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1. Aanleiding tot de opmaak van het RUP 

1.1. Nood aan eigentijdse ontwikkelingsmogelijkheden 

Tussen de Rijksweg en de autostrade E403 ligt de bedrijfsgrond Nieuwe Abele. Deze bedrijfsgrond is 
uitermate strategisch gelegen; centraal in de Midwest, langsheen twee grote mobiliteitsinfrastruc-
turen, alsook gunstig gelegen in functie van de omliggende gemeenten. De strategische zone is een 
gebied in Roeselare waar stedelijke ontwikkeling niet stilstaat. In de directe omgeving werden de 
nieuwe zorgcampus AZ Delta en het kantorencomplex Westwing Park opgericht. De Stad heeft de 
ambitie om de bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een innovatiecluster en strategische toe-
gangspoort tot de stad. Omdat het huidig BPA Nieuwe Abele West dergelijke ontwikkelingen niet 
mogelijk maakt dient een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te worden opgemaakt. Het pro-
jectgebied Nieuwe Abele West zal een apart RUP krijgen dat toch geënt is op de overkoepelende 
visie voor het gehele gebied Nieuwe Abele. 

 

1.2. Nood aan een duurzaam en innovatief bedrijventerrein met een 
focus op gezondheid 

Nieuwe Abele beslaat een beduidend gebied op een sleutellocatie in het stedelijk weefsel van de re-
gio Roeselare. Het is bijgevolg essentieel om te streven naar een kwalitatieve ontwikkeling van dit 
stadsdeel.  

Het gebied kent de laatste jaren een sterke ontwikkelingsdynamiek o.a. door Westwingpark Busi-
nesspark, de ziekenhuiscampus, de verkeerstechnische herinrichting E403/N36 en heel wat nieuwe 
woonontwikkelingen in de nabije omgeving. De site Nieuwe Abele West heeft de potentie om aan-
verwante activiteiten te huisvesten. Het RUP moet deze activiteiten mogelijk maken. Dit gaat bij-
voorbeeld over het ruimte bieden voor gezondheids- en kennisgerelateerde ondernemingen en or-
ganisaties binnen het plangebied, marktonderzoek op het vlak van kantoren, multifunctioneel ruim-
tegebruik en incubatoren,…. Daarnaast zijn hier ook principes rond beeldkwaliteit gezien de zichtlo-
catie, van groot belang. Dit kan onder meer gezien worden in de relatie met duurzaam ruimtege-
bruik door activiteiten te gaan stapelen en in de hoogte te gaan bouwen en dit te koppelen aan een 
duurzame en hoogstaande architectuur. Ook aan het inbrengen van groenblauwe structuren (bv. ten 
behoeve van waterbuffering en recreatie) en het uitwerken van mobiliteitsprincipes (ontsluiting af-
gestemd op de aanleg van het nieuwe verkeersknooppunt ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis, 
vlotte fietsverbindingen, duurzame parkeeroplossingen…) zal de nodige aandacht besteed moeten 
worden. 

 

1.3.Detailleringsgraad van het RUP 

Om de realisatie van een duurzaam en innovatief bedrijventerrein (met focus op gezondheid) moge-
lijk te maken is een herziening nodig van de huidige planningscontext. Voorliggend RUP heeft de 
intentie om het deelgebied Nieuwe Abele West te herzien en een nieuwe aangepaste bestemming te 
geven. De ontwikkelingsmogelijkheden van het huidig BPA zijn immers puur geënt op de principes 
van het Gewestplan, waarin het gebied bestemd was als een regionaal bedrijventerrein met open-
baar karakter en beperken dus de ontwikkelingsmogelijkheden tot klassieke bedrijvigheid.  

De voorschriften in het RUP zullen zo worden opgesteld dat voldoende flexibiliteit wordt ingebouwd 
zodat mogelijke evoluties in de toekomst opgevangen kunnen worden. De voorschriften worden op-
gesteld naar de ruimtelijke principes en randvoorwaarden vooropgesteld in de gewenste ontwikke-
ling (zie hoofdstuk 6: Gewenste ruimtelijke ontwikkeling). 
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1.4. Situering plangebied 

 Geografische situering 

Het plangebied bevindt zich in het zuidoosten van de stad Roeselare, een stad van ca. 63.000 inwo-
ners, centraal in West-Vlaanderen. Het bedrijventerrein ‘Nieuwe Abele West’ is gelegen langsheen 
de Rijksweg (N36). Deze grote ring van Roeselare werkt structurerend voor de stad. De locaties waar 
radiale invalswegen de grote ring kruisen kunnen beschouwd worden als toegangspoorten tot het 
centrum van Roeselare.  

Op vandaag zijn binnen het plangebied reeds een aantal bedrijven, alsook woningen gelegen. Deze 
bevinden zich tussen de Armoedestraat en de Babilliebeek. De terreinen ten zuiden van de Armoe-
destraat zijn op vandaag voornamelijk braakliggend en worden gebruikt als landbouwgrond. 

 Afbakening van het plangebied 

Situering projectgebied 
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Het plangebied van het RUP wordt begrensd door de Rijksweg en de noordelijk gelegen private per-
celen. Het plangebied omvat dus de volledige Babilliebeek, de helft van de Oekensestraat en Kwade-
straat; de gronden van de Stad en van Aquafin. Ook een gedeelte van het 3A knooppunt behoort tot 
het plangebied. Het terrein kan worden omschreven als een driehoek met een basis van ongeveer 
930 meter en een hoogte van ongeveer 540 meter. In totaal omvat het plangebied 23 hectare, 90 are 
en 52,18 centiare. 

De aanleg van het 3A knooppunt zorgt voor een betere mobiliteit, zowel op vlak van toegankelijk-
heid, als op vlak van doorstroming.  

1. In het noorden wordt de volledige beek meegenomen samen met de “beekoever”: de gronden van 

Stad + Aquafin (kleine vierkante percelen). 

