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Inleiding 

1. Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? 

De wetgeving m.b.t. ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1 
september 2009 en latere wijzigingen).  

De inrichting van een gebied gebeurt in 3 stappen:  

1. Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste 
ruimtelijke structuur. Het geeft een lange termijn visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad of 
gemeente in kwestie. 

 

2. Een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan. Het heeft een 
verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen 
percelen onder meer vast: 

a. welke activiteiten er mogen plaatsvinden; 

b. waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften 
constructies in een bepaalde zone moeten voldoen; 

c. hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden. 

 

3. De bewoners, bedrijven en instanties geven het beleid een concrete uitwerking. Er wordt een 
aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning die getoetst wordt aan de geldende 
bestemming en stedenbouwkundige voorschriften van het RUP. Bij het ontbreken van een RUP 
geldt het gewestplan of een plan van aanleg. 

 

Ruimtelijke structuurplannen en uitvoeringsplannen worden opgesteld op 3 beleidsniveaus met name 
door het Vlaams Gewest, door de provincies en door de gemeenten. 

 

2. Omschrijving van de opdracht 

De opdracht bestaat in het opmaken van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Jonckerspark’ in de gemeente 
Beveren-Roeselare, overeenkomstig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening. 

Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Roeselare (d.d. 02/08/2012) is de algemene visie 
op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente vastgelegd.  

Het plangebied sluit aan bij de kern van Beveren. Binnen de gewenste visie van het GRS wordt het gebied 
omschreven als een goed uitgeruste kern met publieke functies (RD GRS pg. 107). Beveren wordt 
gedomineerd door de bedrijfssite van busbouwbedrijf VDL Bus en JONCKHEERE Subcontracting in het 
noordoosten van het centrum. 

Het busbouwbedrijf VDL Bus zal op korte termijn herlocaliseren naar het nieuwe regionaal 
bedrijventerrein in Beveren, namelijk het bedrijvenpark ‘Beveren – Krommebeek’. Hierdoor komt de 
huidige bedrijfssite leeg te staan. Het RUP moet een antwoord bieden op de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van de site. Bij voorkeur wordt een visie ontwikkeld voor het ganse bouwblok. 

Gelet op de huidige bestemming (bedrijvigheid) is de opmaak van een RUP noodzakelijk om het plangebied 
beter in te passen in de bestaande woonkern van Beveren. 
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Bestaande toestand 

1. Situering van het plangebied 

Onderstaand wordt het plangebied gesitueerd op macroniveau en mesoniveau. Voor het microniveau 
wordt verwezen naar de afbakening en het ruimtegebruik van het RUP. 

1.1 Macroniveau 

Op macroniveau kan gesteld worden dat het plangebied is gelegen in de kern van Beveren, ten noorden 
van de kern van Roeselare en ten zuiden van de ringweg R32. Het plangebied is gelegen binnen de 
afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare en we kunnen bijgevolg stellen dat het plangebied 
zich binnen de invloedssfeer van Roeselare bevindt (zowel maatschappelijk, economisch als 
infrastructureel). 

Kaart 1: Situering op macroniveau 

 
1.2 Mesoniveau 

Op mesoniveau kan gesteld worden dat het RUP gelegen is in de kern van de deelgemeente Beveren. 

Beveren heeft zich ontwikkeld op een kruispunt van wegen. De kern van Beveren wordt doorsneden door 
de Beversesteenweg en bestaat uit een mengeling van woningen, bedrijvigheid en openbare 
voorzieningen. De bebouwing langs deze radiale wegen heeft nabij het centrum een overwegend gesloten 
of halfopen karakter. Deze lintbebouwing gaat, verder van de kern verwijderd, over in open en halfopen 
bebouwing. Tussen deze woonlinten werden verkavelingen gerealiseerd, voornamelijk naar het zuiden en 
het westen toe. 

Beveren is een goed uitgeruste kern met publieke functies en biedt ten zuiden van de kern verschillende 
sportinrichtingen aan. De kern zelf wordt gedomineerd door het plangebied, welke het bedrijventerrein 
betreft waar de bedrijven VDL Bus en JONCKHEERE Subcontracting zich huisvesten. Het plangebied en 
de kern van Beveren worden in noord-zuidelijke richting doorkruist door de Krommebeek. Deze verloopt 
vandaag grotendeels ingekokerd door de kern van Beveren, maar wordt in het GRS Roeselare (p. 107) 
aangeduid als belangrijke as voor traag verkeer. 

De kern van Beveren wordt ingesloten door het bedrijventerrein ‘Wijnendale’ ten noordwesten en het te 
realiseren bedrijvenpark ‘Krommebeek’ ten noordoosten. Ten zuidoosten van de kern van Beveren is nog 
een open ruimte gebied aanwezig, welke als agrarisch gebied is bestemd. Daarnaast wordt ten zuiden 
van de kern van Beveren het Krommebeekbos voorzien, onderdeel van het groenplan Roeselare (deel 3, 
p. 99), welke het verlengde vormt van het Pastoorsbos Park. Deze dienen de kern van Beveren en de 
kern van Roeselare te verbinden door een aaneengesloten groenstructuur. 

Het bedrijvenpark ‘Krommebeek’ ten noordoosten wordt eveneens voorzien van volwaardige fiets- en 
wandelpaden (zie onderstaande figuur 1). Zo wordt de omgeving van dit bedrijventerrein ook toegankelijk 
voor langzaam verkeer. De loop van de Krommebeek doet zich voor als opportuniteit om langsheen deze 
waterloop een verbindend langzaam verkeersnetwerk te voorzien. Op die manier kan het plangebied van 
het RUP Jonckerspark als verbindende structuur fungeren tussen de langzaam verkeersnetwerken ten 
noorden en ten zuiden van het plangebied. Onderstaand inrichtingsplan voor het bedrijvenpark 
Krommebeek werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd op 2 juli 2016. 
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Kaart 2: Situering op mesoniveau 
Kaart 3: Orthografische kaart plangebied 

 

  

Figuur 1: Inrichtingsplan Bedrijvenpark Krommebeek (Bron: WVI) 
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2. Afbakening van het plangebied 

Het RUP kent een oppervlakte van ca. 185.215m² cfr. het GRB en kan als volgt worden afgebakend: 

• Noordgrens: 

 De Vloedstraat vormt de noordgrens van het projectgebied. De grens van het plangebied wordt 
vastgelegd op het midden van de weg. 

 

• Oostgrens: 

 De oostgrens wordt gevormd door de Henri Jonckheerestraat. Deze straat wordt meegenomen in 
het plangebied omdat een aanpassing van het zuidelijk traject (t.h.v. parking) opportuun kan zijn. 

 

• Zuidgrens: 
 De zuidgrens wordt gevormd door de Beversesteenweg en sluit aan bij het dorpse karakter. 
 De grens van het plangebied sluit aan op de noordelijke grens van het zuidelijk gelegen BPA ‘Buurt 

Zuid-oost’. 
 

• Westgrens: 
 De westgrens wordt gevormd door de Schoolstraat en de Laagstraat. De grens van het plangebied 

wordt gelijkgesteld aan de oostelijke grens van het westelijk gelegen BPA ‘Onledebuurt’. T.h.v. het 
zuidelijk traject van de Laagstraat wordt de grens van het plangebied vastgelegd op het midden van 
de weg. 
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3. Historiek van de site 

3.1 Historisch ruimtegebruik 

Om de historiek van de site te achterhalen, worden verschillende historische kaarten geanalyseerd. Het 
plangebied kende doorheen de geschiedenis een groene (agrarische) invulling langsheen de 
Krommebeekvallei. Vanaf de topografische kaarten van het Ministerie van Openbare werken en 
Wederopbouw (1950-1970) zien we de bebouwing aangeduid. Ook op de luchtfoto van 1971 zien we 
de invulling van de site met bijhorende grootschalige bebouwing. De gebouwen van het bedrijf 
JONCKHEERE Subcontracting kennen nog een beperkte afmeting op deze afbeeldingen, deze lijken pas 
in een latere fase uitgebreid. De luchtfoto van 2000 kent weinig verschil met de huidige situatie m.u.v. 
de nog niet ontwikkelde KMO-unit en aanliggende verkaveling in het noordwesten van het plangebied. De 
meest recente luchtfoto van 2018 toont de huidige situatie vandaag. 

 
Ferraris kaart (1771-1778) 

 
Popp kaart (1842-1879) 

 

 
Topografische kaart Ministerie van Openbare werken 
en Wederopbouw (1950-1970) 

 
Luchtfoto (1971) 
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Luchtfoto (2000) Luchtfoto (2018) 

 

3.2 Historiek van de site 

Het huidig gevestigd bedrijf VDL Bus Roeselare, maakt onderdeel uit van de Nederlandse VDL Groep. 
Specifieker, als vestiging gespecialiseerd in de divisie bussen onderdeel van VDL Bus & Coach. Vandaag 
profileert VDL Bus Roeselare zich als het kenniscentrum inzake e-mobility in West-Europa. 

Het bedrijf werd oorspronkelijk door Henri Jonckheere opgericht in 1881 als koetsenatelier. Vanaf 1902 
was het bedrijf een van de oudste Europese carrosseriebouwers. Vanaf 1964 leidde Henri Jonckheere, 
de kleinzoon van de stichter, het bedrijf. In 2005 werd de Brabantstraat waar een deel van het latere 
bedrijf Jonckheere gevestigd was, omgedoopt tot de Henri Jonckheerestraat als verwijzing naar de 
stichter van een van de belangrijkste bedrijven uit Beveren. In 1998 werd het deel van het bedrijf welke 
instaat voor de productie van autobussen, opgekocht door de VDL Groep. Het deel van het bedrijf, welke 
zich toespitste op de toelevering van mechanisch bewerkte lasconstructies, bleef bestaan onder de 
naam ‘JONCKHEERE Subcontracting nv’. In 2003 voerde de VDL Groep naamsveranderingen door, 
waardoor het busbouwbedrijf werd ingelijfd bij de ‘VDL Bus Groep’. De naam ‘Jonckheere’ is bij het 
busbouwbedrijf in 2011 geheel komen te vervallen. 

Het bedrijf viert in 2020 zijn 139 jarig bestaan en is doorheen de loop van de tijd steeds verder gegroeid. 
Samen met deze groei is het bedrijf ook steeds verder verweven geraakt met de kern van Beveren en 
maakt daar tot op vandaag deel van uit. Het bedrijf kent momenteel bijna 600 medewerkers en focust 
zich voornamelijk op zero-emissie transport. 

Op 4 oktober 2018 maakt VDL bekend grond te hebben gekocht op het bedrijvenpark Beveren-
Krommebeek voor een nieuwe vestiging, dit ten einde 2021 te herlocaliseren. 

 

3.3 Historische relicten 

Het plangebied bezit bouwkundig erfgoed in de Vastgelegde Inventarissen, het betreft de burelen van het 
bedrijf VDL Bus gelegen in de Schoolstraat t.h.v. de westelijke toegang. Daarnaast is ook bouwkundig 
erfgoed aanwezig langsheen het bouwlint in de Laagstraat en de Beversesteenweg. Het betreft hier 
enkele burgerhuizen, een dorpswoning en het gasthof Agora. Dit vastgesteld bouwkundig erfgoed 
definieert mede de westelijke en zuidelijke projectgrens. Een overzicht van dit vastgestelde bouwkundig 
erfgoed wordt opgesomd in tabel 7 (zie p. 36-37). 

Kaart 23: Plangebied t.a.v. bouwkundig erfgoed 
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4. Ruimtegebruik 

Het RUP kent een oppervlakte van ca. 185.215m² cfr. het GRB en kan als volgt opgedeeld worden: 

• Langsheen de westelijke en zuidelijke projectgrens is centrumbebouwing aanwezig, dit betreft twee 

aaneengesloten bouwlinten met handel en diensten. De aangeboden handel en diensten zijn o.a. 
een kinderopvang, enkele horecazaken (café, brasserie), een bankkantoor, een snoepwinkel en een 
bakkerij; 

• De twee bouwlinten worden doorbroken, eenmaal door kantoorgebouwen van het bedrijf VDL Bus 

(westelijke toegang) en andermaal door een natuursteenbedrijf gelegen in de Schoolstraat; 

• Het plangebied wordt gedomineerd door grootschalige bedrijven, dit zijn VDL Bus en JONCKHEERE 
Subcontracting. Er bestaat een scheiding tussen deze verschillende loodsen. Het bedrijf VDL Bus 
is gevestigd in het zuiden en het noorden van het plangebied. JONCKHEERE Subcontracting is 
centraal gelegen en gevestigd over de volledige breedte van het plangebied; 

• Het plangebied bezit vier toegangen, respectievelijk gelegen aan de Beversesteenweg, de 

Schoolstraat, de Vloedstraat en de Henri Jonckheerestraat. De hoofdingang is gelegen in het zuiden 
en is geënt op de kern van Beveren. De westelijke toegang wordt gekenmerkt door het 
kantoorgebouw welke is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De noordelijke toegang geeft toegang 
tot de noordelijke bedrijfssite van VDL Bus. De oostelijke toegang betreft een private toegang tot 
het kantoorgebouw van het bedrijf JONCKHEERE Subcontracting nv, deze kan op lange termijn 
echter wel een toegang bieden tot het plangebied. 

• De projectsite is gekenmerkt door een hoge graad aan bebouwing en is nagenoeg volledig verhard; 

• De projectsite wordt in noord-zuidelijke richting doorkruist door de Krommebeek, welke ingekokerd 

zijn verloop kent doorheen de site; 

• Het noorden van het plangebied, langsheen de Vloedstraat, is gekenmerkt door KMO’s. Dit betreft 
een serie nieuwe bedrijfsunits gerealiseerd in de noordwestelijke hoek van het plangebied. In het 
noordoosten wordt het plangebied gekenmerkt door grotere KMO’s, Tussenin deze KMO’s is de 
noordelijke bedrijfssite van VDL Bus gelegen, voornamelijk gebruikt als stelplaats; 

• De oostelijke rand van het plangebied, de Henri Jonckheerestraat, wordt aan de westelijke zijde 
ingevuld door bedrijvigheid terwijl de oostelijke zijde is ingericht door open bebouwing, een kerkhof 
en parking met bomen. Deze parking is in eigendom van de Stad Roeselare; 
 

Kaart 4: Ruimtegebruik binnen het plangebied 

 
 

5. Ruimtelijk invulling omgeving 
 

5.1 Ruimtelijk functioneel 

Het plangebied heeft als hoofdfunctie bedrijvigheid met karakteriserende woonlinten langsheen de 
westelijke en zuidelijke projectgrenzen. Zowel de dorpskern en de aangrenzende wegen van het 
plangebied bezitten ook een breder aanbod aan functies, deze werden geïnventariseerd in een 
functiekaart. Naast enkele horecazaken komen voornamelijk woonondersteunende functies voor, 
waaronder een bakkerij, slagerij, bankkantoor, kindercrèche, schoonheidssalon, etc. 

Kaart 5: Feitelijke toestand – functiekaart 

5.2 Morfologie 

De bedrijvigheid in het plangebied zorgt voor grootschalige bebouwing, maar heeft desondanks een 
beperkte hoogte. De grootschalige bebouwing is bijgevolg op de schaal van de omgeving. De bestaande 
bouwhoogten in de omgeving werden geïnventariseerd in een bouwhoogtenkaart. 

Kaart 6: Feitelijke toestand - bouwhoogten 
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5.3 Mobiliteitsinfrastructuur 

Bereikbaarheid voetgangers 

Langsheen alle aangrenzende wegen is een dubbelzijdig voetpad aanwezig, m.u.v. de wegen geënt op de 
aanwezige bedrijvigheid m.n. de Henri Jonckheerestraat en de Vloedstraat. De oversteekplaatsen 
(zebrapaden) voor voetgangers bevinden zich voornamelijk langsheen de Beversesteenweg en de 
Laagstraat/Schoolstraat, gezien dit wegen zijn geënt op het centrum van Beveren. 

In de omgeving van het projectgebied komt geen wandelnetwerk voor. Wel zijn volgende elementen van 
belang: 

• De dorpskern van Beveren ligt op wandelafstand van het project. De afstand van de hoofdingang 
van het project (Henri Jonckheerestraat) tot de kerk van Beveren bedraagt ca. 250m. 

• De afstand van de secundaire ingang van het project (Laagstraat) tot de kerk van Beveren 

bedraagt ca. 300m. 

• De kern van Beveren kan vanaf het project bereikt worden via de goed uitgeruste 
Beversesteenweg en Laagstraat. 

De aanwezige voetpaden en zebrapaden worden weergegeven op de mobiliteitskaart (kaart 7) in de 
kaartenbundel. Onderstaande figuur 2 toont het gebruik van het mobiliteitsnetwerk door voetgangers 
rondom het plangebied. 

