbreiding van de landbouwbedrijvigheid geldt dat 
de nieuwe gebouwenvolumes bij de bestaande moeten aansluiten. Dat betekent dat een 
inplanting in het open gebied niet toegestaan wordt. Eveneens wordt serrebouw niet 
toegelaten.

Voor de zonevreemde woningen verspreid in het gebied worden de decretale bepalingen 
i.v.m. de zonevreemde woningen (bvb. maximale uitbreiding tot 1.000 m³ volume) 
toegepast. 

GELUIDSWERING
Gezien de nabijheid van de verkeerswisselaar A17/A19 moet er een bijzondere aandacht 
besteed worden aan de geluidsisolatie van de gebouwen.
Vooral bij de nieuw op te trekken gebouwen met verblijfskarakter moeten alle 
maatregelen genomen worden om het geluidscomfort te garanderen.

5.2 Stedenbouwkundige visie - zonering

1 + 2/ Zone voor dagrecreatie en reca (=afkorting van restaurant/café)
Deze zone omvat het bestaande restaurant en feestzaal “Vijverhof” met de omliggende 
parking en aansluitingen met de vijver. De cafetaria die vandaag losstaat van de 
gebouwen van het Vijverhof wordt tevens in deze zone opgenomen.

De gebouwenvolumes kunnen beperkt uitbreiden (30% van de bebouwde 
oppervlakte), dit vooral in functie van de interne herschikking en optimalisering van 
de bedrijfsactiviteiten. Binnen de huidige typologie wordt een aanzienlijke uitbreiding 
(schaalvergroting) van het restaurant en feestzalen niet toegelaten.

Het noordelijke deel van deze zone is bestemd voor de gebouwenvolumes, het zuidelijke 
deel dan voor constructies die in functioneel verband staan met de hoofdbestemming - 
dagrecreatie. Hierbij horen tennisvelden, zwembad, enz.

Binnen de zone voor dagrecreatie kan ook (op één lokatie) een logiesverstrekkende 
accommodatie gerealiseerd worden. Bij voorkeur wordt deze functie gesitueerd binnen 
de bestaande hoevegebouwen in het zuidelijke deel van de zone.    

Alle nieuwe constructies moeten zo worden geplaatst dat er waardevolle en/of 
interessante zichten behouden blijven. Eén van dergelijke perspectiefassen is het zicht 
vanuit de Marremstraat op het water.

fi guur 22: Schets ontwikkelingsperspectief
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fi guur 23: Sfeerbeelden van vakantieparken3/ Zone voor verblijfsrecreatie
Voor het nog te ontwikkelen deel van deze zone wil de gemeente Wevelgem een 
bijdrage leveren in het aanbod aan toeristisch-recreatieve mogelijkheden in de streek 
die te kampen heeft met een groot tekort aan ontspanningsmogelijkheden in een groen 
kader.
De ambitie van het gemeentebestuur is om bij de uitbreiding van deze zone een 
hoogwaardig recreatief verblijvenpark te creëren, waarbij een 15-tal nieuwe 
weekendverblijven gecombineerd worden met kwalitatief groenaanleg en een tal van 
recreatieve voorzieningen. Tevens is het mogelijk om een kleine kiosk of cafetaria in de 
zone in te planten. De maximum oppervlakte van deze functie is 100 m².
Er wordt geopteerd om de accommodaties alleen als vaste constructies te ontwikkelen, 
dus geen stacaravans of tijdelijke niet duurzame gebouwen. Door realisatie van deze 
functie wordt alle verblijfsrecreatie rondom de vijver geconcentreerd en gebundeld.
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De bestaande weekendverblijven, die momenteel een uitweg hebben langsheen de 
Veldstraat zullen ontsloten worden via de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg naar 
de Marremstraat en de Roeselarestraat. Aansluitend op de vakantieverblijven kunnen 
eventueel ook kleinschalige sportaccommodatie (zwembad, tennisveld...) worden 
toegelaten. Deze elementen van dagrecreatie zijn immers complementair aan de 
hoofdfunctie van verblijfsrecreatie en worden dus ook in deze zone toegelaten. 
Om de waterpartij optimaal te kunnen benutten wordt binnen de zones voor recreatie 
eveneens een constructie voorzien voor het bergen van het sportmateriaal (surfplanken, 
zeilen), momenteel gestockeerd in de metalen loods.
De vakantieverblijven worden met kwalitatief groen landschappelijk ingepast, zoals 
voorzien op de fi guur van de gewenste ruimtelijke structuur uit het GRS Wevelgem.  

4/ Zone voor agrarische activiteiten 

Om het open karakter van gans het plangebied in de toekomst te kunnen garanderen 
worden de landbouwactiviteiten maximaal ondersteund. 