2. In het oosten wordt het midden van de straat genomen, dit komt overeen met de grens van het 
BPA Nieuwe Abele Oost. 

3 + 4. Hier wordt de perceelsgrens gevolgd. 

5. Hier wordt de nieuwe perceelsgrens gevolgd, het nieuwe RUP gaat dan deels over het Gewestelijk 
RUP ARSG. 

6. Hier wordt de scheiding tussen BPA en Gewestelijk RUP ARSG gevolgd, want het is de bedoeling 
om het oude BPA volledig te overschrijven. 

7. Hier wordt de perceelsgrens gevolgd. 

8. Hier wordt de nieuwe perceelsgrens gevolgd, het nieuwe RUP gaat dan deels over het Gewestelijk 
RUP ARSG. 
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Afbakening projectgebied 
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Afbakening projectgebied - luchtfoto 
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2. Mogelijke alternatieven 

2.1. RUP Nieuwe Abele 

Nieuwe Abele West maakt deel uit van een groter gebied: Nieuwe Abele. De Stad maakte eerder een 
visie op voor het gehele gebied Nieuwe Abele (rode contour) en zijn ruimere omgeving. Gezien de 
planologische context van de andere deelgebieden Nieuwe Abele Oost en Zuid, waarbij die BPA’s 
ouder zijn dan 15 jaar en dus bij eventuele ontwikkelingen kunnen inspelen op de codextrein, werd 
geopteerd om enkel voor het gebied Nieuwe Abele West een RUP op te maken. Bovendien ligt 
Nieuwe Abele Zuid buiten de contour van het Gewestelijk RUP ARSG, waardoor een delegatievraag 
nodig zou zijn als deze zone in een nieuw bestemmingsplan zou geïntegreerd worden. Dit zou het 
dossier nodeloos complex maken. Doelstelling is wel om in het RUP Nieuwe Abele West de visie voor 
het gehele gebied te onderschrijven.  

Onderzoek alternatieve afbakening RUP 
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3. Feitelijke toestand 

3.1.Geschiedenis 

De historische kaarten tonen een lange landbouwtraditie in de omgeving. Op de kaart uit 1778 zijn 
veel akkers en weiden en slechts weinig bebouwing te zien. De huidige bebouwing dateert voorna-
melijk van de laatste decennia. De aanleg van de Rijksweg (begin jaren ’70) en de A17 (eind jaren 70) 
liggen aan de basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. In de jaren 80 kende de bebouwing 
een exponentiële groei. Echter, pas in 2010 werd Accent Business Park – op vandaag Westwing Park 
– ontwikkeld. In 2013 werd ook de 1e steen gelegd van de nieuwe ziekenhuiscampus AZ Delta.  

 

  

Aanduiding plangebied op Ferrariskaart 
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Luchtfoto 1971 (Geopunt) 

Luchtfoto 1979-1990 (Geopunt) Luchtfoto 2020 (Geopunt) 

Popp-kaart 1842-1879 
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3.2. Huidig ruimtegebruik 

Het plangebied kenmerkt zich als een lappendeken van functies en percelen met een lage stedelijke 
kwaliteit.  

 

Ten zuiden van de Armoedestraat zijn hoofdzakelijk braakliggende terreinen gelegen die op van-
daag als landbouwgrond worden gebruikt. Er zijn nog 2 boerderijen die uitgeven op de Armoede-
straat. Langsheen de Armoedestraat zijn ook nog een aantal woningen gelegen. Tot slot zijn er bin-
nen het plangebied zijn ook een aantal bedrijven gelegen:  
(1) Autobedrijf Haverbeke,  
(2) Frituur Derry’s,  
(3) het West-Vlaams Tegelhuis, dat naast de winkel ook een buiten-opslageplaats heeft gelegen bin-
nen het plangebied, 
(4) Autobedrijf Vankeirsbilck,  
(5) Fiskaver,  
(6) Bovero Transport,  
(7) Laconte L&C° en  
(8) Kidskingdom.   

Analysekaart huidig ruimtegebruik 
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Aanduiding bedrijven gelegen binnen het plangebied 
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Aanduiding standpunten fotoreportage 
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Fotoreportage plangebied 
Nummering:   
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
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Belangrijk op de Atlas der Buurtwegen is de aanwezigheid van een buurtweg, centraal gelegen in 
het plangebied. De zogenaamde ‘publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang’ wil zeggen dat 
deze wegen altijd toegankelijk moeten zijn voor het publiek. Hiermee dient dus rekening gehouden 
te worden bij het opmaken van het RUP.   

  

Aanduiding plangebied op Atlas der Buurtwegen 
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Op de site is slechts één relict vastgesteld als 
bouwkundig erfgoed. Het gaat om een kapel in 
neogotische stijl uit 1888 op de hoek van de Kwa-
destraat en de Nieuwe Abelestraat. Deze dient, 
conform de regelgeving Onroerend Erfgoed, be-
waard te blijven. 

Ook de stad Roeselare bevestigt de waarde van 
de kapel in haar ABC-commissie. Daarin krijgt de 
kapel een A-score; de hoogste score. Een A-score 
betekent dat het pand behoudenswaardig is en er 
gestreefd wordt naar een maximaal en optimaal 
behoud van de erfgoedwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Directe omgeving 

 Bebouwde ruimte 

Rondom het plangebied zijn een aantal ontwikkelingen gelegen met een grote stedelijke korrel.  

Ten oosten van het plangebied bevindt zich een belangrijke kantoren- en dienstencampus: West-
wing Park (2). Westwing Park biedt plaats aan meer dan 50 bedrijven wat zich vertaalt in 35.000 m² 
kantoorruimte en zo’n 990 parkeerplaatsen. Onder meer Focus WTV, politiezone RIHO, Regus en 
verschillende banken hebben zich er gevestigd. Momenteel breidt Westwing Park ook nog uit met 
een extra 14.500 m² kantoorruimte. De nieuwe kantoortoren ‘Westwing Tower’ wordt 13 verdiepin-
gen hoog. Daarnaast zijn er ook plannen voor een parkeertoren. 