 
Figuur 2: Intensiteit aantal bewegingen als voetganger in de omgeving van het plangebied (Bron: Strava) 

Bereikbaarheid fietsers 

Afzonderlijke fietspaden zijn voornamelijk aanwezig ten zuiden van het plangebied, langsheen de 
Beversesteenweg. Er zijn geen fietssnelwegen aanwezig in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, 
de dichtstbijzijnde fietssnelwegen zijn ingericht langsheen de Ardooisesteenweg (N37) ten zuiden en 
langsheen de spoorlijn ten zuidwesten welke in noordelijke richting stopt t.h.v. de kruising met de 
Wijnendalestraat. 

Langsheen het plangebied zijn bovenlokale (fiets)wegen vastgelegd welke onderdeel uitmaken van het 
bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Dit betreffen de Beversesteenweg, de Laagstraat met de 
Onledegoedstraat als verlengde in noordwestelijke richting, de Schoolstraat met de Heirweg als 
verlengde in noordelijke richting, en de Izegemseaardeweg in zuidoostelijke richting (zie onderstaande 
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figuur 3). Er is een ongelijkheid aanwezig tussen de aanwezige en gewenste fietsinfrastructuur langsheen 
het traject van de Beversesteenweg ten oosten van het plangebied (zie figuur 6). Hier dient de 
fietsinfrastructuur nog te worden aangepast aan de gewenste functie als bovenlokale fietsweg. 

 
Figuur 3: Uitsnede gewenst bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Bron: mobiliteitsplan Roeselare) 

 
In de onmiddellijke omgeving komen geen recreatieve fietsroutes voor. Toch worden in het voorliggend 
RUP trage wegen voorzien bij de inrichting van het plangebied. Deze kunnen aantakken op de voorziene 
trage wegen in het noordelijk gelegen bedrijvenpark ‘Krommebeek’. Dit netwerk kan een functionele 
woon-werkverbinding en een recreatieve verbinding vormen vanuit Beveren naar de industriezone en het 
buitengebied Hoog-Beveren (zie onderstaande figuur 4). 
Onderstaande figuur 5 toont het gebruik van het mobiliteitsnetwerk door fietsers rondom het plangebied. 
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Figuur 4: Aantakking trage wegenverbindingen RUP Jonckerspark op de voorziene trage wegen bedrijvenpark 

‘Krommebeek’ 

 
Figuur 5: Intensiteit aantal bewegingen als fietser in de omgeving van het plangebied (Bron: Strava) 
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Openbaar vervoer 

Trein 

Het dichtstbijzijnde treinstation is deze van Roeselare. Het plangebied is gelegen op ca. 3km van het 
station van Roeselare. 

Bus 

Het plangebied wordt wel rechtstreeks ontsloten door de buslijn nr. 2 (Kapelhoek-Beveren-Wijnendale-
Roeselare station), wat maakt dat een rechtstreekse verbinding aanwezig is vanaf het treinstation van 
Roeselare (zie figuur 16). De bushalten van deze buslijn zijn gelegen in de Henri Jonckheerestraat, 
langsheen de oostelijke grens van het plangebied. De buslijn kent een bediening van 1 bus ieder uur, 
tijdens de ochtendspits (6u-9u) wordt de bediening verdubbeld naar 1 bus ieder halfuur. 

Ten zuiden van het plangebied, t.h.v. de kerk van Beveren, bedient de buslijn nr. 22 de kern van Beveren 
(Roeselare-Ardooie-Zwevezele). Deze buslijn bedient de omliggende (dorps)kernen met een bediening van 
1 bus iedere 2 uur. Tijdens de avondspits (17u-20u) wordt de bediening verdubbeld naar 1 bus ieder 
uur. De aanwezige bushalten worden weergegeven op de mobiliteitskaart (kaart 7) in de kaartenbundel. 

Personenwagens 

Het plangebied is omringd door goed uitgeruste gemeentewegen. Er is ruimte voorzien voor 
langsparkeren aan alle aangrenzende wegen van het plangebied, m.u.v. de Vloedstraat. In de Vloedstraat 
is daarentegen geclusterd parkeren voorzien op eigen terrein van de aanwezige KMO’s. Op het 
gemeenteplein, het Sint-Germanusplein, zijn een 23-tal dwars- en langsparkeerplaatsen aanwezig. 

Daarnaast zijn aansluitend op het plangebied twee parkeerplaatsen ingericht. Heden worden deze 
hoofdzakelijk gebruikt door het bedrijf VDL Bus die in het plangebied gevestigd is. Het betreft het groen 
ingerichte parkeerterrein t.h.v. de hoofdingang van het plangebied, deze heeft een capaciteit van ca. 
130 parkeerplaatsen, en is in eigendom van de stad Roeselare. Het tweede terrein is gelegen op de 
kruising van de Laagstraat en de Schoolstraat, t.h.v. de westelijke toegang van het plangebied. Dit 
parkeerterrein heeft een parkeercapaciteit van ca. 50 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt t.h.v. beide 
toegangen tot het plangebied nog enkele wagens gestald op het eigen terrein van VDL Bus zonder 
expliciet aanwezige parkeerplaatsen (geschatte capaciteit van 80-tal wagens) (zie figuur 7). 

 
Figuur 6: Wegencategorisering + verschil huidige versus gewenste fietsinfrastructuur (Bron: mobiliteitsplan 

Roeselare) 
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Figuur 7: Huidig aantal parkeerplaatsen (schatting) binnen het plangebied 

Kaart 7: Feitelijke toestand - mobiliteitsinfrastructuur  
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6. Fotoreportage van het plangebied 

 
Foto 1: Zicht vanaf binnenplaats VDL Bus richting 

kantoorgebouw ten westen 

 
Foto 2: Zicht vanaf binnenplaats VDL Bus richting 

dorpskern (kerk) Beveren 

 
Foto 3: Zicht vanaf binnenplaats VDL Bus richting 

gebouwen JONCKHEERE Subcontracting nv 

ten noorden 

 
Foto 4: Zicht vanaf binnenplaats VDL Bus richting 

gebouwen VDL ten oosten 

 
Foto 5: Zicht op zuidelijke (behoudenswaardige) loods 

VDL Bus vanaf voorliggende open (verharde) 
ruimte 

 
Foto 6: Zicht op (behoudenswaardige) loods van VDL 

Bus vanaf de zuidelijke parkeerplaats in de 
Henri Jonckheerestraat 
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Foto 7: Zicht vanaf Beversesteenweg richting 

dorpskern Beveren op het bouwlint aan de 
zuidelijke grens van het plangebied. 

 
Foto 8: Zicht op de Laagstraat in noordwestelijke 

richting, de zuidwestelijke grens van het 
plangebied 

 
Foto 9: Zicht op Schoolstraat en kantoorgebouwen 

VDL Bus langsheen westelijke grens 
plangebied 

 
Foto 10: Zicht op bestaande loods KMO-unit in 

noordelijk deel plangebied vanaf de 
Vloedstraat 

 
Foto 11: Zicht op de Henri Jonckheerestraat in 

zuidelijke richting 

 
Foto 12: Zicht op de Henri Jonckheerestraat in 

zuidelijke richting vanaf de toegang van 
de begraafplaats 
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Figuur 8:  Posities van fotoreportage op orthofoto (2018)  
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Plannings- en beleidscontext 

Ruimtelijke structuurplannen doen uitspraken over het ruimtegebruik, maar leggen geen 
bodembestemmingen vast zoals een gewestplan of een bijzonder plan van aanleg. Deze plannen zijn niet 
bindend voor de burger, maar bepalen wel het toekomstig ruimtelijk beleid in de betrokken regio’s.  

Door de opmaak van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplannen wordt er uitvoering gegeven aan het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Deze ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn essentieel om de visie en 
de opties van het ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken.  

De uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. In wat volgt 
wordt het gemeentelijk RUP ‘Jonckerspark’ gepositioneerd ten opzichte van de verschillende 
structuurplannen op regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

1. Vlaams niveau 

1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is vastgesteld door de Vlaamse regering op 23 september 
1997. Het omvat een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte.  

Het RSV geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan voor vier structuurbepalende elementen en 
componenten op Vlaams niveau:  

• stedelijke gebieden en stedelijke netwerken; 

• elementen van het buitengebied;  

• economische knooppunten;  

• lijninfrastructuren.  

De visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt op kernachtige wijze uitgedrukt in de metafoor 
‘Vlaanderen open en stedelijk’.  

Concreet is het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau gericht op:  

• het versterken van stedelijke gebieden en netwerken door bundelen van functies en activiteiten;  

• het behoud en de versterking van het buitengebied door bundeling van wonen en werken in de 
kernen van het buitengebied; 

• het concentreren van economische activiteiten in economische knooppunten; 

• het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersstructuur en het verbeteren van het 
openbaar vervoer.  

Het RSV vormt het kader voor de provinciale en gemeentelijke structuurplannen en werkt aldus door op 
het provinciale en gemeentelijke niveau.  

Op 12 december 2003 heeft de Vlaamse regering de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. In deze herziening komen er twee belangrijke aspecten 
aan bod:  

• ruimte voor wonen enerzijds; 

• en ruimte voor bedrijvigheid anderzijds.  

Op 17 december 2010 heeft de Vlaamse regering de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen definitief vastgesteld. De tweede herziening gaat hoofdzakelijk over het actualiseren van het 
cijfermateriaal rond wonen, werken, open ruimte, recreatie en infrastructuur. Er is tevens een 
afstemming met het decreet grond- en pandenbeleid.  

 
1.2 Strategische visie Beleidsplan Vlaanderen (BRV) 

De Vlaamse Regering keurde op 30.11.2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. 
Vervolgens op 20.07.2018 keurde de Vlaamse Regering de strategische visie van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen goed. Dit zijn belangrijke formele stappen op weg naar het BRV, dat het RSV zal 
vervangen. De strategische visie van het BRV omvat een toekomstbeeld en een overzicht van de 
voornaamste beleidsopties op lange termijn, met name de strategische ruimtelijke doelstellingen van de 
Vlaamse regering.  
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De Vlaamse Regering heeft als doel om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en 
zo de druk op de open ruimte te verminderen. De bedoeling is om het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag 
terug te dringen van 6 hectare per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe 
ruimte moet tegen 2040 volledig gestopt zijn. De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en 
voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en 
dorpen. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van grote woningen 
of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor hoogbouw gekozen wordt om 
een sterke verdichting te realiseren. 

2. Provinciaal niveau 

2.1 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

Het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) is op 6 maart 2002 door de Vlaamse minister 
bevoegd voor Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. De gedeeltelijke herziening van het PRS werd 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 11 februari 2014. 

Deelruimte middenruimte 

In het ruimtelijk structuurplan van West-Vlaanderen is het deel van Roeselare, ten oosten van de ‘rug 
van Westrozebeke’ -waarbinnen het RUP gesitueerd is-, gelegen in de deelruimte middenruimte. 

Binnen de grenzen van de Middenruimte zijn de beleidselementen gericht op het concentreren van 
dynamische activiteiten in de stedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten. De 
stedelijke gebieden dienen versterkt te worden en het regelmatig verspreid rasterpatroon van de kernen 
moet opgewaardeerd worden. De verkeersontsluiting kan geoptimaliseerd worden. Tot slot wordt groot 
belang gehecht aan het vrijwaren van structurerende heuvelruggen, open ruimteverbindingen, 
beekvalleien en bosgebieden. 

Gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur 

Voor wat betreft de gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur wordt er in de herziening van het 
ruimtelijk structuurplan gesteld dat Beveren, onderdeel van de gemeente Roeselare, geselecteerd wordt 
als stedelijk gebied. Onderhavig RUP sluit aan op de kern van Beveren. In het noorden van Roeselare, 
en bijgevolg in de omgeving van Beveren, wordt een zone voor bedrijvigheid ingepland. 

Het PRS-WV stelt dat meer en meer bedrijven gelegen in centra en gevestigd op terreinen bestemd als 
industriegebied komen leeg te staan. Deze leegstaande industriegebieden worden omgezet naar een 
woonbestemming (reconversie). Het reconversievraagstuk dient echter breder benaderd te worden, 
andere behoeften dienen ook te worden overwogen zoals lokale bedrijvigheid, voorzieningen, recreatie, 
etc. De provincie formuleerde hieromtrent enkele principes: 

Opvangen van de noden binnen de gemeente 

Bij reconversies dient een afweging te worden gemaakt van alle noden binnen de gemeente (lokale 
bedrijvigheid, gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, lokale handelsfuncties, wonen voor diverse 
doelgroepen, groenvoorzieningen,… ). Hierbij dient te worden onderzocht welke van deze noden er in 
het betreffende gebied kunnen worden opgevangen. De bestaande behoefteberekeningen kunnen hierbij 
een hulp zijn. Er dienen geen nieuwe behoeftestudies opgemaakt te worden. 

In relatie met de visie binnen het GRS 

De gekozen opties kaderen hierbij wel binnen de visie van het GRS. Indien in het GRS voor het gebied 
visies worden geformuleerd betreffende functies, dichtheden, erfgoed, stapelbouw,… , dan zijn deze 
visie-elementen ook van toepassing. 

Indien binnen het GRS geen opties geformuleerd staan betreffende het reconversieproject dan is dit 
beleidskader van toepassing en is er hiervoor geen herziening van het GRS nodig. 

Functies maximaal verweven 

De potenties van het gebied dienen maximaal benut te worden voor het realiseren van een verwevenheid 
aan functies. Van belang hierbij is om rekening te houden met het bereikbaarheidsprofiel van het gebied, 
de reeds aanwezige functies in de omgeving en de schaal van de stad, de kern of de overige 
woonconcentratie. 

Kwalitatieve invulling staat centraal 

De invulling van het reconversiegebied voldoet aan een aantal kwalitatieve randvoorwaarden. 
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• De reconversie is kwalitatief en duurzaam. Het project is functioneel en ruimtelijk een 

meerwaarde voor de omgeving en heeft een beperkte ecologische impact (alternatieve 
vervoerswijzen, waterbeheer, energieverbruik, ruimtegebruik,…). 

• De eigenheid en de schaal van de bebouwingsconcentratie dient bij de inrichting van het 
reconversiegebied gerespecteerd te worden door de bebouwingstypologie, de dichtheid en 
inrichting van de publieke ruimte erop af te stemmen. 

• De bebouwing en/of bebouwingstypologie dient maximaal ingepast te worden in de omgeving, 
met respect voor het aanwezige onroerend erfgoed. Positief contrasterende architectuur 
behoort tot de mogelijkheden. 

• Het is noodzakelijk om zowel voldoende publieke ruimte als kwalitatieve publieke ruimte te 
realiseren in het reconversiegebied onder de vorm van groenelementen, wijkgroen, een 
speelruimte, een plein,… 

• Fiets- en wandelpaden dienen het gebied te integreren in het langzaam verkeersnetwerk. 

• De ontsluiting takt aan en bouwt verder op de ontsluitingsstructuur van de kern 

 

Gewenste ruimtelijke economische structuur 

In de stedelijke gebieden wordt een aanbodbeleid gevoerd voor bedrijvigheid. De gewenste ruimtelijke 
structuur bedrijvigheid gaat voornamelijk om regionale bedrijventerreinen. De beleidsdoelstellingen 
omtrent de bedrijvigheid komen voort uit drie aspecten: 

• De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en optimaliseren; 

• De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en clustervorming te 
ondersteunen; 

• Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren; 

De gebieden waar zo’n bedrijvigheidscluster kunnen voorkomen werden vastgelegd in het RSV en er 
worden geen bijkomende gebieden aangeduid in het PRS-WV. 

Om de gewenste ruimtelijke structuur na te streven wordt in stedelijke gebieden - gezien deze als 
economische knooppunten worden gedefinieerd - een visie vooropgesteld voor regionale 
bedrijventerreinen. Deze stelt dat met het oog op de bundeling en concentratie van activiteiten een 
aanbodbeleid gevoerd moet worden in regionale bedrijventerreinen, afgestemd op het gepaste 
schaalniveau. Dit betreft, naast endogene ontwikkelingen en clustervorming, ook  nieuwe 
bedrijfsactiviteiten. Roeselare is, als stedelijk gebied, actief ten aanzien van nieuwe activiteiten, endogene 
ontwikkelingen en clustervorming. 

Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

Met betrekking tot de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur, selecteert de provincie de 
natuurverbindingen tussen de grote eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in ontwikkeling 
(GENO). De provincie stelt het behouden en versterken van de natuurverbindende elementen op haar 
grondgebied centraal. 

De (ingekokerde) Krommebeek, die doorheen het plangebied loopt in noord-zuidelijke richting, kan als 
structurerend element gebruikt worden bij de uiteindelijke (landschappelijke) inrichting van het RUP. In 
het PRS-WV tracht men waar mogelijk aanwezige waterlopen open te leggen om deze te gebruiken als 
initiatie tot de creatie van een blauw, recreatief netwerk. Bij dergelijke ecologische infrastructuur is het 
beleid gericht op het behouden, herstellen en ontwikkelen van de natuurwaarden van en langs deze 
ecologische infrastructuur al dan niet in relatie met anderen (vaak zacht-recreatieve) activiteiten 
langsheen deze infrastructuurelementen. 