De agrarische activiteiten worden in het plangebied juridisch bestendigd. De 
bedrijvigheid krijgt dan ook maximale ontwikkelingskansen.

Het gaat vooral om de mogelijke uitbreidingen.

Deze dienen aan te sluiten bij de bestaande gebouwenvolumes zodanig dat er geen 
verdere versnippering van het gebied plaatsvindt. Deze compacte ontwikkelingen 
mogen vanzelfsprekend de interne organisatie van het bedrijf niet in de weg staan. 

Daarnaast worden binnen de zone voor agrarische activiteiten ook de bestaande 
voetwegen bestendigd.

In deze zone worden ook alle zonevreemde woningen opgenomen. Hierbij worden de 
decretale bepalingen toegepast. 

5/ Zone voor wonen

Deze zone bevat zowel de residentiële bebouwing langs de Roeselarestraat, Vinkestraat, 
De Vlasvink, Veldstraat en Gaverstraat (aansluitend op de bebouwde kom), als de 
bestaande landelijke woningen en gebouwen. 

De zonering voor de residentiële bebouwing neemt de geldende verkavelingen op in 
het RUP en richt zich dan ook naar de bestaande juridische toestand. De opheffi ng 
van de verkaveling verleent de vergunningverlenende overheid een eenduidiger 
planningsinstrumentarium.

6/ Zone voor historische hoevegebouwen

Deze zone omvat de historische hoeve Ter Marrem. Het is de bedoeling om het 
architecturaal karakter en de verschijningsvormen van het geheel te beschermen. Dat 
betekent niet dat er geen veranderingswerken mogelijk zijn, maar deze moeten vanuit 
het globaal concept van het gebouwencomplex vertrekken.

Binnen de hoevegebouwen zijn reeds op dit ogenblik - naast het wonen als hoofdfunctie 
- ook andere complementaire activiteiten vergund. Het blijft de bedoeling om de 
bestaande gebouwen de hoofdbestemming wonen te geven en de nevenfuncties 
te verruimen op reca (restaurant/café), plattelandstoerisme (bed-and-breakfast, 
gastenkamers, recreatieschuur), diensten en/of kantoren. Een hotelfunctie of 
detailhandel zijn niet toegelaten. 

7/ Zone voor overig groen
De zone voor overig groen neemt in het RUP twee vormen aan:
• De tuin en weiland van de historische hoeve Ter Marrem
• Tuinen van de vakantieverblijven gesitueerd aan de noordelijke rand van het 

plangebied, binnen de groene bouwvrije strook van de autosnelweg A19.
De zone voor overig groen horende bij de hoeve Ter Marrem dient opgevat te worden 
als een landschappelijk geheel met een specifi eke parkaanleg. Binnen deze zone zijn 
enkel schuilhokken voor paarden of andere dieren toegelaten als inrichting van weides. 

8/ Zone voor buffer
De bufferzones in het RUP worden gebruikt om de bouwzones in het open landschap 
ruimtelijk te integreren en visueel af te schermen.
Ten opzichte van de autosnelwegen wordt er geen specifi eke bufferzone voorzien. De 
bestaande beplanting biedt genoeg garanties om te functioneren als een buffer. Ter 
hoogte van de groep bestaande weekendverblijven wordt de juridische toestand van het 
huidig geldend BPA gerespecteerd en is deze zone iets smaller.

9/ Zone voor lokale wegenis
Het landelijk karakter van de bestaande lokale wegen, het dwarsprofi el en de beplanting 
moet bewaard en versterkt worden. 

10/ Zone voor voetgangers- en fi etserdoorgang
De bestaande voetwegen worden in een specifi eke zone bestendigd en beschermd. Ook 
enkele landbouwwegen krijgen in de toekomst deze bestemming.

11/ Zone voor opritten en parkings met groen karakter
Om de parkeerproblematiek binnen het gebied op te lossen wordt een bijkomende 
parkeerzone aangelegd die een groen karakter dient te krijgen. Bij de aanleg van deze 
zone moet een betere bereikbaarheid van de achterliggende weekendverblijven als 
doelstelling mee opgenomen worden in een totaalproject. Na de realisatie van deze 
nieuwe toegangsweg (en aldus de verlegging van de openbare weg) kan het Vijverhof 
beperkt uitbreiden binnen de bijbehorende zone.

12/ Zone voor bevaarbare waterpartij
De waterpartij moet op een ruimtelijk kwalitatieve manier afgewerkt en uitgerust 
worden. Het betreft vooral de oevers; de overgangszone tussen het water en de 
verschillende contactlijnen. Ook de landschappelijke integratie van het geheel in de 
ruime omgeving dient met bijzondere aandacht te worden gerealiseerd.