Sinds april 2020 is ook de nieuwe ziekenhuiscampus, AZ Delta, gebouwd ten zuiden van het plange-
bied en aansluitend op het woonweefsel van Rumbeke, in gebruik genomen (3). De nieuwe campus 
in Rumbeke vervangt de campussen Wilgenstraat en Westlaan en is de nieuwe hoofdcampus. Het 
ziekenhuis is zo’n 116.000 m² groot en biedt plaats aan 700 opnamebedden. AZ Delta is op regionale 
schaal actief en stelt zo’n 4000 werknemers te werk.      

Tot slot liggen ook plannen op tafel voor de ontwikkeling van ‘Hexahub’: een complex van KMO 
(70%), kantoren en complementaire functies, gelegen in Nieuwe Abele Oost, ten oosten van de site 
(1).  

Een kleinschaligere korrel is te vinden ten noorden en zuiden van het plangebied. Ten noorden van 
de Babilliebeek liggen 2 verkavelingen: Baetekruishof (450 wo.) en Koerswijk (100 wo.) die aanslui-
ten bij het woonweefsel van Rumbeke (5). Ten zuiden, aan de andere kant van de Rijksweg, en ten 
westen van de nieuwe ziekenhuiscampus, bevindt zich het woonweefsel van Oekene. In de kern van 
Oekene, tegen de Grote Ring ligt het bedrijf Sinnfoort waarvoor een nieuwe invulling wordt gezocht 
(4).   

Foto kapel (Geoportaal Onroerend Erfgoed) 

Aanduiding gebouwde structuren in de omgeving van het plangebied. 
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 Open ruimte – landschap 

In het noorden wordt het plangebied begrensd door de Babilliebeek. Langsheen de beek, op de lin-
keroever, loopt een belangrijke voetgangers- en fietsersverbinding. De Babilliebeek ontspringt in 
Beitem en stroomt vervolgens noordoostwaarts richting Oekene, waar hij de Grote Ring kruist. Uit-
eindelijk mondt de beek in de Mandel. Langs beide zijden van de beek is groen voorzien dat enerzijds 
optreedt als een ecologische link, maar ook als een groene buffer tussen het aanwezige woonweef-
sel en de bedrijvigheid.  

De stad Roeselare profileert zich als een poreuze stad waar een uitgebreid netwerk van waterlopen 
de ruggengraat van vormt. Deze figuur is echter niet altijd zichtbaar. Het is dus een wens van de Stad 
om de Babilliebeek te versterken. Bovendien zijn de oevers van de beek overstromingsgevoelig. Ex-
tra ruimte voor water mag als noodzakelijk beschouwd worden. Ook ter hoogte van het 3A knoop-
punt ligt een watergevoelige zone waarmee rekening zal moeten gehouden worden. Deze zone is 
aangeduid als ‘mogelijk overstromingsgevoelig’, en ‘van nature overstroombaar vanuit de water-
loop’, hoewel er geen waterloop in de directe buurt is gelegen. De zone wordt ook niet op de ROG-
kaart aangeduid als’ recent overstroomde gebieden’.  

Hexahub (1) Westwing Park (2) 

AZ Delta (3) Noordelijk gelegen verkavelingen (5) 
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Er moet meer ingezet worden op functionele 
groenblauwe netwerken. Vandaag is het een sa-
menraapsel van rest-groen en blauw. Belangrijk is 
om deze in een netwerk te bestendigen welke ten 
goede zal komen van de verschillende ecosys-
temen. Vandaag de dag moet hier absoluut reke-
ning mee gehouden worden. Dit vormt de basis 
voor een duurzame ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

3.4. Mobiliteit en ontsluiting 

 Fiets- en voetgangersnetwerk 

Roeselare heeft zich quasi volledig ontwikkeld binnen de Grote Ring en heeft hierdoor een vrij con-
centrische vorm. Deze concentrische structuur en relatief beperkte oppervlakte van Roeselare zor-
gen ervoor dat vele attractiepolen en woongebieden op fietsafstand van elkaar liggen. Toch blijft de 
wagen een belangrijke plaats innemen in de verplaatsingen. Naast de macht der gewoonte ligt ook 
de infrastructuur aan de grondslag. Zo loopt bijvoorbeeld de fietsostrade Roeselare-Kortrijk (F361) 
via de Kwadestraat, maar is het wegprofiel hieraan niet aangepast. De aanwezigheid van deze fiets-
structuur biedt wel mogelijkheden voor de ontwikkeling van het plangebied. Naast de fietsostrade 
loopt ook parallel aan de Babilliebeek een fiets- en voetgangerspad dat de noordelijk gelegen verka-
velingen verbindt met het centrum van Oekene. Tot slot loopt doorheen het plangebied ook een 
buurtweg die opnieuw in gebruik kan worden genomen. Het aan elkaar koppelen van de verschil-
lende paden zal het fiets- en voetgangersnetwerk versterken. 
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Aanduiding fietsinfrastructuur ter hoogte van het plangebied 
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 Openbaar vervoer 

Het station van Roeselare is op 3km, vogelvlucht, van het plangebied gelegen. Het station en haar 
ruime omgeving zijn recent heringericht. Van hieruit is er verbinding met Brugge en Kortrijk.  

De buslijnen hebben een sterk radiaal patroon. Palend aan het plangebied lopen lijnen 4 en 6 (ver-
binding Station – AZ Delta, via de Kwadestraat) en lijn 62 (verbinding Station – Oekene, via de Oe-
kenestraat). Lijn 4 heeft een frequentie van 1x/uur tussen 9 en 16u, Lijn 6 heeft een hogere frequen-
tie van 2x/uur tussen 6u30 en 20u. Lijn 62 heeft een lage frequentie van 1x/2uur, tussen 9u en 20u.    