Gewenste ruimtelijke agrarische structuur 

Cfr. de gewenste agrarische structuur bevindt het plangebied zich niet binnen een agrarische structuur. 
De dichtstbijzijnde grootschalige agrarische structuur is gelegen ten noorden van het plangebied welke 
gescheiden is door de ringweg van Roeselare (R32). Deze ringweg vormt een harde barrière tussen de 
woonkern van Beveren en de agrarische gebieden. 

Op het niveau van het PRS worden er geen bindende selecties doorgevoerd voor wat betreft de 
agrarische structuur.  
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3. Gemeentelijk niveau 

3.1 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roeselare werd gedeeltelijk goedgekeurd door de deputatie op 
2 augustus 2012. 

Globale gemeentelijke toekomstvisie 

De globale gemeentelijke toekomstvisie bestaat erin de eigen demografische en economische dynamiek 
verder te ondersteunen maar dan meer gestructureerd in en door het landschap en rekening houdend 
met de ruimtelijke context. De kernen, de radiale structuren, de beekvalleien en de structurerende open-
ruimtegebieden zijn hierbij de belangrijkste aanknopingspunten om terug tot een gedifferentieerd 
landschap te komen en het karakter ervan te versterken. 

Het RUP is gelegen in de kern van Beveren. Zuidwaarts grenzend aan het plangebied vinden we de 
Beversesteenweg, een weg met een belangrijke bereikbaarheidsfunctie. 

 
Figuur 9: Situering van het RUP t.a.v. de gewenste structuur van de gemeente Roeselare 

 

Kern Beveren 
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Gewenste ruimtelijke structuur van de kern van Beveren 

Het RUP heeft een centrale ligging in de kern van Beveren. 

Beveren is als deelgemeente van Roeselare aangeduid als regionaalstedelijk gebied dat moet instaan in 
de opvang van de behoeften inzake wonen en werken. Gezien de voorziene ruimtelijke uitbreidingen aan 
bedrijvigheid in Beveren zal de verdere groei van het wonen rekening moeten houden met deze 
ontwikkelingen. Bij stopzetting van de bestaande economische activiteit is een omschakeling naar andere 
stedelijke functies (wonen, dienstverlening, ...) mogelijk waarbij ze een uitgelezen kans vormt om de 
woon- en leefkwaliteit van de omgeving (groenaanleg, doorsteken voor zwakke weggebruiker, 
parkeerproblematiek, ...) te verbeteren. Beveren wordt verder uitgebouwd als een volwaardige, 
autonome kern. 

Ruimte voor wonen 

Meer concreet wil dit zeggen dat bijkomende woongelegenheden en nieuwe voorzieningen die het wonen 
ondersteunen of ermee verbonden zijn (handel, diensten, kleine lokale bedrijvigheid, groenzones…) in de 
kern van Beveren opgevangen moeten worden. 

Om te voldoen in de eigen mogelijke woonbehoeften en om de open ruimte te behouden, wordt een 
beleid van verdichting van de kernen vooropgesteld. 

Onledebeek en Krommebeek als groenblauwe as door Beveren 

De Onledebeek en de Krommebeek vormen groene aders doorheen Beveren. De lineaire groenelementen 
langsheen de beken worden geselecteerd als lokale ecologische dragers. Deze noord-zuid gerichte beken 
worden verder uitgebouwd en versterkt als groenblauwe assen voor langzaam verkeer. Ten zuiden van 
Beveren raakt de Onledebeek/Krommebeek in westelijke richting het (in aanleg zijnde) bosgebied. Via 
de uitbouw van een groenblauwe as doorheen dit bos kan Beveren op een verkeersveilige manier 
aantakken op de kern van Roeselare. Op die manier krijgen de alternatieve verkeersroutes voor langzaam 
verkeer richting het stadscentrum een kwalitatieve inrichting. 

Bedrijvigheid 

Met de goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in 2008 werden bijna 100 extra 
hectare bedrijventerreinen voorzien in Roeselare. Hier wil men focussen op het concept ‘het juiste bedrijf 
op de juiste plaats’. Daarbij wordt gelijkaardige bedrijvigheid geclusterd. Voor de regio Roeselare werd 
door de Provincie een bijkomende nettovraag aan bedrijvigheid van 160 hectare gedefinieerd tegen 
2027. Daarnaast inventariseert de Stad de leegstaande bedrijfsgebouwen in de dorpskernen en in het 
uitbreidingsgebied van het kernwinkelgebied. Daarbij wordt bekeken hoe deze opnieuw kunnen worden 
ingevuld en worden de mogelijkheden onderzocht voor startende ondernemingen. 

Voor de ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein ten noorden van Beveren (bedrijvenpark 
Krommebeek) opteert de Stad voor een duurzame bedrijfsinplanting die maximaal rekening houdt met 
mens en omgeving. De inrichting van dit bedrijventerrein gebeurt steeds met het oog op de leefbaarheid 
van het dorp. Bedrijven met mogelijke gezondheids- en milieueffecten worden niet toegelaten en de 
groenbuffers worden dusdanig uitgebouwd dat ze een meerwaarde betekenen voor Beveren. Binnen 
deze buffers kan ruimte gecreëerd worden voor onder meer recreatieve doeleinden. De Onledebeek en 
de Krommebeek fungeren als verbindende groenblauwe assen voor langzaam verkeer. 

Plangebied 

Voor het plangebied wordt het voormalig bedrijventerrein als reconversievraagstuk gedefinieerd, de 
centrale ligging van het plangebied en de grootschalige bebouwing maakt een kwalitatieve reconversie 
uitdagend. Het plangebied bezit echter een zeer hoog potentieel om de toekomstige ontwikkelingen te 
enten op de directe omgeving van de woonkern. Daarenboven is de Krommebeek aanwezig die als 
ecologische as kan fungeren om zo de harde grens, die het plangebied op heden vormt, om te vormen 
tot een verbindende structuur naar de open ruimte buiten de woonkern. 

Binnen het richtinggevend gedeelte van het GRS (pg. 247) wordt gesteld dat om de leefomgeving te 
verbeteren er enerzijds getracht wordt om de Onledebeek en de Krommebeek te ontwikkelen als 
groenblauwe assen welke voor meer groen zorgen in de kern. M.b.t. het plangebied wordt er in het GRS 
verder gesteld dat bij stopzetting van de bestaande economische activiteit een omschakeling naar andere 
stedelijke functies (wonen, dienstverlening, ...) mogelijk is. Daarbij ontstaat een uitgelezen kans om de 
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woon- en leefkwaliteit van de omgeving (groenaanleg, doorsteken voor zwakke weggebruiker, 
parkeerproblematiek, ...) te verbeteren. 

Daarenboven legt men de potenties bloot voor Beveren als socio-cultureel knooppunt (GRS p. 248). In 
functie van onder meer de herbestemming van een aantal gebouwen (deels opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed) wordt gekeken om een aantal culturele functies te bundelen en in deze gebouwen 
onder te brengen, in relatie met wonen, de uitbouw van de sport- en recreatiezone en de uitbouw van 
een woonzorgzone. Deze laatste om de verwachte vergrijzing op te vangen in de gemeente. 

Binnen een woonzorgzone zijn er verschillende types woonvormen aanwezig. Het gaat hierbij om 
individuele woningen, groepswoningen, aanleunwoningen, serviceflats, zorgwoningen, ... Binnen een 
woonzorgzone zijn zowel (sociale) huur- als koopwoongelegenheden aanwezig. Ook vernieuwende 
woonvormen voor ouderen die op niveau van de woonst zelf trachten een betere integratie van wonen 
en zorg na te streven (o.a. kangoeroewonen, duplexwonen), horen er thuis. 

M.b.t. het plangebied stelt het richtinggevend gedeelte van het GRS (pg. 249) dat de site Jonckheere 
(Vloedstraat/Schoolstraat/Beversesteenweg/Henri Jonckheerestraat) dermate met de woonfunctie is 
verweven dat, bij stopzetting van de activiteiten, enkel een uitbouw van kleinschalige ondernemingen in 
combinatie met wonen wenselijk is. Het is aangewezen om het zuidelijk deel van de site te ontwikkelen 
ter versterking van de kern van Beveren (wonen, cultuur, zorg, ...). Onderzoek moet uitwijzen in welke 
mate de (momenteel overwelfde) Krommebeek kan uitgebouwd worden als groenblauwe as doorheen de 
site. 

In het meerjarenplan Roeselare (2019-2024) wordt gesteld dat de kernversterking van Beveren wordt 
afgestemd in ontwikkeling met een groene en kwaliteitsvolle invulling van het bedrijvenpark, waarbij ook 
de lokale economie ondersteund wordt. 

 
Figuur 10: Situering van het RUP t.a.v. de gewenste ruimtelijke structuur van Beveren-kern 
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3.2 Groenplan Roeselare  

In het Groenplan Roeselare (d.d. 28.09.2018) zijn concrete strategieën omschreven, met het oog op: 

• Het versterken van het open landschap; 

• Het exploreren van de potenties van de groenblauwe beekvalleistructuur; 

• Het creëren van een hiërarchie in de ‘streetscapes’ van ring- en invalswegen; 

• Het vergroenen van het stedelijk weefsel en de randwijken; 
 

Het groenplan schuift de geplande stadsrandbossen naar voor om de stadsrand intensief te vergoenen 
met bosmassa en nieuwe recreatieve mogelijkheden te bieden in de natuur. Het voorziene 
Krommebeekbos maakt hier onderdeel van uit. De Stad mikt op de realisatie van een radiale groen as 
welke de kernen van Beveren en Roeselare kan verbinden. Hierbij vormt het voorziene Krommebeekbos 
een verlengde groenstructuur op het aanwezige Pastoorsbos Park. 
 

 
Figuur 11: Potenties cfr. het Groenplan Roeselare voor de omgeving van het plangebied 

 
3.3 Mobiliteitsplan Roeselare 

Het mobiliteitsplan van Roeselare (d.d. 27.06.2017) mikt de komende jaren op vijf actieplannen om de 
algemene mobiliteit in Roeselare te verbeteren. Volgende aspecten krijgen prioriteit: 

• Schoolomgevingen verkeersveiliger; 

• Veiligere fietsverbindingen; 

• Verbetering doorstroming grote ringweg en Bruggesteenweg; 

• Afwerking van het stationsproject; 

• Meer deelauto’s en -fietsen; 
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Voor de zone buiten de kleine ring (m.b.t. het plangebied) worden de wegen gedefinieerd als lokale 
verzamelwegen welke het verkeer naar de grote ring, naar de kleine ring of naar één van de invalswegen 
gaan afleiden. Bij de selectie van de lokale wegen type 2 werd er voor gekozen om deze categorisering 
niet te laten doorlopen doorheen de kern van Beveren. Dit om te benadrukken dat deze wegen een 
verzamelfunctie hebben en dat ze geen doorgaande verbindingen vormen. Gezien een snelheidsregime 
gelinkt wordt aan een bepaalde weginrichting wordt het gewenste snelheidsregime (30 km/u) en 
weginrichting (gemengd verkeer) bekomen door de kern van Beveren te definiëren als lokale wegen type 
3. 

3.4 Proplan 

Het ‘Plan Roeselare Ondernemen’ (pro-plan) (d.d. 16.11.2017) stelt een actieplan voor op basis van 
vier ambities: 

1. Proactief innovatie stimuleren 
2. Invulling jobs en productieve tewerkstelling 
3. Optimale invulling en promoten van de beschikbare ruimte 
4. Roeselare, bruisend professionele ondernemersstad 

De derde ambitie vermeldt in het pro-plan: 

Verweving van functies komt als doelstelling naar voor in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. Concreet gaat dit om het samenbrengen van verschillende functies op één plaats, 
bijvoorbeeld: wonen, werken, recreatie, voorzieningen, … Streven naar dergelijke verwevenheid brengt 
verschillende voordelen met zich mee: de verplaatsingsafstand wordt beperkt, levendige buurten worden 
gecreëerd en de ruimte kan intensiever gebruikt (bv. stapelen van wonen en werken) en gedeeld (bv. 
dubbel gebruik van parkeerplaatsen, fietsenstallingen, groenruimtes, …) worden. Deze voordelen werken 
op hun beurt kostenbesparend en verhogen het grondrendement. De Stad heeft in het huidige ruimtelijke 
planningsbeleid oog voor dergelijke verwevenheid van functies. 

3.5 Klimaat+plan 

In het klimaatplan van Roeselare (d.d. 01.05.2018) (p.24) is volgende stelling te lezen: 

De gebouwde omgeving is in Roeselare, zoals in de meeste steden, het domein bij uitstek waar 
klimaatwinst geoogst kan worden. Houden we daarbij rekening met het feit dat mobiliteit neerkomt op 
energie die we gebruiken om tussen gebouwen te bewegen, dan is de impact van die gebouwde omgeving 
nog groter. Hier start Vlaanderen vanuit een moeilijke uitgangspositie: onze huizen zijn relatief groot en 
slecht geïsoleerd én ze staan verspreid uit elkaar waardoor zowel het energiegebruik in gebouwen als 
ertussen bij voorbaat hoog ligt. 
Dit zorgt ervoor dat door kernverdichting - mede mogelijk gemaakt door de verweving van functies - deze 
twee soorten energiegebruik onder controle kan worden gehouden. 

Daarnaast stelt het klimaatplan op vlak van mobiliteit (p.30) dat de huidige situatie van een grote, auto-
gebonden verkeersintensiteit moet worden omgebogen om in de toekomst te komen tot een wandel- en 
fietsbare stad. 

3.6 Bestuursakkoord Stad Roeselare 

Het Bestuursakkoord van de stad Roeselare (2019-2024) (d.d. 11.12.2019) stelt dat op wijkniveau in 
kaart wordt gebracht waar mobipunten kunnen worden ingericht (p. 11). Deze mobipunten bieden 
verschillende vervoerswijzen aan op eenzelfde locatie zoals autodelen, fietsparking en halte voor 
openbaar vervoer. Ook comfort verhogende functies kunnen worden aangeboden zoals lockers voor 
pakjes, een fietsdeelpunt, een openbare werkplek of gezamenlijk beheerde fietsboxen. De herontwikkeling 
van het plangebied biedt kansen om een dergelijk mobipunt in te richten geënt op de kern van Beveren. 

Het Bestuursakkoord stelt ook dat men wil inzetten op “speel-, chill- en opvanginfrastructuur” (p. 26). 
De publieke en groene ruimte om te spelen en te ontmoeten wordt uitgebreid, door de bestaande 
speelterreinen en speeltoestellen optimaal te onderhouden, de aanleg van nieuwe recreatieve ruimte 
(ook bij verkavelingen en nieuwbouwprojecten) proactief af te stemmen op sport, cultuur, ontmoeting en 
spelen. Dit door speelse ingrepen mee te nemen bij het ontwerp van pleinen en parken, rekening houdend 
met de buurtomgeving. 

Daarnaast wil Roeselare zich profileren als fietsstad en inzetten op veilig verkeer (p. 39 & 45). 
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Roeselare kent een zeer grote open ruimte die door de groei van de stad onder druk komt te staan. De 
vergroening van de stad moet daarom resoluut verder worden gezet. De Stad ontwikkelt een bomenplan, 
waarbij 100.000 bomen worden aangeplant. Ook wil men stiltezones en een groene wandel- en 
fietsgordel voorzien rond de stad. De voorliggende projectsite zou hiervan deel kunnen uitmaken. 

In het bestuursakkoord definieert de stad Roeselare de ambitie teneinde in 2050 een 100% 
klimaatneutrale stad te realiseren (p. 51). Het mobiliteitsplan moet hierbij helpen waarbij men mikt op 
het realiseren van een betere wandel- en fietsstad met modern duurzaam collectief vervoer. Op vlak van 
ruimtelijke ordening wordt een duurzamer waterbeheer voorzien en een slimme verdichting. Hierbij wordt 
verharding maximaal vermeden en wordt maximaal onthard. Daarnaast speelt de energie-efficiëntie van 
alle sectoren een belangrijke rol. De Stad wil dan ook sterk inzetten op hernieuwbare energiebronnen 
en het opzetten van energienetwerken om hergebruik van energie mogelijk te maken. Voor alle 
bovenvermelde aspecten zijn hoge potenties aanwezig op de voorliggende projectsite. Deze dienen 
maximaal benut/ingevuld te worden. 

De stad Roeselare tracht daarenboven ook een kwalitatieve stadsontwikkeling en publieke ruimte te 
bekomen (p. 81). De stadsontwikkeling krijgt verder vorm door: 

• Een slimme verdichting met verwevenheid van stedelijke functies in het hart van de stad; 

• Het verder ontwikkelen van de radiale uitbreiding van de stad tussen de twee ringstructuren 
met het oog op leefbare en functionele woonontwikkelingen; 

• Het maximaliseren van het behoud van de open ruimtes buiten de grote ring. 