13/ Aslijn voor lokale wegenis
De interne wegenisstructuur van de zone voor verblijfsrecreatie wordt in het RUP slechts 
schematisch aangeduid. De exacte ligging van deze wegenis wordt in een inrichtingsplan 
voor het respectievelijke project vastgelegd.

14/ Strook voor toegang tot het water
Langs de zuidelijke oever van de waterpartij wordt binnen de nieuwe zone voor 
verblijfsrecreatie een strook van 25 m breed aangeduid, waarbinnen er geen 
3D-constructies opgetrokken mogen worden en alle maatregelen genomen moeten 
worden om de toegankelijkheid van het water optimaal te kunnen organiseren.
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fi guur 24: Buurtwegentoets

plangebied

wijzigingen

Door het plangebied van het RUP lopen 
verschillende buurtwegen en wegen voor het zacht 
verkeer.
In het RUP worden deze verbindingen behouden 
en bevestigd.

Binnen het plangebied ligt de buurtweg nr. 18 die 
niet meer zichtbaar is op het terrein, maar die 
juridisch wel nog bestaat. Het is de bedoeling om 
de statuut van deze voetweg via de afzonderlijke 
procedure te regelen.

De buurtweg nr 17 is reeds gedeeltelijk verlegd. 
Indien nodig, zullen ook hier de nodige initiatieven 
genomen worden om het gewenste tracé 
procedureel te regulariseren.

Aanvullende opmerking ivm relatie met GRS 
Wevelgem:
In het RUP wordt ook een fi ets- en 
wandelverbinding aan de noordelijke en oostelijke 
zijde van de waterpartij van het Vijverhof 
voorzien, zodat deze waterpartij langs alle zijden 
publiek toegankelijk kan blijven. Deze fi ets- en 
wandelverbinding raakt in het noorden ook aan de 
rand van het domein van de autosnelweg A19 (dit 
is tevens ook de rand van het plangebied van het 
RUP). Dit laat toe dat op langere termijn ook een 
fi ets- en wandelverbinding onder de autosnelweg 
kan gerealiseerd worden als verbinding naar het 
provinciaal domein De Bergelen en Gullegem. 
Dit voorstel werd immers geopperd in het GRS 
Wevelgem, maar op korte termijn acht het 
departement MOW/AWV van de Vlaamse overheid 
deze verbinding niet haalbaar. In afwachting kan 
de bestaande brug van de Roeselarestraat als 
alternatief gebruikt worden: dit is ook geselecteerd 
als een bovenlokale functionele fi etsroute. Het RUP 
behoudt de mogelijkheid voor de uitvoering van de 
fi ets- en wandelverbinding onder de autosnelweg 
A19 voor de langere termijn en is dus conform het 
GRS. 

6 .  T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g 

6.1 Buurtwegentoets
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fi guur 25: Waterhoofdstuk
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Terreinkenmerken
Het terrein is gelegen in de oksel van de twee 
autosnelwegen, behalve de waterpartij, op een 
vlak terrein, praktisch zonder niveauverschillen 
en hellingen. Zoals vanuit de analysekaarten 
geconcludeerd kan worden ligt het plangebied op 
infi ltratiegevoelige gronden. 

Plankenmerken
De ontwikkelingsmogelijkheden die voorzien 
zijn in het RUP representeren in beperkte mate 
bijkomende bebouwing, bijkomende verharding 
(waterdoorlatende materialen) en bijkomende 
aanplantingen.

Conclusie
De gewestelijke verordening inzake het 
bufferen van hemelwater zal volstaan voor 
de stedenbouwkundige opties die binnen het 
plangebied gepland worden.

6.2 Watertoets

schaal: 1/15.000
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fi guur 26: Waterhoofdstuk
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schaal: 1/15.000

Opmerking: Hiernaast werd de 
nieuwe, geactualiseerde kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden, die geldt vanaf 1 
maart 2012, reeds opgenomen. Uit vergelijking met 
de ‘oude’ kaart blijkt dat er binnen het plangebied 
van het RUP geen noemenswaardige wijzigingen 
zijn. Er zijn geen wijzigingen aan de conclusies van 
de watertoets. 
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6.3 Screening plan-MER

Situering

Het RUP is niet van rechtswege Plan-MER-plichtig.

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Art. 4.2.3, §2, 1° DABM. Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een 

vergunning voor de in bijlagen I en II van het besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 opgesomde projecten. Het RUP regelt het gebruik van een klein 
gebied van lokaal niveau;Het RUP houdt een kleine wijziging in.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van het 
artikel 36ter, §3, vierde lid van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (titel IV, artikel 4.2.1 van het decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen algemeen milieubeleid).