 

Aanduiding buslijnen ter hoogte van het plangebied 
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 Auto 

Op vandaag (2020-2021) wordt gewerkt aan een circulatieplan voor het centrum van Rumbeke. Een 
definitief document wordt verwacht tegen juli 2021. Voor het plangebied worden echter geen grote 
wijzigingen verwacht.  

Het plangebied sluit rechtstreeks aan op het nieuw aangelegde 3A knooppunt. Dankzij het 3A-
knooppunt worden de ontsluitingsmogelijkheden van het plangebied voor een groot stuk vergroot. 
Via dit knooppunt bereikt men vlot het hoger netwerk. De nieuwe infrastructuur brengt echter ook 
consequenties met zich mee. Om conflicten op dit knooppunt te vermijden is een extra aantakking 
op het knooppunt absoluut niet toegelaten. De Kwadestraat zal dus aan belang winnen, en de Ar-
moedestraat kan zo mogelijks verkeersarm gemaakt worden. De Stad wenst het parkeren op de site 
collectief te organiseren, gekoppeld aan een goed georganiseerd bedrijventerreinenmanagement en 
eventueel gekoppeld met een mobipunt (P&R, carpool – en/of autodeelparking). 
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Aanduiding infrastructuur auto 
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4. Juridische toestand 

4.1. Bestemmingsplannen 

 Gewestplan (1979)  

Het gebied voor regionale bedrijvigheid is bestemd voor de vestiging van industriële of ambachte-
lijke bedrijven. Ze omvat een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede 
werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel 
omvatten. Tevens worden in dit gebied complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve 
van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, 
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of 
internationale verkoop. 

 APA (1991) 

Het plangebied wordt in het APA, goedgekeurd in 1991, grotendeels bestemd als reservegebieden 
voor bedrijven voor KMO en dienstverlening. Voor dit gedeelte werd in 2009 een BPA opgemaakt en 
goedgekeurd (zie 4.2.3.). Een tweede, en kleiner gedeelte van het plangebied wordt in het APA be-
stemd als woonreservegebied. Deze zone werd niet overschreven door het latere BPA, maar wordt 
wel opgenomen in het BLP Babilliebeek. 

“Het betreft gebieden voor ambachtelijke be-
drijven en de gebieden voor kleine en middel-
grote ondernemingen. Deze gebieden zijn 
mede bestemd voor kleine opslagplaatsen 
van goederen; het betreft eveneens dienst-
verleningsgebieden, die bestemd zijn voor de 
vestiging van bedrijvigheden waarvan de 
functie verder reikt dan de verzorging van de 
buurt.”  
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 Gewestplanwijziging (1998) 

In 1998 werd een gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Roeselare-Tielt op het grondgebied van 
de gemeenten Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meu-
lebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt goedgekeurd. 

In deze wijziging werd het plangebied gedefinieerd als regionaal bedrijventerrein met openbaar ka-
rakter. In dit voorschrift staat ook dat het bedrijventerrein enkel door de overheid kan worden gerea-
liseerd en dat bij de inrichting van het gebied zal rekening moeten gehouden worden met de natuur-
lijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Aandacht is no-
dig voor het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het 
architecturaal karakter, en de breedte en wijze van aanleg van de omringende bufferzone. 

 

 RUP’s 

Gewestelijk RUP: Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare (2008) 

In de gewenste ruimtelijke structuur voor 
Vlaanderen wordt Roeselare geselecteerd 
als regionaalstedelijk gebied omwille van 
haar bestaande en gewenste functioneel-
ruimtelijke positie in de Vlaamse stedelijke 
structuur en de ruimtelijke potenties die zij 
heeft ten aanzien van de ruimtelijke ont-
wikkeling in Vlaanderen. Het regionaalste-
delijk gebied Roeselare is als stedelijk ge-
bied ook geselecteerd als economisch 
knooppunt. (Vl. Ministerie RO, Woonbeleid 
en OE., Afbakening regionaalstedelijk ge-
bied Roeselare, milieu-beoordeling pro-
gramma-onderdelen, 2007) 

Met dit plan stelde de Vlaamse Regering 2 
zaken vast: 

- Een afbakeningslijn die aangeeft waar 
de stedelijke ontwikkeling van Roese-
lare in de toekomst kan gebeuren.  

- Aanpassingen aan de bestemmingen 
en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties. 

Het plangebied Nieuwe Abele West valt binnen de afbakening van het regionaal-stedelijk gebied, 
maar er zijn voor het plangebied geen aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige 
voorschriften opgenomen. 

Belangrijk zijn wel de voorschriften voor Artikel 53: ‘Gebied voor weginfrastructuur’. “Dit gebied is 
bestemd voor weginfrastructuur en aanhorigheden. In dit gebied zijn alle werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van deze weginfrastructuur 
en aanhorigheden. Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de ruimte-
lijke inpassing, ecologische verbindingen kruisende infrastructuren, leidingen, telecommunicatie in-
frastructuur, lokaal openbaar vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. Gronden die niet voor de inrichting of het functioneren van de verkeers- en vervoersin-
frastructuur gebruikt worden, worden op een kwaliteitsvolle manier geïntegreerd in de omgeving.” 

Deze zone werd voorzien in functie van de realisatie van het 3A-knooppunt en de stedelijke poort die 
in 2020 ook werden gerealiseerd. 
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Provinciaal RUP: Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen (2017) 

Dit RUP betreft een perimeter RUP die geen bestemming wijzigt, maar enkel in de gebiedscategorie 
landbouw een bijkomende functie toelaat: solitaire vakantiewoningen. Onder een solitaire vakantie-
woning wordt begrepen: een vakantiewoning, niet gekoppeld aan een residentiële woonfunctie of 
een actief landbouwbedrijf. 

Gezien de huidige bestemming van het plangebied geen landbouw is, heeft het PRUP geen impact 
op het plangebied. 

 

Gemeentelijke RUP’s 

In het plangebied zijn geen goedgekeurde gemeentelijke RUP’s van toepassing. 