Een belangrijk aspect hierin is het ontwikkelen van groene en blauwe assen in de stad, door 
waterverbindingen te creëren en waar mogelijk de ondergrondse beken terug boven te brengen in de 
stad. Het voorliggend RUP wil maximaal inzetten op het openleggen en de herstel van de Krommebeek, 
welke het plangebied doorkruist. De Krommebeek kan door heropwaardering en kwalitatieve recreatieve 
as vormen welke het stedelijk weefsel verbindt, vergroend en terwijl ontlucht. 

Daarnaast vindt de stedenbouwkundige ambitie van de Stad ook zijn neerslag in het voorliggend 
planproces. Om aantrekkelijk wonen te voorzien, is het belangrijk rekening te houden met volgende 
criteria (welke allen terugkomen in de ambities van voorliggend RUP): 

• De juiste woning op de juiste plaats (evenwicht tussen slimme verdichting en grondgebonden 

woningen); 

• Voldoende groen en recreatieve ruimte; 

• Kwaliteitsvolle architectuur; 

• Respect voor erfgoed; 

 

 

 



 

RUP Jonckerspark | Beveren-Roeselare | Startnota | juli 2020 29 

Verordeningen 

Gewestelijke 
stedenbouwkundige 
verordeningen 

• Gewestelijke bouwverordening van 29.04.1997 inzake wegen voor 
voetgangersverkeer; 

• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 08.07.2005  inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke 
verblijven; 

• Gewestelijke verordening van 05.06.2009 en gewijzigd op 18.02.2011 
inzake toegankelijkheid; 

• Gewestelijke verordening van 05.07.2013 en gewijzigd op 15.07.2016 
inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

• Gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 09.06.2017 inzake 
breedband; 

Provinciale 
stedenbouwkundige 
verordeningen 

• / 

Gemeentelijke 
stedenbouwkundige 
verordeningen 

• Algemene stedenbouwkundige verordening: reglementering bouwen 

binnen Roeselare; 

Tabel 1: Verordeningen voor het plangebied 
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Juridische context 

1. Verordende plannen 

Gewestplan 

Cfr. Het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17 december 1979 en wijzigingen) 
situeert het RUP zich hoofdzakelijk binnen een gebied voor bedrijvigheid. De 
randen van het RUP zijn volledig bestemd als woongebied. 

Noordwaarts van het RUP vinden we een parkgebied, welke de loop van de 
Krommebeek volgt. West- en zuidwaarts worden woongebieden 
gedefinieerd. Oostwaarts wordt een gebied bestemd voor de vestiging van 
grootwinkelbedrijven vastgelegd. 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen  

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare, goedgekeurd in november 
2008. Deelgebied 8 van dit GewRUP, ten noorden van Beveren, voorziet 
in een bijkomend gemengd regionaal bedrijfsterrein en werd op 29 oktober 
2010 door de Vlaamse Regering hernomen. 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Het RUP bevindt zich binnen het provinciaal RUP "Solitaire 
vakantiewoningen - Midden West-Vlaanderen", goedgekeurd op 22 juni 
2017 (Niet relevant voor het RUP). 

Gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

Niet van toepassing 

Algemeen Plan van 
Aanleg (APA) 

Algemeen plan van aanleg Roeselare, goedgekeurd op 05.04.1990. 

Binnen dit APA wordt het Beleidsplan Vloedstraat gedefinieerd, grenzend 
ten noorden van het plangebied. 

Volgens het APA wordt het plangebied gedomineerd door ‘bedrijvengebied 
met milieuvriendelijk karakter’, deze bestemming wordt ten oosten en ten 
noorden omringd door ‘algemene woongebieden’ terwijl deze in het 
zuidwesten wordt begrensd door het ‘perifere kerngebied’ van Beveren. 
Ten zuidoosten wordt de begraafplaats aangeduid als 
‘gemeenschapsuitrustingsgebieden’. Ten noorden wordt de loop van de 
Krommebeek aangeduid als ‘bos’ (zie figuur 12). 

Bijzondere plannen van 
aanleg (BPA) 

Binnen het plangebied zijn geen BPA’s aanwezig.  

Onmiddellijk grenzend aan het plangebied zijn echter 2 BPA’s geldig, 
namelijk het BPA ‘Onledebuurt’ ten westen en het BPA ‘Buurt Zuid-Oost’ 
ten zuiden van het plangebied (zie kaart 9 - kaartenbundel). 

Rooilijnplannen / 

Herbevestigd agrarisch 
gebied (HAG) 

/  

Ruilverkaveling Niet van toepassing 

Tabel 2: Verordende plannen voor het plangebied 

Kaart 8: Plangebied t.a.v. het gewestplan 
Kaart 9: Plangebied t.a.v. omliggende geldende BPA’s 
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Figuur 12: Algemeen plan van aanleg Roeselare-Beveren 

 
 
 
 
 

 
 

Kaart 10: Situering plangebied t.a.v. het Algemeen Plan van Aanleg Roeselare-Beveren 

 

2. Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare (GWRUP) 

Het gewestelijk RUP ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare’ dateert van 2008. De goedkeuring 
ervan werd hernomen in 2010. De kern van Beveren - en bijgevolg het volledige plangebied - is 
afgebakend binnen het regionaalstedelijk gebied van Roeselare. Volgens het grafisch plan en de 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften wordt geen specifieke functie toegewezen aan het 
plangebied. Wel zijn het bedrijventerrein ‘Wijnendale’ en het te realiseren bedrijventerrein ‘Krommebeek’ 
- welke de kern van Beveren omringen in het noordwesten en noordoosten - vastgelegd als gemengde 
regionale bedrijventerreinen. Deze zijn onderdeel van het gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied 
Roeselare-Noord. 
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Figuur 13: Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare  
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3. Juridische ruimtelijke structuur 

3.1 Goedgekeurde verkavelingen 
  

Verkavelingsnummer Verkavelingsnaam 

Nr. 1: V1450/1 (23.04.2012) Schoolstraat (6 loten: 5 GB en 1 HOB) 

Tabel 3: Verkavelingen in het plangebied 

Kaart 11: Verkavelingen in het plangebied 

 
3.2 Wegenstructuur 

Gewestwegen 

Binnen -en grenzend aan- het plangebied komen er geen gewestwegen voor. 

Lokale wegen 

Grenzend aan het RUP komen er lokale wegen voor. Ten zuiden, grenzend aan het RUP, is de 
Beversesteenweg gelegen terwijl in het oosten van het RUP de Henri Jonckheerestraat het plangebied 
afbakent. Ten noorden markeert de Vloedstraat het plangebied terwijl ten westen de Schoolstraat en de 
Laagstraat het plangebied afbakent. Alle wegen betreffen voldoende uitgeruste wegen. Zowel in de 
Vloedstraat, de Laagstraat en de Henri Jonckheerestraat is een toegang naar het plangebied. 

 

 
Figuur 14: Plangebied t.a.v. de gewenste verkeersstructuur (Categorisering), GRS Roeselare (RD, p. 217) 

 

 

 

Locatie plangebied 
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Buurt- en voetwegen 

Atlas der Buurtwegen 
(1841-1850) en 
wijzigingen 

Grenzend aan het plangebied komen de volgende buurtwegen voor: 

• Buurtweg nr. 24. Deze buurtweg betreft de huidige noordelijke grens 
van het plangebied, de Vloedstraat; 

• Buurtweg nr. 5. Deze buurtweg betreft de huidige noord-zuid gerichte 
Schoolstraat die de westelijke grens van het plangebied markeert; 

• Buurtweg nr. 34. Deze buurtweg betreft de huidige Laagstraat welke, 

samen met de Schoolstraat, de westelijke grens van het plangebied 
markeert; 

• Buurtweg nr. 7. Deze buurtweg betreft de huidige oost-west gerichte 

Beversesteenweg die de zuidelijke grens van het plangebied aanduidt; 

• Buurtweg nr. 6. Deze buurtweg betreft de huidige Henri 
Jonckheerestraat welke de oostelijke grens van het plangebied 
markeert. 

Tabel 4: Buurt- en voetwegen in het plangebied 

Kaart 12: Plangebied t.a.v. de Atlas der Buurtwegen 
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3.3 Water 

Beschermingszones 
grondwaterwinningen 

(decreet houdende 
maatregelen inzake het 
grondwaterbeheer 1984) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen beschermingszones 
voor grondwaterwinning voor. 

Bevaarbare waterlopen, 
onbevaarbare waterlopen 
en grachten 

- Doorheen het plangebied van het RUP loopt centraal van noord naar zuid 
de waterloop ‘de Krommebeek’ (VHAG-code: 4761). Deze waterloop 
ontstaat ten noordwesten van het RUP. 
- Vanuit de noordwestelijke hoek van het plangebied takt ‘de Noordbeek’ 
(VHAG-code: 4818) aan op de Krommebeek. Deze waterloop ontstaat ten 
noordwesten van het RUP. 
- Er takt nog een waterloop aan op de Krommebeek. Deze waterloop betreft 
‘de Roelensbeek’ (VHAG-code: 4822), kent zijn verloop in het plangebied 
langsheen de Henri Jonckheerestraat en vervoegd zich met de 
Krommebeek aan de zuidelijke projectgrens (Beversesteenweg). Deze 
waterloop ontstaat ten oosten van het RUP. 
 
Alle bovenvermelde waterlopen zijn onbevaarbare waterlopen van 2de 
categorie. 

Overstromingsgevoelige 
gebieden 2017 

(decreet Integraal 
Waterbeleid 2003) 

Het plangebied is grotendeels niet overstromingsgevoelig. De gronden in 
het noordwestelijk deel van het RUP zijn mogelijks overstromingsgevoelig. 

Signaalgebieden 

(decreet Integraal 
Waterbeleid 2003) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen signaalgebieden voor. 

Tabel 5: Waterelementen in het plangebied 

Kaart 13: Plangebied t.a.v. de Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen 
Kaart 14: Plangebied t.a.v. de overstromingsgevoelige gebieden (2017) 
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3.4 Erfgoed 

Bouwkundig erfgoed 

Vastgestelde Inventaris 
Bouwkundig Erfgoed  

(decreet tot bescherming 
van Monumenten en 
Stads- en Dorpsgezichten 
1976 actueel ingewerkt 
in het decreet Onroerend 
Erfgoed 2013) 

Binnen het RUP komen elementen voor uit de vastgestelde inventarissen. 
Deze elementen worden bestempeld als bouwkundig erfgoed en 
concentreren zich langsheen de westelijke grens van het plangebied. Deze 
elementen betreffen het bureelgebouw van het bedrijf VDL Bus (westelijke 
toegang), twee burgerhuizen, een dorpswoning en het gasthof Agora. 
 
Ook grenzend aan het RUP komen elementen voor uit de vastgestelde 
inventarissen (zie onderstaande tabel 7). 

Beschermde 
monumenten, stads- en 
dorpsgezichten  

(decreet tot bescherming 
van Monumenten en 
Stads- en Dorpsgezichten 
1976 actueel ingewerkt 
in het decreet Onroerend 
Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen beschermde 
monumenten, stads- en dorpsgezichten voor. Het RUP ligt evenmin in een 
belangrijke zichtrelatie tot beschermde monumenten, stads- en 
dorpsgezichten. 

Tabel 6: Bouwkundig erfgoed in het plangebied 
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Locatie Erfgoedscore* 

- 
Beschrijving 

Beeldenbank Onroerend Erfgoed 

Laagstraat 6 A (met uitzondering van garage) 

- 

Huis van zes traveeën en twee 
bouwlagen onder zadeldak (nok 
parallel aan de straat, mechanische 
pannen); vermoedelijk daterend uit 
de tweede helft van de 19de eeuw. 
Lijstgevel met neoclassicistische 
bepleistering; pilasters en 
imitatiebanden; deurregister in de 
derde travee. Rechthoekige 
muuropeningen in geriemde 
omlijsting; sluitstenen met onder 
meer bloemmotieven. 
Bovenvensters met ijzeren 
leuningen; vernieuwd houtwerk. 

 

Laagstraat 10 C 

- 

T.o.v. de rooilijn inspringend 
burgerhuis. Laag dubbelhuis van vijf 
traveeën onder geknikt zadeldak. 
Met schijnvoegen gecementeerde 
lijstgevel op grijsbeschilderde plint, 
opengewerkt d.m.v. rechth. 
muuropeningen in een vlakke 
omlijsting met diamantkoppen. Deels 
behouten ramen met T-indeling. 

 

Schoolstraat 50 A 

- 

Burelen van ‘Carrosserie 
Jonckheere’, uit de jaren 1930-
1940, in de lijn van de nieuwe 
zakelijkheid. 
Diep uitgebouwd complex van drie 
traveeën en twee bouwlagen onder 
plat dak. Rode baksteenbouw op plint 
van arduin. Straatgevel met typerend 
beglaasd trappenhuis, rechthoekige 
erker en afgeronde hoek met 
opschrift "Jonckheere", initialen 
J(onckheere) C(arrosserie) B(ussen) 
en zwarte dakboordlijsten. 
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Sint-Germanusplein 16 A 

- 

Dubbelhuis van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder pannen zadeldak 
(nok parallel aan straat, 
mechanische pannen), op de 
schoorstenen sierlijk uitgewerkte 
bliksemafleiders. Jaarsteen 1884 in 
de achtergevel; beschadiging aan de 
straatgevel door beschietingen 
tijdens W.O. I. Bakstenen lijstgevel 
boven arduinen plint; verzonken 
muurankers. Gevelritmering d.m.v. 
lisenen, en rechte en overhoekse 
baksteenfries.  
Getoogde muuropeningen; 
vernieuwd houtwerk. 

 

Sint-Germanusplein 24 C 

- 

Ten opzichte van de rooilijn 
inspringend hoekpand, in kern 
teruggaand op de tweede helft van 
de 19de eeuw en in de jaren 1920 
uitgelengd met twee traveeën. 
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee 
bouwlagen onder schilddak (nok 
parallel aan het plein, mechanische 
pannen). Naoorlogs parement van 
rode baksteen boven arduinen plint, 
verlevendigd door middel van banden 
van groen geglazuurde baksteen. 

 

*A = “beschermenswaardig”: voor deze panden wordt gestreefd naar maximaal en optimaal behoud van de 
erfgoedwaarden 

B = “waardevol”: verbouwen kan mits respect voor de erfgoedwaarden van het pand 
C = “minder waardevol, weinig/geen erfgoedwaarde”: alle opties (behoud/verbouwen/slopen) zijn even waardevol 

Tabel 7: Overzicht Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
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Landschappelijk erfgoed 

Vastgestelde Inventaris Houtige 
Beplantingen met Erfgoedwaarde en 
Inventaris Historische Tuinen en 
Parken 

(decreet betreffende Landschapszorg 
1996 actueel ingewerkt in het decreet 
Onroerend Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen elementen 
voor uit de Vastgestelde Inventaris Houtige Beplantingen met 
Erfgoedwaarde en de Inventaris Historische Tuinen en 
Parken. 

Vastgestelde landschapsatlas 

(decreet betreffende Landschapszorg 
1996 actueel ingewerkt in het decreet 
Onroerend Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen elementen 
voor uit de Vastgestelde landschapsatlas. 

Beschermde landschappen 

(Decreet betreffende Landschapszorg 
1996 actueel ingewerkt in het decreet 
Onroerend Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen 
beschermde landschappen voor. 

Tabel 8: Landschappelijk erfgoed in het plangebied 

 

Archeologisch erfgoed 

Gebieden waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten valt 

(Vaststelling d.d. 01.01.2017 door 
agentschap Onroerend Erfgoed) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen gebieden 
voor waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. 

Vastgestelde inventaris archeologische 
zones 

(Decreet houdende Bescherming van 
het Archeologisch Patrimonium 1993 
actueel ingewerkt in het decreet 
Onroerend Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen elementen 
voor uit de Vastgestelde inventaris archeologische zones. 

Beschermde archeologische sites 

(Decreet houdende Bescherming van 
het Archeologisch Patrimonium 1993 
actueel ingewerkt in het decreet 
Onroerend Erfgoed 2013) 

Binnen –en grenzend aan- het RUP komen er geen 
beschermde archeologische sites voor. 

Tabel 9: Archeologisch erfgoed in het plangebied 
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3.5 Natuur 

Internationaal of Europees niveau 

Habitatrichtlijngebieden 

(Europese Richtlijn 
92/43/EEG) 

Binnen een straal van 2km rond het RUP komen er geen 
Habitatrichtlijngebieden voor. 

Ramsar-gebieden 

(internationale Ramsar-
conventie 1971) 

Binnen een straal van 2km rond het RUP komen er geen Ramsar-gebieden 
voor. 

Vogelrichtlijngebieden 

(Europese Richtlijn 
79/409/EEG) 

Binnen een straal van 2km rond het RUP komen er geen 
Vogelrichtlijngebieden voor. 

Tabel 10: Internationale en Europese beschermingszones in het plangebied 
 

Vlaams niveau 

Historisch permanente 
graslanden 

(Decreet betreffende het 
Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu 1997 en 
landbouwwetgeving) 

Binnen een straal van 2km rond het plangebied komen er geen Historisch 
permanente graslanden voor. Het meest nabije historisch permanente 
grasland is gelegen op 3,7km ten noordoosten van het plangebied. 