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht en een kleine 
wijziging inhoudt (art. 4.2.3 §3 D.A.B.M.) wordt voor betreffend plan op basis van een 
screening geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

Basisinformatie m.b.t. de screening

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

Verloop procedure

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

De dienst MER heeft op 14 juli 2011 formeel beslist dat er geen Plan-MER dient 
opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:

1. verzoek tot raadpleging opstellen,

2. verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties. Volgende instanties 
werden voor advies gevraagd:

• Provinciebestuur West-Vlaanderen – Brugge
• Vlaamse Overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energiebeleid, Afdeling  

Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid – Dienst Hinder en risicobeheer – 
Brussel

• Agentschap Ruimte en Erfgoed – Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen – Brugge
• Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, 

Brugge - Assebroek
• Toerisme Vlaanderen, Afdeling Kennis- en Informatiebeheer, Brussel
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Brussel
• Agentschap Wegen en Verkeer – Brugge
• Agentschap Ruimte en Erfgoed – Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen – Brugge
• Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Brussel
• OVAM – Mechelen

3. coördineren van de adviezen,

4. einddossier overmaken aan de dienst MER: 23/12/2010, 

5. beslissing dienst MER: 14/07/2011.   
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fi guur 27: Screening Plan-MER
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7 .  O p  t e  h e f f e n  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

De bepalingen van het gewestplan van het arrondissement Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen) binnen het plangebied worden opgeheven. 
De stedenbouwkundige bepalingen van het
BPA nr. 26A - Marremstraat 1, KB op 27 maart 1985
BPA nr. 26A - Marremstraat 2, KB op 1 april 1985
BPA nr. 16 - Kloefhoek, KB op 12 april 1971, gewijzigd bij MB op 26 april 1984

binnen het plangebied van het RUP worden opgeheven.

De verkavelingsvergunningen binnen het plangebied vervallen bij het van kracht worden 
van dit RUP.

De vastlegging van het openbaar domein wordt overgenomen in het verordenend plan 
van het RUP.

8 .  R u i m t e b a l a n s

Ten opzichte van het vroegere gewestplan zijn er de volgende bestemmingswijzigingen 
binnen het plangebied van dit RUP: 

nr bestemming gewestplan bestemming RUP opp (m²)

1 woongebied zone voor agrarische activiteiten 13.245
2 ontginningsgebied zone voor agrarische activiteiten 225.267
3 zone voor dagrecreatie 625
4 zone voor verblijfsrecreatie 24.436
5 zone voor water 43.288
6 parkgebied zone voor water 25.210
7 zone voor dagrecreatie 4.931
8 zone voor verblijfsrecreatie 24.687
9 zone voor agrarische activiteiten 136.034
10 zone voor historische 

hoevegebouwen
4.366

11 overig groen 48.486

Ten opzichte van de vigerende BPA’s zijn er de volgende bestemmingswijzigingen binnen 
het plangebied van dit RUP: 

nr bestemming BPA

(hoofdcategorie)

bestemming RUP 
(hoofdcategorie)

opp (m²)

1 landbouw wonen 10.444
2 landbouw recreatie 47.247
3 overig groen landbouw 37.824
4 recreatie landbouw 7.037
5 wonen landbouw 11.166
6 landbouw overig groen 41.517

6.5 Planbaten, planschade, kapitaalschade, 
gebruikerscompensatie

Om een beeld te krijgen van de percelen die eventueel in aanmerking kunnen komen 
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien.
Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek 
gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van de vigerende BPA’s en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor de 
toepassing van de regels over planbaten:
1. van landbouw naar wonen
2. van landbouw naar recreatie
3. van overig groen naar landbouw

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor
planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van de vigerende BPA’s en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor de 
toepassing van de regels over planschade:
4.   van recreatie naar landbouw
5.   van wonen naar landbouw

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor
kapitaalschade of gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van de vigerende BPA’s en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor de 
toepassing van de regels over kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie:
6. van landbouw naar overig groen

Disclaimer

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 

7° en 8° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen 

waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 

kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffi ng, een 

kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer 

waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 

vergoeding of heffi ng. De opname van percelen in dit register houdt dus 

niet in dat sowieso een heffi ng zal worden opgelegd of dat een vergoeding 

kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, 

uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 

worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van 

die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 2.6.1 en 

volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling 

over de planbatenheffi ng is te vinden in artikel 2.6.4 en volgende 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 

kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende van 

het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

De regeling over de gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet 

van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de 

gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 

erfdienstbaarheden tot openbaar nut. De tekst van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening en van het decreet grond- en pandenbeleid kan 

geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.be, rubriek wetgeving. 

De tekst van het decreet gebruikerscompensatie kan geraadpleegd worden 

op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm “gebruikerscompensatie”.

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold vóór de 

bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huidige plan. In 

een aantal gevallen verschilt de cartografi sche ondergrond waarop de 

bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom 

kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register 

moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.”
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schaal: 1/5.000
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