 

 BPA Nieuwe Abele West (2009) 

Het BPA Nieuwe Abele West, goedgekeurd in 2009 omvat het grootste gedeelte van het plangebied. 
Het BPA bestemd het projectgebied voor niet-milieubelastende bedrijven met een bovenlokale uit-
straling. Daarnaast zijn ook volgende nevenbestemmingen toegelaten: 

- bijhorende woongelegenheden voor bedrijfsbewaking of bedrijfsvoering voor zover de nood-
zaak daartoe wordt aangetoond in functie van het bedrijf. 

- Toonzalen met een max. opp. van 400m² 
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In het BPA is ook een weg met variabel tracé aangeduid. Het betreft behoorlijk te verharden en uit te 
rusten ontsluitingswegen. Deze variabele wegenis kan ten opzichte van de voorgestelde aanduiding 
worden aangepast. De voorgestelde wegenis heeft een variabel karakter die max. 30m uit de as kan 
verlegd worden. Indien echter voor de volledige zone voor regionaal bedrijventerrein met niet-mili-
eubelastend karakter een gezamenlijk voorstel door alle eigenaars wordt ingediend mag een volle-
dige nieuw tracé van wegenis worden voorgesteld. De zone voor wegenis voor vast tracé blijft echter 
onveranderd ten opzicht van de aanduiding op dit BPA. 

Het nieuw op te maken RUP zal het huidig 
BPA vervangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BLP Woongebied Babilliebeek (1998) 

Het Beleidsplan Woongebied Babilliebeek 
werd goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 30/06/1998. Doelstelling van het BLP 
was om het woonreservegebied, zoals be-
paald in het APA, op korte termijn te laten 
aansnijden voor woningbouw door de par-
ticuliere sector. In het zuidwesten werd, 
aansluitend op de woonzone en het vallei-
gebied, ook een zone gereserveerd voor 
KMO-bedrijven. Zowel de beekvallei als 
het gedeelte van de KMO-zone gelegen 
ten zuiden van de Babilliebeek wordt opge-
nomen in de planafbakening van het RUP. 

 

 

 

 

 Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen 

In het plangebied zijn geen goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen gelegen. 
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4.2. Wegen en Water 

 Gewestwegen 

De Grote Ring (N36) heeft een strategische waarde met betrekking tot bereikbaarheid en zichtloca-
ties. De N36 is een belangrijke drager van het doorgaand verkeer. De beeldkwaliteit van de grote 
ring wordt enerzijds versterkt door de kwalitatieve architectuur die fungeert als (kwalitatief) herken-
ningspunt langsheen de Grote Ring. Anderzijds zijn doorzichten naar de achterliggende open ruimte 
eveneens van belang om beeldkwaliteit langsheen en de leesbaarheid van de Grote Ring te verster-
ken. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), district Pittem is verantwoordelijk voor het onder-
houd, exploitatie en beheer van de gewestwegen in Roeselare (waaronder ook de N36). 

 Buurtwegen/voetwegen (dd. 1841) 

Centraal in het plangebied is ‘sentier n° 80 
gelegen. De zogenaamde ‘publiekrechte-
lijke erfdienstbaarheid van overgang’ wil 
zeggen dat deze wegen altijd toegankelijk 
moeten zijn voor het publiek. De Kwade-
straat en Armoedestraat zijn in de Atlas 
opgenomen als buurtwegen. 

 

 

 

 

 

 Water 

De effectief overstromingsgevoelige ge-
bieden bevinden zich grotendeels langs de 
Babilliebeek. Het klimaatportaal heeft de 
aangroei van het overstroombaar gebied in 
kaart gebracht (zie afbeelding). De rode 
kleuren tonen de gebieden aan waar van-
daag de dag nog geen risico is op overstro-
mingen, maar in de toekomst (2100) wel. 
Deze gebieden, net als de effectief en mo-
gelijk overstromingsgevoelige gebieden, 
zijn dus erg kwetsbaar voor klimaatveran-
dering.  

Er zijn geen signaalgebieden gelegen in het 
plangebied. 

 

Aanduiding plangebied op Atlas der Buurtwegen 
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Uittreksel Klimaatportaal 
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4.3. Landschapsatlas en beschermingen 

 Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijn 

De Europese Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 verbindt de lidstaten ertoe een aantal “bijzonder 
te beschermen vogels” te beschermen door onder meer het instellen van beschermingszones. Bij 
besluit van de Vlaamse Executieve van 17 oktober 1988 werden voor Vlaanderen 23 gebieden aange-
wezen als vogelrichtlijngebieden (SBZ-V). In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen vogel-
richtlijn- en/of habitatrichtlijngebieden.  

 Beschermingsbesluiten Onroerend Erfgoed 

De neogotische kapel, die dateert uit 1888 en gelegen is op de hoek van de Kwadestraat en het 3A 
knooppunt is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 14-09-2009. Daarnaast was in het plange-
bied ook een historische hoeve: "Wervickhove", gelegen, maar deze werd afgebroken ten behoeve 
van een nieuwe ontwikkeling. 
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5. Planningscontext – beleidsmatige context 

5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief vastgesteld op 23 september 1997 en 
(gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. Voor de gemeenten en provincies is dit plan richtinggevend. 
Het plan maakt in het kader van de gewenste ruimtelijke structuur een onderscheid tussen vier struc-
tuurbepalende componenten: stedelijke gebieden, buitengebied, gebied voor economische activitei-
ten en lijninfrastructuur. 

Roeselare is in het RSV geselecteerd als regionaal-stedelijk gebied. Deze gebieden worden geken-
merkt door een eigen dynamiek. Als stedelijk gebied worden er 5 doelstellingen voorop gesteld, 
waarvan er vier relevant zijn voor de gebiedsontwikkeling van Nieuwe Abele West: 

- Het stimuleren en concentreren van activiteiten 
- Het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten 
- Het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en door loca-

tie-beleid 
- Het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies 

De N36 wordt in het RSV geselecteerd als primaire weg II.  