Vlaams Ecologisch 
Netwerk (VEN) = grote 
eenheden natuur (GEN) en 
grote eenheden natuur in 
ontwikkeling (GENO) 

Integraal Verwevings- en 
Ondersteunend Netwerk 
(IVON) = 
natuurverbindings- en 
natuurverwevingsgebieden 

(Decreet betreffende het 
Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu 1997) 

Binnen een straal van 2 km rond het plangebied komen er geen VEN- noch 
IVON-gebieden voor. Het meest nabije gebied situeert zich op ongeveer 
5,6km ten oosten van het plangebied. Het betreft het GEN-gebied ‘Het 
Ardooieveld’. 

Bosreservaten 

(Bosdecreet 1990) 

Binnen een straal van 2km rond het plangebied komen er geen 
Bosreservaten voor. 

Beschermde duinen 

(Duinendecreet 1993 
actueel ingewerkt in het 
decreet betreffende 
Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu 1997) 

Binnen een straal van 2km rond het plangebied komen er geen 
Beschermde duinen voor. 

Natuurreservaten 

(Decreet betreffende het 
Natuurbehoud en het 
Natuurlijk Milieu 1997) 

Binnen een straal van 2 km rondom het plangebied komen er geen 
Natuurreservaten voor. 

Tabel 11: Vlaamse beschermingszones in het plangebied 

Kaart 15: Plangebied t.a.v. natuurreservaten, historisch permanente graslanden en VEN-gebieden 
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Planopties 

1. Visie op plangebied 

Het plangebied is gelegen in de kern van Beveren. Roeselare is aangeduid als stedelijk gebied dat moet 
instaan voor de opvang van de behoeften inzake wonen en werken. Om te voldoen in de eigen woon- en 
werkbehoeften en om de open ruimte te behouden, wordt een beleid van reconversie en verdichting 
van het plangebied vooropgesteld. Het herbestemmen van de bestaande economische activiteit is een 
uitgelezen kans om de woon- en leefkwaliteit van de omgeving te verbeteren. 

De kern van Beveren is gegroeid als een uitloper van de woonagglomeraties ten noorden van de kern 
van Roeselare. Het plangebied wordt ten westen en ten zuiden ingesloten door het woonaanbod, welke 
in de vorm van klassieke verkavelingen voorkomt. Ten noorden van het plangebied wordt een nieuw 
regionaal bedrijventerrein ingepland. De groene ruimte is doorheen de tijd verdrongen door de 
kernontwikkelingen. 

Het RUP heeft als doel te komen tot een geïntegreerde oplossing waarbij de bedrijfssite een betere 
afstemming krijgt met de kern van Beveren. Hiervoor dient te worden ingezet op een multifunctionele 
invulling van de site, afgestemd op de noden en wensen van de onmiddellijke omgeving. Hierbij is het 
wenselijk de aanwezige harde grenzen open te breken om de doorwaadbaarheid en de connectiviteit 
van de site met de kern van Beveren te garanderen, dit met het oog op het verhogen van de 
beeldkwaliteit. 

Gezien de kenmerken en de ligging van het plangebied is het dus wenselijk in te zetten op volgende 
strategieën: 

1. Leefkwaliteit van de kern Beveren verhogen door middel van groen- en natuurontwikkeling 

Doordat de kern Beveren nauw aansluit bij Roeselare en gelegen is binnen het stedelijk gebied, kan 
worden aangenomen dat een algemene bebouwingsdruk heerst in Beveren en omgeving. De 
realisatie van nieuwe regionale bedrijventerreinen ten noorden van de kern zorgt er voor dat het 
eigen dorpse karakter verder onder druk komt te staan. Om de leefkwaliteit en de identiteit van 
Beveren te versterken is het wenselijk de kwalitatieve elementen binnen de dorpskern te 
benadrukken. De twee waterlopen, met name de Onledebeek en de Krommebeek, vormen 
kenmerkende elementen binnen de dorpskern. Ze vloeien samen ten zuiden van de kern waar 
momenteel een groen- en recreatiegebied aanwezig is. In het kader van het Groenplan Roeselare 
zal deze groenpool verder uitgebouwd worden. 

Vanuit deze groenpool starten ook de noordelijke beekvalleien. Voor de Onledebeek is deze reeds 
kwalitatief ingebed in het woonweefsel. Het betreft een aaneenschakeling van kleinschalige 
groenzones en beekvalleilandschappen. Er werd eveneens een trage verbinding gekoppeld aan de 
waterloop. Voor de Krommebeek is dit niet aanwezig. De waterloop is grotendeels ingebuisd onder 
de dorpskern en onder het bedrijventerrein in de dorpskern. Het RUP biedt de opportuniteit om 
naast de Onledebeek een tweede noordelijke groenas uit te werken. Een netwerk van trage wegen 
kan hier eveneens op geënt worden. Op die manier wordt de identiteit van de kern (het ontstaan 
aan 2 waterlopen) en de leefkwaliteit van de kern versterkt. Zo vormen natuurontwikkeling en 
recreatie dragers voor de dorpsversterking van Beveren. 

2. Multifunctionele invulling met kernversterkende werking 

De bedrijvencluster binnen het RUP is historisch gegroeid en heeft in sterke mate de geschiedenis 
en het uitzicht van Beveren bepaald. Een verdere inbreiding of uitbreiding van de bedrijvigheid is niet 
langer mogelijk en wenselijk. Ook vanuit bedrijfseconomische redenen (beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden, druk op dorpskern door verkeersgeneratie,…) is voor bepaalde bedrijven 
het terrein niet langer geschikt. 

De bestemming van het APA, die het gebied voornamelijk inkleurde als een bedrijvenzone is niet 
gunstig met het oog op een kwalitatieve uitbouw van de deelgemeente Beveren. 

De site beschikt echter over een aantal sterktes die beter uitgespeeld kunnen worden. Het 
plangebied bevindt zich nagenoeg onder de kerktoren van Beveren en op fietsafstand van de 
stadskern Roeselare. Het plangebied heeft een relatief grote oppervlakte waardoor er ruimte 
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aanwezig is voor meerdere diverse functies. Het kan verschillende behoeften waaronder wonen en 
bedrijvigheid (zoals vermeldt in het GRS) opvangen binnen Beveren. Aanvullend kunnen o.a. handel 
en diensten, publieke functies, functies t.b.v. het onderwijs en kinderopvang aangeboden worden 
om de functionele kern van Beveren uit te breiden op de site. Naast een functieuitbreiding, ten 
einde een mix aan functies te bewerkstelligen, kunnen gemeenschapszones worden ingericht welke 
spontane ontmoetingen uitlokken tussen bewoners en gebruikers van de toekomstige site. Deze 
plaatsen kunnen ontmoetingen triggeren en bijdragen tot een vergaande sociale cohesie tussen de 
dorpskern en de herontwikkelde bedrijfssite. De herontwikkeling moet een meerwaarde betekenen 
voor de kern van Beveren. Het kan ingezet worden in het netwerk van groen binnen de kern van 
Beveren. De groene ruimte zorgt voor het ontharden van het gebied. Binnen de groenstructuur kan 
het traag netwerk verder uitgebouwd worden en kan een blauwe dooradering voorzien worden in 
functie van waterbuffering- en infiltratie. 

3. Grensverleggend woon- en werkveld 

Woonvormen 

Gezien de omvang van het projectgebied en de ligging, aansluitend bij de dorpskern van Beveren, 
bieden zich opportuniteiten aan op het vlak van wonen. Deze opportuniteiten binnen het 
woonvraagstuk worden wenselijk ingevuld door een vernieuwende aanpak. Met het oog op een 
verdichting van het bestaande weefsel kunnen verschillende woonvormen worden geïntegreerd in 
het project. We denken hierbij aan grondgebonden woningen, meergezinswoningen en 
stapelwoningen maar ook meer vooruitstrevende woonvormen zoals co-wonen, co-housing en 
kangoeroe- of zorgwonen. Deze laatste woonvormen berusten op collectief ruimtegebruik gaande 
van enkele leef-/gebruiksruimten tot de volledige woonentiteit. Op deze manier wordt de ruimtelijke 
efficiëntie van woonprojecten verhoogd met een bijkomende sociale cohesie. 

Bedrijvigheid 

De omvang van het project biedt naast het wonen ook potenties om delen van het bestaande 
economische weefsel te behouden op de site. Deze bedrijvigheid dient echter beter verenigbaar te 
zijn met het beoogde woonprogramma. Bedrijven dienen volledig geïntegreerd en afgestemd te zijn 
op het woonweefsel binnen en grenzend aan het plangebied. Daarnaast kan met het oog op 
duurzaamheid gestreefd worden naar een bedrijfswerking welke focust op energieneutraal 
functioneren en eventuele warmte uitwisseling met (woon)projecten in de onmiddellijke omgeving. 

Verwevenheid 

Gezien het projectgebied tot op heden een harde grens in stand houdt tussen wonen en werken 
wordt deze idealiter weggewerkt bij de toekomstige projectinvulling. De grens tussen het werk- en 
woonmilieu dient geëgaliseerd te worden en zoveel mogelijk in elkaar over te lopen. Het combineren 
en verweven van de woon- en werkfunctie lijkt hierbij cruciaal. Er kan worden ingezet op verweven 
woon-werkvormen zoals de gekende atelierwoningen, maar daarnaast kunnen eveneens co-
workingspaces in combinatie met woonentiteiten worden ingericht. Dit zorgt voor gevarieerde woon-
/werkomgevingen en verhoogd de levendigheid van de locatie. Het daarnaast verweven van andere 
functies zoals handel en diensten kan de overgang en samenhang van wonen en werken in de hand 
werken. Gelet op de omvang van het projectgebied dient dit zeker mogelijk te zijn. 

Duurzaamheid 

Op vlak van duurzaamheid dient te worden gestreefd naar een robuust groen-blauwnetwerk waarbij 
in het project het blootleggen van de Krommebeek centraal staat. Een uitgebreid groen-
blauwnetwerk gaat inspelen op een verdergaande klimaatadaptatie waarbij veranderende 
weersomstandigheden (droogte/overstromingen) beter kunnen worden opgevangen. Eveneens 
gaat deze bijdragen tot een reductie van het hitte-eiland effect, veroorzaakt door een vergaande 
verharding. Algemeen bevordert deze de globale leefkwaliteit van de omgeving. 

De toekomstvisie gericht op ontharding en de integratie van de Krommebeekvallei in het toekomstig 
project komt ten goede aan een goede waterhuishouding. De versnelde afstroming van 
oppervlaktewater wordt namelijk gereduceerd terwijl de infiltratiecapaciteit op het terrein verhoogd. 
Daarnaast kunnen ontmoetingsruimtes in het project volgens dezelfde logica worden ingericht, we 
denken hierbij aan maximale vergroening en/of het concept van waterpleinen. Op het vlak van de 
toekomstige bebouwing kunnen groendaken worden geïntegreerd in het project. 
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Niet weg te denken uit het duurzaamheidsvraagstuk is de hernieuwbare energie. De herontwikkeling 
van het projectgebied biedt enorm potentieel voor het uitwerken van een hernieuwbaar 
energienetwerk. De meeste gekende hernieuwbare energievorm kan worden toegepast op het 
bestaande en nieuwe bebouwde weefsel, namelijk zonne-energie. Eveneens kunnen, gelet op de 
omvang en de locatie van het projectgebied, andere energievormen worden uitgewerkt. We denken 
hierbij aan het opwekken van energie door geothermie (aardwarmte), deze kan gezien de voorziene 
herinrichting van het terrein worden meegenomen in het ontwerp. Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen indien geothermische energieopwekking mogelijk is op het plangebied. 

Door de voorziene inrichting van het noordelijk gelegen bedrijvenpark ‘Krommebeek’ bieden zich 
potenties aan voor het realiseren van een energielink (elektriciteit, warmte, water,…) tussen het 
plangebied en deze site. De kans doet zich voor een volwaardige E-hub uit te werken met o.a. 
circulair (her)gebruik van energievormen. Deze potenties kunnen niet onderbenut blijven en kunnen 
een groot onderdeel zijn in de realisatie van een energie-neutrale/-positieve site. 

Concluderend kunnen we stellen dat het plangebied de potenties bezit om hoogwaardige verbindingen 
te realiseren op vlak van open ruimte, wonen, bedrijvigheid, voorzieningen en energie. De dorpskern 
van Beveren kan opgewaardeerd worden terwijl de huidige harde grenzen tussen wonen en werk 
opgelost kunnen worden. 

De visie wordt verder geconcretiseerd in een aantal concepten.  
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2. Concepten 

2.1 Groenblauwe as als beeldbepalende entiteit 

 

In de bestaande toestand is het plangebied een versnipperd gebied, gedomineerd door grootschalige 
bebouwing, met harde grenzen. De aanwezige (heden ingekokerde) Krommebeek kan als groenblauwe 
as worden uitgespeeld welke het plangebied verbindt en tegelijk zorgt voor cohesie van de verschillende 
ontwikkelingen. Gelet op een kwalitatieve waterhuishouding lijkt het wenselijk om ruimte terug te geven 
aan het water om op die manier afwatering en infiltratie van hemelwater te bevorderen. Het openleggen 
en herstellen van de Krommebeekvallei bezit eveneens een ruimtelijk-recreatieve kwaliteit welke het 
gebied aantrekkelijker kan maken. Deze groene beekvallei kan een bovenlokale verbindingsas vormen 
naar omliggende groenstructuren om zo een samenhangend groennetwerk in de hand te werken. Op 
die manier kan de natuurontwikkeling een verlengde vormen van de reeds gebeurde natuurontwikkelingen 
in en rond de kern van Beveren. 

Voor het realiseren van dit concept worden enkele referentiebeelden voorgesteld. 

 

Bedrijventerrein De Pluim – Zwevegem  

Bij de inrichting van het bedrijventerrein 
werd de functionele en beeld kwalitatieve 
waarde van de aanwezige waterloop 
benadrukt. Langsheen de waterloop loopt 
een verbinding voor zacht verkeer. 
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Park Groot Schijn – Antwerpen  

De inrichting van het park focust op de 
beeldbepalende werking van de waterloop 
en gaat de verbindingen voor zacht verkeer 
enten op deze blauwe as. 

 
2.2 Gedifferentieerde toegangen in combinatie met een autoluw binnengebied 

 

Het plangebied is op diverse locaties ontsloten naar zijn omgeving. De bedrijvigheid zit hoofdzakelijk geënt 
op de Jonckheerestraat en de Vloedstraat. Bij het vrijkomen van de site moet de mobiliteit herdacht 
worden. Hierbij is  het wenselijk verschillende toegangen te voorzien met elk een eigen karakter. 

• De doorwaadbaarheid van het gebied voor fietsers en voetgangers is cruciaal. Daarom dienen 
kwalitatieve toegangen voorzien te worden voor fietsers en voetgangers vanaf de omliggende 
straten en meer bepaald vanaf de Laagstraat/Schoolstraat, Vloedstraat en Jonckheerestraat. 
Om een sterke relatie te hebben met de kerk met bijhorende pleintjes wordt ook onderzocht of 
een rechtstreekse link met de Beversesteenweg mogelijk is (D).  

• De hoofdtoegangen voor het gebied worden geënt op de Vloedstraat (B) en de Jonckheerestraat 

(A). Deze straten zijn voldoende breed en kwalitatief om het verkeer van en naar het project op 
te vangen. Hierbij kan in hoofdzaak ook de smalle centrumstraten (Laagstraat, Schoolstraat, 
Processiestraat) ontzien worden. 

• Langs de Laagstraat/Schoolstraat (C) dient in een toegang voor een trage weg voorzien te 
worden. Deze kan aansluiten op de fietsdoorsteek van de Katteweg. Eventueel kan dit 
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gecombineerd worden met een secundaire, ondergeschikte ontsluiting voor autoverkeer. Het 
kan wenselijk zijn gescheiden toegangen in te richten voor zacht en gemotoriseerd verkeer. Het 
ontwerpend onderzoek dient dit verder te onderzoeken.  

Het binnengebied dient als een autoluw gebied ontwikkeld te worden. Het mag niet gedomineerd worden 
door auto’s zowel wat betreft bewegingen als wat betreft infrastructuur. Doorgaand autoverkeer is niet 
gewenst. De infrastructuur (parkeren) dient zich zoveel mogelijk aan de rand en ter hoogte van de 
toegangen te bevinden. Er dient gezocht te worden om het parkeren gebundeld op te vangen. Dit kan in 
parkeerhavens zowel gelijkvloers als in meerdere lagen ondergronds of bovengronds. 

 

Warandepark – Turnhout 

Stedelijke park in Turnhout welke verkeersvrij wordt ingericht met focus op een maximale vergroening 
en doorwaadbaarheid voor zacht verkeer. 

 

Ongeacht de stedelijke context kan een gelijkaardig ontwerp centraal staan bij de realisatie van de 
toegangen en aansluitend zacht verkeersnetwerk in het plangebied. 
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2.3 Behoud historische link als referentie 

 

Het busbedrijf VDL Bus is historisch gegroeid binnen het centrum van Beveren. Beveren is samen met 
het bedrijf gegroeid tot de huidige vorm. Beiden kunnen niet los van elkaar gezien worden in de 
ontwikkeling van Beveren. Het verdwijnen van het bedrijf betekent een stuk verlies aan geschiedenis. Het 
is wenselijk op de site een aantal verwijzingen te behouden naar het verleden. 

Het oude kantoorgebouw in de Laagstraat is een kenmerkend gebouw met een hoge locuswaarde 
(zichtbaarheid vanaf Laagstraat, toegang tot binnengebied). Het is opgenomen in de inventaris van 
onroerend erfgoed. Het is wenselijk omwille van zijn kenmerkende waarde en locuswaarde om het 
gebouw te behouden. Het kan een nieuwe functie krijgen in relatie tot het binnengebied. 

Er wordt ook onderzocht of het interessant is om één of meerdere bedrijfsgebouwen te hergebruiken. 
Gezien de typerende grootschalige bebouwing in het zuiden van het plangebied kunnen deze als 
opportuniteit worden gebruikt tot hergebruik of reconversie. Zo kunnen bvb. kenmerkende loodsen 
behouden en heringericht worden tot multifunctionele voorzieningenclusters welke een kernversterkende 
functie kunnen vervullen. We denken hierbij aan kleinschalige handel, diensten (kinderopvang, 
sportinfrastructuur,...). Deze centrale loodsen kunnen eveneens functies huisvesten zoals co-working 
spaces, volumes voor start-ups, een polyvalente ruimte, aanvullende functies voor het onderwijs etc. 
Indien wenselijk kunnen deze publieke loodsen gekoppeld worden aan bepaalde woonzorg-entiteiten en 
een woonprogramma. Het behoud van een gebouw is echter geen noodzaak. Ook het behoud van een 
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gevel of het behoud van een constructie en dit integreren in de nieuwe ontwikkeling kan de link met de 
historiek van de locatie duiden. 

Dergelijke historische link is belangrijk om de voeling met het verleden niet te verliezen. Het bedrijf VDL 
Bus is gelinkt aan een blijvende vernieuwing, net door die gezamenlijke groei van dorpskern en bedrijf 
doorheen de tijd. Het is van belang dat toekomstige invullingen eenzelfde dynamisch profiel kennen zodat 
een kwalitatieve bestendiging in de toekomst mogelijk is. 

 

Binnenplein Dok Noord – Gent 

Voormalige industriële site welke 
herontwikkeld werd tot een 
multifunctionele voorzieningencluster. De 
centrale bedrijfsloods kent een nieuwe 
invulling op het centrale plein welke een 
mix van functies aanbiedt. 

 

 

Wijkpark De Porre – Gent 

In de wijk Moscou in Gentbrugge werd 
een voormalige spinnerij en weverij ‘De 
Porre’ herontwikkeld. Op de industriële 
site werd er ruimte voorzien voor een 
wijkpark, een buurtcentrum en de 
uitbreiding van een basisschool. 

 

De Ververij – Ronse 

Een voormalige fabriek met spinnerij, 
weverij en ververij die werd herontwikkeld 
tot cultuurcentrum ‘De ververij’. Het 
gerealiseerde programma voorziet een 
muziekschool, de kunstacademie 
Vlaamse Ardennen en een schouwburg. 
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2.4 Hoogwaardige integratie gebiedsgrenzen tot uitnodigende overgangszones 

 

De bestaande randen van het plangebied bezitten alle drie een verschillende typologie. De zuidwestelijke 
projectgrens, namelijk de Laagstraat en de Schoolstraat, kenmerkt zich door een aaneengesloten 
bouwlint welke op slechts drie locaties onderbroken wordt. De noordelijke en oostelijke projectgrens, 
namelijk de Vloedstraat en de Henri Jonckheerestraat, bestaat uit bedrijvigheid op het plangebied met 
hoofdzakelijk woonweefsel aan de overzijde van de wegen. 

Het bouwlint langsheen deze eerste projectgrens zal behouden worden. Belangrijk hierbij echter is een 
kwalitatieve architecturale inkleding van de toegangen tot het plangebied. De openingen in het bouwlint 
dienen aantrekkelijk te worden ingekleed zodat personen uitgenodigd worden om het plangebied te 
betreden en eenvoudig hun weg vinden naar de achterliggende publieke ruimte. Het integreren van 
nevenfuncties zoals handel en diensten t.h.v. deze openingen kan het woonlint opwaarderen. Bijkomend 
wordt a.d.h.v. een zoekzone gezocht naar een mogelijke extra toegang langsheen het bouwlint aan de 
Beversesteenweg. Zo kan rechtstreeks toegang worden voorzien vanaf de kern van Beveren naar de 
groen as en het bredere project. Daarenboven zal een uniforme afwerking van de achterzijden van de 
woonpercelen moeten worden geïnitieerd. Zo wordt de achterzijde van het bouwlint gevrijwaard van een 
onaantrekkelijk kluwen aan afwerkingsstijlen, dit om de beeldkwaliteit in het projectgebied te garanderen 
en te verbeteren. Er zal steeds een waarderingsoefening dienen te gebeuren van het bestaande private 
groen wanneer een woning/tuin geïntegreerd wordt in het ruimere project. Voor de bewoners kan 
eventueel een bijkomende toegang worden voorzien langs de achterzijde van hun percelen gezien het 
projectgebied vrij toegankelijk wordt. Daarnaast zal moeten worden gelet op de privacy van de bewoners 
(bvb. positionering meergezinswoningen) gezien de achtertuinen onmiddellijk grenzen aan het 
projectgebied. 

De noordelijke en oostelijke projectgrens, hoofdzakelijk bestaand uit bedrijvigheid, zal eveneens moeten 
inzetten op een betere beeldkwaliteit. Ook hier lijkt het wenselijk principes met betrekking tot 
beeldkwaliteit in het RUP te gaan vormgeven. De integratie van de bedrijfsgebouwen in het straatbeeld 
moet verbeterd worden. Er moet aandacht gaan naar de typologie en architecturale afwerking van de 
gebouwen. De afwerking ter hoogte van de rooilijn (grens openbaar en privaat domein) speelt hierbij een 
cruciale rol. Een hoogwaardige integratie in de bestaande ruimte komt de uitstraling van de bedrijven en 
het volledige project ten goede. 
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Als laatste is er de publieke parking t.h.v. de bestaande hoofdingang van het terrein in zuidoostelijke 
hoek. Deze fungeert heden als stalplaats voor voertuigen, maar kan indien wenselijk ook andere functies 
vervullen in het toekomstig projectontwerp. Gezien de voornaamste gebruiker van het parkeerterrein 
herlocaliseert (VDL Bus) is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen te reduceren. De barrièrewerking 
van de Henri Jonckheerestraat kan worden gereduceerd indien het traject kan worden verlegd ten 
oosten van de parkeerplaats. Een dergelijke ingreep zal verder moeten worden onderzocht in het 
ontwerpend onderzoek. Na een al dan niet wenselijk verleggen van het traject van de Henri 
Jonckheerestraat kan een herinrichting van de parkeerplaats een verdergaande integratie in het 
toekomstig project initiëren. 

 

 

Collectieve binnentuin Jan Sabbe – Kortrijk 

Deze collectieve binnentuin wordt 
omzoomd door de private achtertuinen 
van het omliggend woonweefsel. De 
private achtertuinen worden homogeen 
afgeschermd door een haag ingepland op 
het terrein van de binnentuin. De 
homogene afscheiding van het 
binnengebied zorgt voor rust en 
conformiteit in uitzicht. 
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2.5 Randvoorwaarde tot ontwikkeling: Gefaseerde ontwikkeling 

 

Door het feit dat het bedrijf JONCKHEERE Subcontracting nv op korte en middellange termijn niet zal 
wegtrekken uit het plangebied, dient hiermee rekening te worden gehouden bij het ontwerpend 
onderzoek. Deze bedrijfssite is in het midden van het plangebied gelegen en gaat deze als het ware gaan 
opsplitsen. Gezien de ruimtelijke situatie zal een ontwikkelingsvisie op korte en lange termijn - en dus 
gefaseerd - tot stand moeten komen. De korte en lange termijn visie dienen hierbij geënt te worden op 
een globale visie voor het volledige plangebied, dit terwijl een gedifferentieerde ontwikkeling mogelijk moet 
blijven. Een gefaseerde ontwikkeling vormt bijgevolg een randvoorwaarde om tot een hoogwaardige 
ontwikkeling van de bedrijvensite te komen. 

De bedrijfssites van het busbouwbedrijf VDL zullen in een eerste fase ontwikkeld worden terwijl de site 
van JONCKHEERE Subcontracting mogelijks pas op lange termijn een herinvulling zal kennen. Door de 
ruimtelijke oriëntatie van het bedrijf JONCKHEERE Subcontracting in het plangebied heeft dit implicaties 
op de ontwikkelingsvisie van het plangebied. 

Het lijkt meer aangewezen om bedrijvigheid te concentreren op de noordelijke Vloedstraat, enerzijds 
door de reeds aanwezige bedrijvigheid en anderzijds door de voorziene ontwikkeling van het regionaal 
bedrijventerrein ten noorden. Daarnaast schikt de zone ten zuiden van de bedrijfssite JONCKHEERE 
Subcontracting zich voor de invulling met andere functies zoals wonen en aanvullende functies zoals 
handel, diensten en woonondersteunende voorzieningen. Dit doordat de zuidelijke zone meer gericht is 
op de kern van Beveren. De bedrijfssite van JONCKHEERE Subcontracting kan in een latere fase hetzij 
aansluiten op de noordelijke bedrijvigheid, hetzij aansluiten op de zuidelijke functionele mix. Deze kan 
eveneens ingericht worden zodat een geleidelijke overgang tussen beide functies kan worden bekomen 
(atelierwoningen, co-workingspaces, start-ups,…). 
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3. Alternatieven 

3.1 Referentiesituatie 

De referentiesituatie betreft het plangebied in zijn huidige toestand. De omschrijving hiervan kan 
teruggevonden worden in het eerste deel van het voorliggend document. 

3.2 Nul-alternatief 

In het nul-alternatief wordt uitgegaan van het feit dat er geen RUP wordt opgemaakt. De bestaande 
stedenbouwkundige voorschriften blijven van toepassing. Dit betekent dat de huidige indeling van het 
plangebied behouden blijft en dat na vertrek van VDL Bus&Coach er zich nieuwe bedrijvigheid kan 
vestigen. Dit kan opnieuw een grootschalige bedrijf zijn die een aanzienlijke impact kan hebben op de 
dorpskern (bvb. milieuhinder). Dit heeft volgende consequenties: 

• De grootschalige bebouwing met bedrijvigheidsfunctie blijven in groot contrast staan met de 
aanwezige, omringende woonkern; 

• De bedrijvigheidsfunctie vult het voorzieningenniveau en/of de woonondersteunende functies 
van een woonkern als Beveren niet aan, maar gaat deze eerder nadelige effecten berokkenen 
(overlast, etc.). 

Het gebied, centraal gelegen in de woonkern, behoudt de bedrijvigheidsbestemming. Het huidig 
ruimtegebruik blijft behouden. De aanleg van een waterbuffer en/of ecologische drager kan niet 
gerealiseerd worden. 

 

Dit scenario behoudt dus de harde grenzen tussen bedrijvigheid en de kern van Beveren en maakt geen 
positieve onderlinge relatie mogelijk tussen de bedrijvigheidssite en de kern. Er wordt geen extra identiteit 
gecreëerd waardoor het huidige karakter van de site wordt doorgezet. De meerwaarde voor de kern 
van Beveren blijft beperkt. Zonder opmaak van een RUP wordt geen nieuwe visie vastgezet voor 
toekomstige ontwikkelingen. Dit laat een aantal kansen onbenut en is bijgevolg onwenselijk. 



 

RUP Jonckerspark | Beveren-Roeselare | Startnota | juli 2020 53 

3.3 Locatie-alternatieven 

Het RUP betreft een gebiedsgericht RUP die vertrekt vanuit een ruimtelijke problematiek die gebonden 
is aan deze locatie. De kenmerkende, grootschalige bebouwing zijn typerend voor de locatie. Een 
herlocalisatie is niet wenselijk gelet op de geschikte locatie en aanwezige infrastructuur 
(bedrijfsgebouwen, grenzend aan kern Beveren, etc.). Bijgevolg zijn alternatieve locaties niet 
aangewezen. 

3.4 Inrichtingsalternatieven 

Binnen de contour van het RUP zijn een beperkt aantal inrichtingsalternatieven mogelijk. Hierbij worden 
de woon- & bedrijvigheidsfunctie en een mengvorm naar voor geschoven als mogelijke toekomstige 
invullingen. Functies zoals groen, recreatie en gemeenschapsvoorzieningen wordt niet expliciet vermeldt 
maar worden bij elk scenario geïntegreerd in de toekomstige visie. Gezien de omvang van het plangebied 
en de potenties hieraan gekoppeld, kunnen deze functies probleemloos worden geïntegreerd in het 
plangebied. Een groene inrichting, recreatieve en gemeenschapsvoorzieningen dragen namelijk bij tot 
een betere levenskwaliteit en laten een vergaande sociale cohesie toe, bijgevolg worden deze ongeacht 
het scenario steeds meegenomen. 

Scenario I: volledig woonprogramma 

 

In dit scenario wordt de voormalige bedrijvensite volledig omgetoverd tot een woon- en leefomgeving. 
Alle bestaande gebouwen maken (gefaseerd) plaats voor woningbouw. Er is eveneens ruimte voor 
creatieve woonvormen gekoppeld aan reeds bestaande loodsen of de bedrijfsidentiteit. Zo wordt het 
verlies aan identiteit van de locatie beperkt. 

Dit scenario biedt het voordeel dat een eventuele woonbehoefte binnen het stedelijke gebied van 
Roeselare kan opgevangen worden zonder dat andere gronden moeten worden aangesneden. Hierbij 
gaat de voorkeur uit naar een menging van diverse woonvormen. Gelet op de grootte van het project 
kunnen ook specifieke woonvormen ingepast worden (bvb. sociaal wonen, assistentiewoningen of 
woonzorgcentra). Het wonen zal gekoppeld moeten worden met de groenstructuren. Ook de 
doorwaadbaarheid van het gebied zal sterk toenemen. 
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Naast de dominante woonfunctie zou ook ruimte zijn voor woonondersteunende functies zoals 
handel/diensten en horeca/vrijetijdsactiviteiten. Dit om bij een reconversie van het plangebied toch 
enige sociale dynamiek te creëren. Toch wordt de potentie deels misgelopen om een volledige 
kernversterkende invulling te ontwikkelen waarbij een hoogwaardige interactie ontstaat tussen het 
plangebied en de aangrenzende kern van Beveren. Het enkelvoudig woonprogramma biedt slechts een 
beperkte maatschappelijke meerwaarde, het kernversterkende potentieel blijft onderbenut. 

De woon- en woonondersteunende functie(s) zullen steeds georiënteerd worden op de hoog potentiële 
groenblauwe as welke het plangebied doorkruist. 

Scenario II: volledige bedrijvigheid 

 

In dit scenario wordt de huidige bestemming van louter bedrijvigheid behouden, maar er wordt een 
herinrichting voorzien a.d.h.v. een opgesteld RUP. Het plangebied wordt getransformeerd naar een 
nieuw in te richten werk-gerelateerde locatie. De bebouwing kan (deels) hergebruikt worden indien deze 
vanuit bouwtechnisch, vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt in orde is.   

Dit scenario biedt het voordeel dat een deel van de behoefte aan bedrijvigheid kan opgevangen worden. 
Gezien de omvang van de bedrijvigheidscluster zouden agglomeratievoordelen uitgespeeld kunnen 
worden, dit o.a. door middel van een gedeelde infrastructuur. Mede dankzij de omvang van de 
bedrijvencluster kunnen verschillende vormen van bedrijvigheid ingericht worden. De huidige 
werkgelegenheid kan bestendigd worden en mits een reorganisatie zelfs verhoogd worden. 

Door in te zetten op bedrijvigheid ontstaan er echter ook een aantal nadelen. De aanwezige potenties 
van het gebied blijven onderbenut (ecologische drager, link met dorpskern, etc.). De harde grens tussen 
de aanwezige woonfunctie en de bedrijvigheid blijft behouden zonder enige meerwaardecreatie. De 
bedrijvigheid is niet aangepast aan de functionele werking van de dorpskern van Beveren en gaat deze 
verder belasten. 