Daarnaast wordt in het RSV ook een begroting van de ruimte opgenomen. Deze legt de kwantita-
tieve streefcijfers vast van de toe- en afnames van de oppervlakten van de verschillende bestem-
mingscategorieën. Het gaat om een monitoring van gepland landgebruik. Bijgevolg geeft die geen 
informatie over het feitelijke ruimtegebruik weer.  

De provincie West-Vlaanderen kreeg uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1215 ha bedrijven-
terreinen toebedeeld voor de periode 2007-2012. De laatste planinitiatieven zijn hiervoor lopende. In 
2017 voerde de provincie West-Vlaanderen een berekening uit van de vraag naar bedrijventerreinen 
in West-Vlaanderen. Daaruit blijkt dat er voor de periode 2017-2027 een nood is aan in totaal 430 ha 
bedrijventerreinen in West-Vlaanderen, waarvan 130 ha acuut tekort in de subregio’s Brugge, Roese-
lare en Waregem. 

Er is een proces lopende waarbij een deel van het Vlaams reservepakket aan bijkomende bedrijven-
terreinen zal worden verdeeld. Het betreft een aantal dossiers in de Stad Roeselare. Dit proces is 
echter niet van toepassing op dit RUP.   

 

5.2. Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal-
stedelijk gebied Roeselare’ 

De afbakening van het stedelijk gebied en het buitengebied binnen een regionaal-stedelijk gebied 
gebeurt door het Vlaams Gewest via een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het GRUP ‘Afbake-
ning regionaal-stedelijk gebied Roeselare’ werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 
21 november 2008. 

De afbakening heeft tot gevolg dat het Roeselaars grondgebied bestaat uit een stedelijk gebied en 
een buitengebied. Het plangebied is gelegen binnen de afbakening van het stedelijk gebied waar-
door een aanbodbeleid kan gevoerd worden naar bijkomende bedrijven. 
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5.3. Strategische visie 2050 – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaan-
deren goed. Ze omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op lange 
termijn, de strategische doelstellingen.  

De visie schuift zes strategische doelstellingen naar voor:  

- Verminderen van het bijkomend ruimtebeslag: het verhogen van het ruimtelijk rendement in 
het bestaand ruimtebeslag is aantrekkelijker dan ruimtelijk . 

- Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken: Het versterken van de ruimte-
lijke ruggengraat gebeurt door bijkomende woongelegenheid en ruimte voor ondernemerschap 
te ontwikkelen rond aan te duiden strategische collectieve vervoersknopen binnen de ruggen-
graat. Vooral locaties met een hoge knooppuntwaarde zijn dé plaats om zo veel mogelijk bijko-
mende economische activiteiten op te vangen. Een proactief en toekomstgericht aanbodbeheer 
geeft ondernemers vlot vestigingsmogelijkheden binnen een ruim gamma werklocaties gaande 
van verweven locaties tot functionele bedrijventerreinen. Hernieuwbare energie krijgt met de 
invoering van de bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) ruimte om een volledige tran-
sitie naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door enerzijds een toename van de 
productie van hernieuwbare energie en anderzijds door het verhogen van de verbondenheid in 
het Europees energienetwerk.  

- Palet van leefomgevingen: Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting 
vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling: gedeeld en meervoudig gebruik; ro-
buustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de 
omgeving; waardering van erfgoed en karakteristieken van het landschap; biodiversiteit, ecolo-
gische samenhang en bodemkwaliteit; klimaatbestendigheid; energetische aspecten; gezond-
heid; inclusief samenleven; economische vitaliteit.  

- Wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzienin-
gen: De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak zullen op het geheel van plaatsen met een 
(zeer) goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed voorzieningenniveau (beide al dan niet in 
min of meerdere mate aanwezig) tegen 2050 met minstens 30% zijn gestegen ten opzichte van 
2015. Dit gebeurt op maat van elk knooppunt. 

- Robuuste open ruimte: De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is 
tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. 

- Netwerk van groenblauwe aders: Tegen 2050 is een substantiële vermeerdering van het aan-
deel wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen nodig ten opzichte van 
2015. 

Dit vloeit voort in volgende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes, relevant voor dit RUP: 

- ruimtelijk rendement verhogen: meer doen met minder ruimte, multifunctioneel ruimtegebruik 
en verweving; en 

- ontwikkeling vanuit samenhang: dit heeft als doel de multimodale toegankelijkheid en nabijheid 
van werkplekken en voorzieningen te bevorderen en zo de ruimtelijke randvoorwaarden te 
scheppen voor mobiliteitsbeheersing en basisbereikbaarheid, emissiereductie en logistieke en 
energie-efficiëntie.  

5.4. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 

Het PRS West-Vlaanderen werd op 6 maart 2002 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. In 2014 
werd het PRS een eerste keer partieel herzien. In 2019 werd het PRS een tweede keer partieel her-
zien. De aanpassingen beperkten zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark in 
het richtinggevend en bindend deel. 

Het provinciaal structuurplan onderscheidt elf deelruimten. Roeselare bevindt zich in de deelruimte 
Middenruimte die gekenmerkt is door een zeer grote diversiteit van bedrijvigheid, zowel naar ruim-
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telijke kenmerken (bv. klein- en grootschaligheid, verspreid patroon) als soorten activiteiten (bv. sec-
toren, tewerkstelling). Er wordt voor geopteerd om de ontwikkelingen van de bovenlokale bedrijvig-
heid als volgt te sturen: 

- een aanbod van regionale bedrijventerreinen ter versterking van de endogene ontwikkelingen 
en/of sectorale clustervorming kan zowel in de stedelijke gebieden als in de specifieke economi-
sche knooppunten gegenereerd worden 

- nieuwe bovenlokale bedrijven, in de zin van (ver)nieuwe(nde) initiatieven die los staan van endo-
gene ontwikkeling. 