De aanwezige groenblauwe as, welke het plangebied doorkruist, kan in dit scenario mogelijks ook worden 
opengelegd als recreatieve as. De Krommebeekvallei zou als natuurlijke, recreatieve structuur kunnen 
worden uitgespeeld voor de inwoners van Beveren. 
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Scenario III: gemengd programma 

 

Dit scenario vertrekt vanuit een koppeling van de bovenstaande eerder monofunctioneel ingevulde 
scenario’s. Een multifunctionele invulling van het gebied biedt meer potentieel om complementaire 
meerwaarde te creëren en de omgeving positief te beïnvloeden over de projectgrenzen heen. De 
voormalige bedrijfssite wordt ingevuld door een mengeling van bedrijvigheid, voornamelijk in het noorden 
van het plangebied, en een woonfunctie, voornamelijk aansluitend op de kern van Beveren. De 
woonomgeving kan bijkomende handel en diensten aanbieden om tot een synergie te komen met het 
bestaande centrum van Beveren. De bovenvermelde functionele zoneringen worden daarentegen 
maximaal verweven met elkaar zodat eventuele functionele grenzen worden vermeden. 

Binnen het terrein kan een variatie en gradatie ontstaan tussen types bedrijvigheid (KMO’s, 
bedrijfsverzamelgebouwen, atelierwoningen) en woonvormen (één- en meergezinswoningen, 
stapelwoningen al dan niet gecombineerd met een bedrijfsruimte, atelierwoningen). Binnen dit scenario 
kan er een symbiose ontstaan binnen het plangebied tussen werken, wonen en andere maatschappelijke 
waardevolle functies. Het aanbieden van een multifunctioneel programma nabij de dorpskern van 
Beveren kan deze gaan versterken en zo een hoge maatschappelijke meerwaarde creëren. De harde 
grens tussen de bestaande kern en de aangrenzende bedrijvigheid wordt weggewerkt waardoor zich 
potenties voor verbindingen aanbieden. Deze herinrichting van het plangebied wordt bij voorkeur steeds 
geënt op de centrale groenblauwe as welke van noord naar zuid het plangebied doorkruist. Daarenboven 
vormt de mogelijke integratie van de historische linken in de nieuwe ontwikkeling ook een belangrijke 
opportuniteit (zie “2.3 Behoud historische link als referentie”). 

De multifunctionele invulling kan echter ook leiden tot een grootstedelijke ontwikkeling welke niet past 
binnen een (woon)kern als Beveren. De invulling moet op maat van de dorpskern worden voorzien. Er 
dient ook aandacht te zijn voor hinder en mobiliteit. Bedrijfsactiviteiten dienen kleinschalig en niet 
hinderlijk te zijn voor de kwalitatieve woonomgeving en wordt bij voorkeur apart ontsloten van de 
woonontwikkelingen i.f.v. een autoluw woongebied. 
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Screening milieueffecten 

1. Methodiek voor de beoordeling van mogelijke milieueffecten 

1.1 Werkwijze 

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt per discipline. De relevante disciplines staan beschreven 
onder hoofdstuk 6.1.2. Per discipline gebeurt er een bespreking van de bestaande toestand, het 
nulalternatief, de verwachte effecten en een opsomming van milderende maatregelen.  

Er kan aangenomen worden dat bij het nulalternatief de bestaande toestand in de toekomst te weinig 
zal wijzigen. Daarom wordt de juridische toestand als referentiesituatie genomen. 

De toekomstige activiteiten, ingrepen en maatregelen kunnen zowel positieve als negatieve effecten 
hebben op het milieu. Bij de beschrijving van de te verwachten effecten op het milieu wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de referentietoestand en de toekomstige situatie. 

Indien er negatieve effecten optreden worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van deze 
milderende maatregelen worden de aanbevelingen voor het ruimtelijk uitvoeringsplan beschreven. De 
aanbevelingen kunnen een bijsturing van de bestemmingszones of de stedenbouwkundige voorschriften 
inhouden. 

1.2 Relevante disciplines 

Gezien de doelstellingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan en de aard van de voorziene activiteiten zijn er 
effecten op het milieu te verwachten in de volgende disciplines: 

1. Bodem; 

2. Water; 

3. Mobiliteit; 

4. Lucht; 

5. Fauna, flora en biodiversiteit; 

6. Landschap; 

7. Cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed; 

8. Mens - ruimtelijke aspecten; 

9. Gezondheid en veiligheid van de mens. 

 

Voor de disciplines energie- en grondstoffenvoorraden, atmosfeer en klimatologische factoren en het 
aspect licht en geluid zijn geen effecten op het milieu te verwachten. Ze worden niet verder onderzocht.  

De disciplines die wel onderzocht worden hebben onderlinge relaties en zijn niet onafhankelijk van elkaar. 
De samenhang van verschillende milieueffecten en van de milderende maatregelen is daarom van groot 
belang. 

De volgende disciplines worden omwille van de sterke samenhang en omwille van het vermijden van 
herhalingen, samengenomen: 

1. Bodem en water; 

2. Lucht, Mobiliteit en mens-ruimtelijke aspecten; 

3. Landschap + cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed. 

 

Bijgevolg worden volgende disciplines besproken: 

1. Bodem en water; 

2. Fauna, flora en biodiversiteit; 

3. Landschap + cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed; 

4. Lucht, Mobiliteit en mens-ruimtelijke aspecten; 

5. Gezondheid en veiligheid van de mens. 
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2. Beschrijving van mogelijke milieueffecten 

2.1 Disciplines bodem en water 

Referentiesituatie  

Topografie 

Op de hellingenkaart is duidelijk te zien dat het RUP en zijn omgeving matig vlak zijn (hellingsgraad van 
0% tot 5%). Ten noorden van het plangebied is de beekvallei van de Krommebeek te herkennen met een 
zeer lage hellingsgraad (<0,5%). Het RUP helt zeer beperkt af van noord (ca. 21,6 m TAW) naar zuid 
(ca. 21,4 m TAW).  

Kaart 16: Plangebied t.a.v. de hellingenkaart 

Bodemtextuur 

 
Volgens de bodemkaart Vlaanderen bestaat de grond binnen RUP in het oostelijk deel uit een droge, 
lichte zandleembodem. Het westelijk en zuidwestelijk gedeelte van het plangebied is gekenmerkt door 
een bebouwde zone op Antropogene bodems. Centraal langs de noordelijke grens van het plangebied 
vinden we een zeer sterk gleyige kleibodem terug. 

Kaart 17: Plangebied t.a.v. de Vlaamse Bodemkaart 

 
Waardevolle bodems 
 
Binnen het RUP komen er volgens de Databank Ondergrond Vlaanderen geen waardevolle bodems voor. 

 
Verontreinigde bodems 

 
Binnen het RUP bevinden er zich verontreinigde bodems cfr. de databank van OVAM. 

Centraal in het noorden en in de zuidelijke helft van het plangebied zijn oriënterende bodemonderzoeken 
nodig. Tussenin deze twee zones is een zone aanwezig welke bodemsaneringsprojecten benodigd gezien 
de langdurige (vervuilende) bedrijvigheid daarginds. In de noordoostelijke tip van het plangebied is 
tenslotte een eindverklaring aanwezig van de verontreinigde bodem. 

Kaart 18: Plangebied t.a.v. verontreinigde bodems (OVAM) 
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Vlaams hydrografische atlas 

Centraal doorheen het RUP loopt van noord naar zuid een waterloop van tweede categorie. Het betreft 
de waterloop de Krommebeek (VHAG-code: 4761). Deze waterloop ontstaat net ten noorden van het 
RUP. Enerzijds komt vanaf de noordwestelijke tip van het plangebied een andere waterloop van tweede 
categorie aantakken op deze Krommebeek, namelijk de Noordbeek (VHAG-code: 4818). Deze waterloop 
ontstaat ten noordwesten van het plangebied. Anderzijds komt een waterloop van tweede categorie het 
plangebied binnen vanaf oostelijke richting, welke net ten zuiden van het plangebied aantakt op de 
Krommebeek, namelijk de Roelensbeek (VHAG-code: 4822). Deze waterloop ontstaat ten oosten van 
het plangebied. 

Kaart 13:  Situering van het RUP op de Vlaams hydrografische atlas 

 

Overstromingsgevoeligheid 

Het plangebied is in het zuiden grotendeels niet overstromingsgevoelig. De gronden in het noorden en 
noordwesten van het plangebied zijn mogelijks overstromingsgevoelig. 

De reële overstromingsgevoeligheid kan beter in kaart worden gebracht a.d.h.v. de pluviale 
overstromingskaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze pluviale overstromingskaarten 
zijn in 2017 ontwikkeld door de VMM en geven de overstromingen weer door intense neerslag in 
Vlaanderen op hoge resolutie. 

Kaart 14:  Situering van het RUP t.a.v. overstromingsgevoelige gebieden 

 
Recent overstroomde gebieden 

Binnen het RUP - en binnen een straal van 1km rond het plangebied - komen er geen recent 
overstroomde gebieden voor. Doch dient deze stelling enigszins te worden genuanceerd. Op het 
plangebied was er namelijk sprake van een (kleinschalige) overstroming in de jaren 2005, 2012, 2014 
en in mei 2016. Toekomstige overstromingen zijn dus zeker reëel. 

Pluviale kaarten 

Binnen – en grenzend aan – het RUP zijn volgens de pluviale kaarten, opgemaakt door de VMM, 
overstromingsgevoelige gebieden aanwezig. In de kaartenbundel worden respectievelijk de mogelijk 
overstroombare gebieden weer binnen een frequentie van 10 jaar, 25 jaar en 100 jaar. Bij de 
overstroming welke mogelijks iedere 10 jaar optreedt worden grote delen centraal in het plangebied 
overstroomd. Ook onmiddellijk ten noorden van het plangebied zijn overstromingen mogelijk. Al deze 
mogelijke overstromingsgebieden volgen de waterlopen welke (veelal ingekokerd) aanwezig zijn in het 
plangebied. Des te lager de frequentie van de overstromingen, des te groter de overstromingen zijn. 

Kaart 19: Plangebied t.a.v. pluviale overstroming T10 (bron: VMM) 
Kaart 20: Plangebied t.a.v. pluviale overstroming T25 (bron: VMM) 
Kaart 21: Plangebied t.a.v. pluviale overstroming T100 (bron: VMM) 

 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Het RUP bevindt zich hoofdzakelijk binnen een matig gevoelig gebied voor grondwaterstroming (type 2). 
Een deel van het RUP bevindt zich in een zeer gevoelig gebied voor grondwaterstroming (type 1), namelijk 
een zone lopende van het noordwesten naar het uiterste zuiden van het plangebied. Daarnaast is ook 
een zone aanwezig in de zuidoostelijke tip van het plangebied welke weinig gevoelig is voor 
grondwaterstroming (type 3). 

Kaart 22: Plangebied t.a.v. grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Infiltratiegevoelige gebieden 

Een deel van het RUP bevindt zich binnen een infiltratiegevoelig gebied. Een zone gelijklopend met de 
bovenvermelde zeer gevoelig gebied voor grondwaterstroming (type 1), is gekenmerkt als niet 
infiltratiegevoelig. Dit is de zone lopende van het noordwesten naar het uiterste zuiden van het 
plangebied. 

Kaart 23: Plangebied t.a.v. infiltratiegevoelige gebieden  
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Daarnaast is er rechtstreeks ten zuiden van de bedrijfsgebouwen van JONCKHEERE Subcontracting, dit 
op grond van het bedrijf VDL Bus, een waterciterne aanwezig welke gemeenschappelijk wordt gebruikt. 
Het bedrijf JONCKHEERE Subcontracting wenst van deze waterciterne gebruik te blijven maken voor de 
waterhuishouding bij de bedrijfsvoering. Deze waterciterne biedt mogelijkheden om gemeenschappelijk 
gebruik en wateropvang te voorzien voor toekomstige ontwikkelingen. 

Mogelijke effecten 

Bodem 

Toekomstscenario’s zijn geënt op het reduceren van de footprint van het bestaande bebouwing waarbij 
wordt ingezet op ontharding en het blootleggen van de natuurlijke blauwe corridor. Hierdoor wordt een 
groter aandeel van de bodems blootgelegd.  Er kunnen beperkte reliëfwijzigingen worden voorzien indien 
noodzakelijk. De wijzigingen van het plan zijn niet van die aard dat zij voor een toename zorgen van de 
kans op een bodemverontreiniging. Bijgevolg wordt er door het plan geen negatief effect op de bodem 
verwacht. 

Water 

Toekomstscenario’s zijn geënt op het reduceren van de footprint en de verharding gepaard gaande met 
de bestaande, grootschalige bebouwing. Daarnaast wordt ingezet op het openleggen van de bestaande 
Krommebeek welke kan fungeren als blauwgroene corridor waarop het plangebied wordt georiënteerd. 
Deze visie voorziet een ontharding en vergroening van de bestaande toestand waardoor de 
waterhuishouding en gekoppelde overstromingsrisico’s positief beïnvloed worden. Het restaureren van 
de Krommebeek in het plangebied is namelijk een mitigerende factor voor het overstromingsrisico. De 
wijzigingen van het plan zijn niet van die aard dat zij voor een toename zorgen van de kans op een 
oppervlaktewaterverontreiniging of het bijkomend verharden van de bodem. Er wordt bijgevolg geen 
negatief effect verwacht.  

Milderende maatregelen 

De maatregelen opgelegd binnen dit plan zorgen ervoor dat het plan geen negatieve invloed uitoefent op 
de aspecten bodem en water, bijgevolg zijn er geen milderende maatregelen van toepassing. 

Gezien de omvang van het plangebied dient voldoende ruimte voor waterbuffering te worden voorzien, 
dit in verhouding met de voorziene bebouwing. Naast het openleggen van de aanwezige waterloop kunnen 
infiltratiezones worden voorzien. 

Conclusie 

Algemeen kan worden gesteld dat er geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht worden betreffende 
de disciplines bodem en water. 
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2.2 Disciplines fauna, flora en biodiversiteit 

Referentiesituatie 

Biologische waardering 

Volgens de biologische waarderingskaart 2 Versie 2.2 - Toestand 2018 zijn alle gronden binnen het 
plangebied biologisch minder waardevol. Enkel onmiddellijk ten noorden van het plangebied is een complex 
van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen aanwezig. 

Kaart 24: Plangebied t.a.v. de biologische waarderingskaart (versie 2, 2018) 

 
Speciale beschermingszones 

Binnen een straal van 2 km rond het RUP komen er geen vogel- noch habitatrichtlijngebieden voor. Het 
meest nabije vogelrichtlijngebied is gelegen op ca. 11,1km ten noordwesten van het plangebied, het 
betreft het gebied de ‘Ijzervallei’. 

Kaart 15: Plangebied t.a.v. natuurreservaten, historisch permanente graslanden en VEN-gebieden 

 
VEN en IVON gebieden 

Binnen een straal van 2 km rond het plangebied komen er geen VEN- noch IVON-gebieden voor. Het 
meest nabije GEN-gebied situeert zich op ongeveer 5,5km ten oosten van het plangebied, het betreft 
het gebied ‘Het Ardooieveld’. 

Kaart 15:  Plangebied t.a.v. natuurreservaten, historisch permanente graslanden en VEN-gebieden 

 

Natuur- en bosreservaten 

Binnen een straal van 2 km rondom het plangebied komen er geen natuur- of bosreservaten voor. Op 
12,1km ten noordwesten van het RUP situeert zich het dichtstbijzijnde Bosreservaat ‘Wijnendalebos’ 
(ID7). 

Kaart 15:  Plangebied t.a.v. natuurreservaten, historisch permanente graslanden en VEN-gebieden 

 

Groenstructuren in – en grenzend aan – het plangebied 

Binnen het plangebied zijn groenstructuren nagenoeg onbestaande. Het aanwezige groen beperkt zich tot 
lijnvormig buffergroen, voornamelijk aan de grenzen van het plangebied, en welke het plangebied zelf niet 
doorkruist. De voornaamste open (groen) ruimten zijn de begraafplaats ten oosten, de Krommebeekvallei 
ten noorden en het Snauwaertbos in de noordoostelijke uithoek van het plangebied (zie kaartenbundel). Deze 
laatste bestaat uit een dichte begroeiing van gemengd loofhout waarbij Populieren, Lindes en Essen kunnen 
worden onderscheiden. Dit Snauwaertbos wordt bij voorkeur behouden en geïntegreerd in de geplande 
groenontwikkeling bij de herinrichting van het plangebied. 

Een merkwaardig element zijn de rij grote lindes welke de bedrijvigheid afbakent t.h.v. de Henri 
Jonckheerestraat. Deze zullen bij voorkeur bewaard blijven om het groen karakter van het plangebied te 
versterken. Ook de rode beuken op de huidige parking naast de begraafplaats zijn behoudenswaardige 
elementen, deze kunnen geïntegreerd worden in de toekomstige invulling van het terrein. 

Kaart 25: Feitelijke toestand - Groenvoorzieningen 

 

Mogelijke effecten 

Betreffende de speciale beschermingszones, de VEN- en IVON-gebieden en de natuur- en bosreservaten 
kan gesteld worden dat de toekomstige activiteiten binnen het plangebied geen invloed zullen uitoefenen 
op deze gebieden. Deze gebieden bevinden zich op geruime afstand van het plangebied. 

Het plangebied voorziet in het blootleggen van de Krommebeek tot een blauwgroene as. De 
groenstructuur wordt hierbij uitgebreid waarbij er een relatie ontstaat met de omliggende wegenis. 
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Er kan geconcludeerd worden dat er vanuit het plan geen negatieve effecten te verwachten zijn op de 
fauna, flora en biodiversiteit.  

Milderende maatregelen 

Gezien het plan geen negatieve invloed uitoefent op de disciplines fauna, flora en biodiversiteit, zijn er 
geen milderende maatregelen van toepassing. 

Conclusie 

Algemeen kan worden gesteld dat er geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht worden betreffende 
de disciplines fauna, flora en biodiversiteit. 
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2.3 Disciplines landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologische 
erfgoed 

Referentiesituatie 

Beschermd onroerend erfgoed 

Binnen en grenzend aan het RUP komen er geen beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, 
cultuurhistorische landschappen of archeologische sites voor. Het RUP ligt evenmin in een belangrijke 
zichtrelatie tot beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen of 
archeologische sites. 

Kaart 26: Plangebied t.a.v. landschappelijk en archeologisch erfgoed 

 
Vastgestelde inventarissen 

Binnen het RUP komen er elementen voor uit de vastgestelde inventarissen. Deze elementen worden 
bestempeld als bouwkundig erfgoed en concentreren zich langsheen de westelijke grens van het 
plangebied. Deze elementen betreffen het bureelgebouw van het bedrijf VDL Bus (westelijke toegang), 
twee burgerhuizen, een dorpswoning en het gasthof Agora. 
 
Ook grenzend aan het RUP komen elementen voor uit de vastgestelde inventarissen. 

Kaart 27: Plangebied t.a.v. bouwkundig erfgoed 

 
Wetenschappelijke inventarissen 

Binnen het RUP komen geen elementen voor uit de wetenschappelijke inventarissen. Grenzend aan het 
RUP komen er geen elementen voor uit de wetenschappelijke inventarissen. Het RUP zelf maakt 
eveneens geen deel uit van een gebied opgenomen in een wetenschappelijke inventaris. 

 

Mogelijke effecten 

Landschap en cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch erfgoed 
Gezien de aanwezigheid van het bouwkundig erfgoed in het plangebied en de grootschaligheid van het 
plangebied t.o.v. de kern van Beveren kunnen effecten verwacht worden op het landschap en bouwkundig 
erfgoed in de kern. Deze zijn echter niet van een significante omvang gezien gemikt wordt op een 
functioneel behoud van bouwkundig erfgoed om een link met het verleden te behouden. 

Archeologie 
Gezien het ontbreken van beschermde archeologische sites worden geen effecten verwacht op de 
archeologische toestand van het gebied. 

Milderende maatregelen 

De maatregelen opgelegd binnen dit plan zorgen ervoor dat het plan negatieve invloeden beperkt op de 
disciplines landschap en cultureel erfgoed, bijgevolg zijn er geen milderende maatregelen van toepassing. 

Conclusie 

Algemeen kan worden gesteld dat er geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht worden betreffende 
de disciplines landschap en erfgoed. 
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2.4 Disciplines mobiliteit en mensruimtelijke aspecten  

Referentiesituatie  

Gewestplan 

Cfr. Het gewestplan Roeselare-Tielt (KB 17 december 1979 en wijzigingen) situeert het RUP zich 
hoofdzakelijk binnen een gebied bestemd voor bedrijvigheid. Langsheen de zuidelijke en westelijke grens 
van het plangebied zijn woongebieden (woonlinten) aanwezig.  

Ten noordoosten van het plangebied vinden we agrarische gebieden en een bosgebied terug. 

Kaart 8: Plangebied t.a.v. het gewestplan 

 
BPA en RUP 

Er zijn geen BPA’s van toepassing op het plangebied. Onderhavig RUP omvat eveneens geen andere 
verordenende RUP’s. 

Onmiddellijk grenzend aan het plangebied zijn echter 2 BPA’s geldig, namelijk het BPA ‘Onledebuurt’ ten 
westen en het BPA ‘Buurt Zuid-Oost’ ten zuiden van het plangebied (zie kaart 9 - kaartenbundel). 

 
Herbevestigd agrarisch gebied 

Er bevindt zich geen herbevestigd agrarisch gebied binnen het plangebied van het RUP. Wel is het open 
ruimte gebied ten noorden van het noordelijk gelegen woongebied aangeduid als herbevestigd agrarisch 
gebied, welke zijn vervolg kent ten noorden van de ringweg van Roeselare (R32). 

 
Atlas der buurtwegen 

Zoals eerder vermeld komen grenzend aan het plangebied de volgende buurtwegen voor: 

• Buurtweg nr. 24. Deze buurtweg betreft de huidige noordelijke grens van het plangebied, de 

Vloedstraat; 

• Buurtweg nr. 5. Deze buurtweg betreft de huidige noord-zuid gerichte Schoolstraat die de westelijke 
grens van het plangebied markeert; 

• Buurtweg nr. 34. Deze buurtweg betreft de huidige Laagstraat welke, samen met de Schoolstraat, 
de westelijke grens van het plangebied markeert; 

• Buurtweg nr. 7. Deze buurtweg betreft de huidige oost-west gerichte Beversesteenweg die de 

zuidelijke grens van het plangebied aanduidt; 
• Buurtweg nr. 6. Deze buurtweg betreft de huidige Henri Jonckheerestraat, welke langsheen de 

oostelijke grens van het plangebied loopt. 

 
Kaart 12: Plangebied t.a.v. de Atlas der Buurtwegen 

 

  



 

RUP Jonckerspark | Beveren-Roeselare | Startnota | juli 2020 64 

Mobiliteit 

 
Figuur 15: Situering van het RUP t.a.v. het stratenplan 

 
Gewestwegen 
Binnen -en grenzend aan- het plangebied komen er geen gewestwegen voor. 
 
Lokale wegen 
Grenzend aan het RUP komen er vijf lokale wegen voor. De noordelijke grens van het plangebied wordt 
gemarkeerd door de Vloedstraat. De westelijke grens wordt gevormd door de Schoolstraat en de 
Laagstraat. De zuidelijke grens wordt aangeduid door de Beversesteenweg. De oostelijke projectgrens 
is gelegen langs de Henri Jonckheerestraat. 
 
Openbaar vervoer 
 
Het plangebied wordt langsheen de grenzen rechtstreeks bediend door de lijn 2 en de lijn 22. Deze 
eerste kent zijn verloop doorheen de Beversesteenweg, de Henri Jonkcheerestraat en de Vloedstraat 
welke 3 projectgrenzen zijn van het plangebied. Deze buslijn verbindt het station van Roeselare met de 
kern van ‘Hoog-Beveren’, gelegen ten Noorden van de ringweg R32. De kern van Beveren wordt bijgevolg 
verbonden met beide terminushalten (Roeselare station en Hoog-Beveren). 
De buslijn 22 kent zijn verloop langsheen de Beversesteenweg en dus de zuidelijke projectgrens van het 
plangebied. Deze buslijn verbindt het station van Roeselare met de kern van Zwevezele waarbij de kernen 
van Beveren, Ardooie en Koolskamp worden aangedaan. Bijgevolg in de kern van Beveren, en het 
plangebied, rechtstreeks verbonden met bovenstaande agglomeraties. 
 
Daarnaast wordt het plangebied - naast een verbinding met het station van Roeselare - onrechtstreeks 
verbonden met het station van Beveren via de buslijn 2. Van hieruit kunnen connecties gemaakt worden 
op het treinnetwerk van de NMBS. 
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Figuur 16: Situering van het RUP t.a.v. het Netplan ‘De Lijn’ regio Roeselare 

 
Zacht verkeer 

 
Grenzend aan het plangebied is infrastructuur aanwezig voor voetgangers en fietsers. Het plangebied 
wordt niet volledig omgeven door voetpaden (t.h.v. Henri Jonckheerestraat), maar gezien de 
bedrijvigheidsfunctie daarginds is dit niet noodzakelijk. We kunnen stellen dat voldoende ontsluitende 
infrastructuur aanwezig is voor zacht verkeer. 
 
Daarnaast kunnen bijkomende positieve effecten worden verwacht door het inzetten op een maximale 
doorwaadbaarheid van het plangebied voor zacht verkeer. De inrichting van het plangebied zal zorgen 
voor een uitbreiding aan mobiliteitsinfrastructuur voor zacht verkeer en bijgevolg het gebruik ervan 
aanmoedigen in de omgeving. De actuele situatie van de mobiliteitsinfrastructuur voor zacht verkeer 
wordt weergegeven op de mobiliteitskaart in de kaartenbundel. 
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Mogelijke effecten 

Mobiliteit 
Het plan voorziet in een verdere doorwaardbaarheid van het gebied voor zacht verkeer. Afhankelijk van 
de ruimtelijke inplanting en de grootorde van het bijkomend voorzieningenaanbod zal een impact verwacht 
worden voor wat betreft de discipline mobiliteit. Het RUP bevindt zich echter langs voldoende uitgeruste 
wegen. 
De huidige parkeerbezetting op de omliggende parkeerterreinen van het plangebied zal tijdens de 
kantooruren verminderen aangezien het bedrijf VDL Bus zal wegtrekken uit het plangebied en het 
merendeel van de werknemers gebruik maakten van deze parkeerterreinen. 
 
Hinder t.a.v. omwonenden 
De huidige activiteiten gezien t.a.v. de voorgestelde planopties wordt geen mogelijke noemenswaardige 
hinder verwacht t.a.v. omwonenden. Het plan voorziet in hoofdzaak in het ontwikkelen van de natuurlijke 
Krommebeekvallei met een stedelijke kop in het zuiden van het plangebied om a.d.h.v. een 
multifunctionele inrichting meer centraliteit te creëren voor de kern van Beveren. Dit zal een eerder 
positief effect hebben op de leefkwaliteit van de omwonenden. 

 

Milderende maatregelen 

T.a.v. de ‘mens-ruimtelijke aspecten’, ‘landbouw’ en ‘mobiliteit’ dringen er zich geen bijkomende 
milderende maatregelen op om onderhavig plan milieuvriendelijker te maken. 

Conclusie 

Algemeen kan er worden gesteld dat voor wat betreft de disciplines ‘mens-ruimtelijke aspecten’ en 
‘mobiliteit’ er geen significante effecten te verwachten zijn.  
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2.5 Disciplines gezondheid en veiligheid van de mens  

Referentiesituatie 

Bodem, water en mobiliteit 
Voor de aspecten die invloed kunnen hebben op de gezondheid en veiligheid van de mens betreffende 
bodem, water en mobiliteit wordt verwezen naar de disciplines ‘bodem en water’ en ‘mobiliteit en mens-
ruimtelijke aspecten’. 

Binnen deze disciplines komen er geen elementen voor waarvan verwacht wordt dat zij negatieve invloed 
zouden uitoefenen op de gezondheid van de mens. 

SEVESO-inrichtingen 
Binnen een straal van 2 km is een lage drempel SEVESO - inrichting gelegen. Het betreft het bedrijf 
Carpenter Belgium, gelegen ca. 1km ten westen van het plangebied. Het betreft hier een inrichting met 
lage drempel. 

Kaart 28: Situering van het RUP t.a.v. SEVESO-inrichtingen 

Geluidsoverlast en luchtkwaliteit 

Binnen - en onmiddellijk grenzend aan - het plangebied is geen significante geluidsoverlast aanwezig. Een 
geluidsimpact is duidelijk merkbaar langsheen het bovenlokale wegennetwerk waarbij de ringweg (R32) 
ten noorden de meest nabije weginrichting betreft.  

De luchtkwaliteit in de omgeving is relatief goed. Binnen het plangebied is een waarde van 11-15 
microgram/m³ NO2 aanwezig. Langsheen de ontsluitende wegen rondom het plangebied, namelijk de 
Beversesteenweg, de Laagstraat en de Schoolstraat is een hogere waarde van 21-25 microgram/m³ 
NO2 aanwezig. Deze waarden blijven relatief laag, waardoor geen sprake is van een slechte luchtkwaliteit. 

Kaart 29: Plangebied t.a.v. de luchtverontreinigende stof ‘Stikstofdioxide’ (NO2) Interpolatie 2018 (VMM) 
Kaart 30: Plangebied t.a.v. omliggende geluidsintensiteiten 

Mogelijke effecten 

Het RUP voorziet niet in het oprichten van SEVESO - inrichtingen. De bestemming heeft geen invloed op 
de gezondheid van de mens. 



 

RUP Jonckerspark | Beveren-Roeselare | Startnota | juli 2020 68 

 
Figuur 17: Beslissingsdiagram ruimtelijke veiligheidsrapportage 

 

Milderende maatregelen 

Dit plan oefent geen negatieve invloed uit op de disciplines gezondheid en veiligheid van de mens, bijgevolg 
zijn er geen milderende maatregelen van toepassing. 

Conclusie 

Algemeen kan worden gesteld dat er geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht worden betreffende 
de disciplines gezondheid en veiligheid van de mens. 

 

2.6 Grensoverschrijdende effecten 

De situering van het plangebied en het programma is van die aard dat de effecten beperkt blijven. Deze 
effecten hebben geen grensoverschrijdend karakter. 

Indien zich grensoverschrijdende effecten voordoen zullen deze gezien het vooropgestelde programma 
enkel een positieve invloed hebben op de directe omgeving. We denken hierbij o.a. aan een meer 
kwalitatieve waterhuishouding. 
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Ruimtelijk veiligheidsrapport 

1. Ontheffing van opmaak ruimtelijk veiligheidsrapport 

Binnen deze nota dient eveneens nagegaan te worden of het plan een invloed heeft op de risico’s en de 
mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso inrichting. Door het uitvoeren van een RVR-
toets – een internettoepassing ontwikkeld door de dienst VR – kan nagegaan worden of een opmaak van 
een ruimtelijk veiligheidsrapport noodzakelijk is. 

Gezien de RVR-toets aangeeft dat er zich één of meer bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het 
plangebied bevinden dient het (voor)ontwerp van RUP voorgelegd te worden aan de dienst 
Veiligheidsrapportering om te laten bepalen of er al dan niet een RVR moet worden opgesteld. 

Het Team Externe Veiligheid oordeelt dat er geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe 
veiligheid worden verwacht, bijgevolg dient bij het RUP Jonckerspark geen ruimtelijk veiligheidsrapport 
te worden toegevoegd. De beslissing wordt in bijlage toegevoegd. 
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Bijlage 

 

1. Ontheffing van opmaak ruimtelijk veiligheidsrapport 
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Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten 

Team Externe Veiligheid 

Koning Albert II-laan 20 bus 8  

1000 BRUSSEL 

T 02 553 03 55 

seveso@vlaanderen.be 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  RVR-AV-1232 / 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Karolien Schoonjans 02 553 74 98  

karolien.schoonjans@vlaanderen.be 

Betreft: Advies over het gemeentelijk RUP Jonckerspark te Roeselare (startnota mei 2020)  

Geachte, 
 
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe 
Veiligheid van mijn directie.  
 
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 moet in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden 
worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-
inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het 
houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-
inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Het advies van het Team Externe Veiligheid heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid 
zoals bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-
inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die 
inrichtingen. 
 

 
1 Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
2 Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-
richtlijn.  
3 Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage. 

Ter attentie van de initiatiefnemer  

van het RUP 
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient voorliggende RUP afgetoetst 
aan de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit 
van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage [BVR RVR]. 
 
Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ voldoende behandeld werd in de 
startnota. Er wordt in de startnota verwezen naar de uitgevoerde RVR-toets, die als resultaat gaf dat het 
RUP voorgelegd moet worden aan het Team Externe Veiligheid om na te gaan of er al dan niet een ruimtelijk 
veiligheidsrapport opgemaakt moet worden.  
 
Hieronder vat het Team Externe Veiligheid de resultaten en de conclusie van zijn onderzoek samen. Hij 
gaat daarbij uit van volgende elementen uit de startnota: 

• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de ontwikkeling van Seveso-inrichtingen. 
• Het voorgenomen plan staat het oprichten van Seveso-inrichtingen niet toe. 
• Het plangebied omvat aandachtsgebieden zoals gedefinieerd in het [BVR RVR], met name gebieden 

met woonfunctie en door publiek bezochte locaties (parkgebied).  
 
Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone4 van de Seveso-inrichtingen Carpenter Belgium op ca. 
960 m van het plangebied. 

 
Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van deze Seveso-
inrichtingen om te besluiten dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen. 
 
Het Team Externe Veiligheid verwacht dus geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe 
veiligheid en beslist daarom dat bij het RUP Jonckerspark  geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet 
opgemaakt worden. 
 
Het Team Externe Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te 
nemen in het planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota’s die het proces genereert), en in het 
bijzonder om zijn advies te integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiehoofd Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) 

 
4 Een consultatiezone is een door het Team Externe Veiligheid vastgelegde zone rond een Seveso-inrichting, en dit op 
basis van de kennis van de externe effecten en het externe mensrisico van die Seveso-inrichting (zie ook [BVR RVR]). 
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