Voor Roeselare is het dus van essentieel belang om nieuwe investeringen aan te trekken. 

Wat de gewenste natuurlijke structuur betreft selecteert het PRS de Babilliebeek als natuurverbin-
dingsgebied. In dergelijke gebieden wordt een algemeen beleid gevoerd rond het behouden, herstel-
len en ontwikkelen van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden. Rivier- en beekval-
leien moeten zorgen voor de ‘natuurlijke doorkruisbaarheid’ en de verbinding garanderen tussen na-
tuurcomplexen.  

 

5.5. GRS Roeselare 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2012) legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige ruim-
telijke ontwikkelingen in Roeselare. Voor het plangebied Nieuwe Abele West worden een aantal vi-
sie-elementen beschreven waar rekening mee dient gehouden te worden. 

In het richtinggevend deel wordt Roeselare als krachtige economische pool geconcipieerd. Om de 
positie van Roeselare als werkstad te versterken is het belangrijk de economische activiteiten te bun-
delen, met name nabij belangrijke verkeersknooppunten. De N36 wordt aangeduid als een belang-
rijke drager voor economische activiteiten (GRS p. 130). In een tweede concept met betrekking tot 
het plangebied wordt de Grote Ring (N36) als een algemene drager voor activiteiten en programma-
tie aangeduid. De beeldkwaliteit van stedelijke activiteiten wordt hier in de verf gezet, alsook de 
vlotte verkeersafwikkeling (GRS p. 131). 

De Babilliebeek vormt in het zuidoosten 
van Rumbeke de buffer tussen de verkave-
lingen en de bedrijvengebieden Nieuwe 
Abele Oost en Nieuwe Abele West. De 
beek is markant aanwezig in het land-
schap, mede door het beekbegeleidend 
groen. Ten zuiden van het plangebied, aan 
de overkant van de ring, tussen Oekene en 
het stadsbos is een openruimtecorridor 
aangeduid. Het GRS beschrijft de Babillie-
beek als een structurerend element waar-
bij een terughoudend/beschermend beleid 
ten aanzien van de bebouwingsmogelijk-
heden gewenst is. Zo beschikt de Babillie-
beek nog over een behoorlijk natuurlijk 
valleiprofiel en heeft ze een groot natuur-
lijk bufferend vermogen. Volgens inventa-
risatie beschikt ze daarenboven ook over 
een grote ecologische waarde. Onderzoek 
moet verder uitwijzen in welke mate de 
beek kan fungeren als ecologische corri-
dor tussen de Kleiputten/stadbos en het 
Rhodesgoed te Izegem. (GRS p. 136) Het 

Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur,  
GRS Roeselare 
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is gewenst de beekvalleien te versterken in functie van het opvangen van diverse functies (natuur-
ontwikkeling, waterbeheersing, droogte, versterken van het recreatief netwerk, beeldkwaliteit, lees-
baarheid in het landschap, etc.).   

Op vlak van de gewenste economische structuur stelt het GRS dat een actief beleid ten aanzien van 
de niet-ingevulde bedrijfsgronden is gewenst. Dit uit zich in een begrenzend beleid (vb. aangepaste 
belasting) zowel ten aanzien van de uitgeruste bedrijfsgronden als ten aanzien van nog niet ontwik-
kelde gebieden zoals het bedrijventerrein langsheen de Iepersestraat en Nieuwe Abele West. De be-
drijventerreinen Nieuwe Abele Zuid, Nieuwe Abele West, Lekkenstraat-Schaapbrugge (RO en W) en 
Haven RO en W dienen te worden ontwikkeld. (GRS p. 186) 

Als economisch centrum wenst de stad aandacht te besteden aan de kwaliteit van haar bedrijventer-
reinen. Doelstelling is aantrekkelijke werkomgevingen uit te bouwen. Het streven naar kwaliteit 
heeft zowel betrekking op de architectuur van de openbare ruimte binnen een bedrijventerrein als 
op de architectuur van de gebouwen zelf. Bedrijventerreinen dienen daarnaast ook op een passende 
manier ontsloten te worden. Er wordt vermeden dat de ontsluiting van bedrijventerreinen via woon-
straten verloopt. Directe toegang tot de grote ring is niet toegelaten. Tot slot is het niet de bedoe-
ling om aan verdere deconcentratie te doen van kleinhandel naar de stadsrand. 

Naast complementaire activiteiten zoals 
opgesomd in de omzendbrief van 8 juli 
1997 wordt binnen het bedrijventerrein 
Nieuwe Abele West eveneens ondersteu-
nende diensten zoals restaurant, congres-
faciliteiten, hotel, B&B, welness, fitness, 
motel, ... binnen deelgebieden toegelaten, 
dit gelet op de ligging (N36/E403) en de 
ontwikkelingen in de omgeving (Accent 
businesspark, ziekenhuiscampus, ver-
keerstechnische herinrichting E403/N36). 
Een planinitiatief dient hiertoe te worden 
ondernomen. (GRS p. 254) 

 

 

 

 

In het GRS wordt een visie voor Nieuwe 
Abele Zuid vastgelegd (GRS p. 186 en p. 254). Naast hoogwaardige bedrijvigheid moeten hier oook 
diensten gerelateerd aan de gezondheidscluster kunnen worden gelokaliseerd. Deze gezond-
heidscorridor dient een hoog architecturaal kwaliteitsniveau te hebben. Er moet ook ruim aandacht 
worden besteed aan het mobiliteitsaspect. De invulling van Nieuwe Abele Zuid hoort afgestemd te 
worden met de programmatie van het deel in Nieuwe Abele ten noorden van de N36. De principes 
van de gezondheidscorridor zijn in feite ook van toepassing op de gronden in Nieuwe Abele West.  

Overige aspecten uit het GRS, die van toepassing zijn op het plangebied, zijn: 

- Gewenste verkeersstructuur: uitbouwen van netwerk van personen- en goederenvervoer met 
aandacht voor de zwakke weggebruiker 

- Gewenste toeristische en recreatieve structuur: uitbouwen van een traag netwerk voor traag 
recreatief verkeer.  

Zowel in de verkeersstructuur als in de toeristische structuur is het de bedoeling om de trage netwer-
ken op de fietssnelweg Ieper-Deinze te enten. 

Gewenste economische structuur, GRS Roeselare 
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In het bindend gedeelte wordt een GRUP Nieuwe Abele West als te nemen maatregel en actie opge-
nomen. 

 
 

5.6. Mobiliteitsplan Roeselare 

Het mobiliteitsplan van de stad Roeselare is definitief goedgekeurd op 27 juni 2017. De toekomstvi-
sie Roeselare 2030 werd uitgewerkt voor de vier hoofdmodi (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer 
en gemotoriseerd verkeer) alsook voor parkeren. De beleidsscenario’s die het meest van toepassing 
zijn op het plangebied zijn: 

- Eigen fietsbanen buiten de kleine ring 
- Beperkt aantal frequente stadslijnen als ondersteuning van het regionet 
- Ondersteuning van het openbaar vervoer door collectieve vervoersstromen 
- Bovenlokaal verkeer maximaal via grote ring 
- Kwalitatief parkeren buiten het centrum 

GRS Roeselare 
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In functie van de ontsluiting van de nieuwe ziekenhuiscampus, het Westwing Park en de toekom-
stige ontwikkelingen in Nieuwe Abele werd een nieuwe mobiliteitsknoop; het 3A-knooppunt, aange-
legd. De ontwikkeling van het plangebied zal zich zowel op het vlak van gemotoriseerd verkeer, 
fietsverkeer en openbaar vervoer op het nieuwe knooppunt moeten afstemmen.  

 

Op dit moment (1e kwartaal 2021) loopt er een studie door MOW die het traject van de fietssnelweg 
Roeselare-Kortrijk herbekijkt. Er wordt onderzocht of er geen betere alternatieven mogelijk zijn ten 
opzichte van het huidige traject, om zo een optimale route te bepalen. Het is dus mogelijk dat de 
Kwadestraat in de toekomst geen deel meer zal uitmaken van de fietssnelweg.  

Op vandaag (eind 2021) wordt gewerkt aan een circulatieplan voor het centrum van Rumbeke. Een 
finale versie wordt verwacht midden 2021. Een definitief document wordt verwacht tegen begin 
2022. Voor het plangebied worden echter geen grote wijzigingen verwacht. Daarnaast is een nieuw 
regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Roeselare in opgemaakt. Het openbaar vervoerplan 
voor de regio is hier een onderdeel van. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteits-
plan wordt verwacht dat de locatie van en het aantal bushaltes behouden blijven, maar de frequentie 
van de buslijnen zal verhogen, en dat een mobi-punt ter hoogte van de site zal geambieerd wordt. 
Onderstaan is een detail van het nieuwe OV plan dat tegen 01.01.2022 zal ingevoerd worden. 
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5.7.Groenplan Roeselare 

Het Groenplan Roeselare (2015-2018) is een thematisch beleidsplan dat uit drie onderdelen is sa-
mengesteld: de globale uitgangsvisie, de visie op het stadscentrum, de ring en invalswegen en de 
visie op de landschappelijke territoria. De algemene doelstellingen voor Roeselare worden samenge-
vat in 4 landschappelijke strategieën: 

1) Versterk het landschap – inzetten op identiteit, ecologie en toegankelijkheid. Dit is slechts in 
mindere mate van toepassing op het plangebied. 

2) Exploreer het potentieel van de groenblauwe beekvalleistructuren. Dit is van toepassing op het 
plangebied gezien de Babilliebeek het plangebied begrenst. 

3) Hiërarchie in de “streetscapes’ van de ring- en invalswegen. De ring is een belangrijke lineaire 
structuur die het plangebied begrenst in het zuiden. Deze strategie moet zeker worden meege-
nomen in de ontwikkeling van het plangebied Nieuwe Abele West. 

4) Vergroenen van het stedelijk weefsel en de randwijken. Ook deze strategie kan in de verdere 
visievorming worden meegenomen.  

In het territorium van de Babilliebeek worden verschillende potenties aangeduid, dewelke ook van 
toepassing zijn op Nieuwe Abele: 

- De Babilliebeek als lineair park: “De Babilliebeek zou de groenzones erlangs kunnen verbreden 
door het claimen van de industriegrond op zijn zuidelijke kant, en het integreren van open 
ruimte voorzieningen voor de buurten. De link met het Kanaal kan gemaakt worden door een 
doorgang onder de Brielstraat. 

- Twee nieuwe parken: “De twee grote driehoekig onbebouwde percelen zouden moeten verze-
keren dat de ontwikkeling een genereus aandeel van groen bezit ter compensatie van het ge-
brek van groen in deze zones.” 
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- Ook deze twee bovenstaande suggesties kunnen meegenomen worden in de kijk op Nieuwe 
Abele West. 

Daarnaast wordt ook het territorium van de noordelijke activiteitenstrip onderzocht. De ambitie is 
om dit bedrijventerrein op termijn te transformeren naar een aantrekkelijk, groen werklandschap. 
Een doelstelling die ook geldt voor het nog te ontwikkelen plangebied. De transformatie van het 
noordelijke bedrijventerrein kan een inspiratiebron en katalysator zijn voor de ontwikkeling van 
Nieuwe Abele West.  
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5.8. Klimaatplan 

Roeselare ondertekende het Europese Burgemeesterconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee 
engageerde de Stad zich om minder CO2 in de lucht te pompen, slimmer om te gaan met energie, 
hernieuwbare energiebronnen meer kansen te geven en de stad aan te passen aan een klimaat in 
verandering. 

In 2018 stelde de Stad het klimaatplan #VANRSL voor. Het klimaatplan is samen met de Roesela-
renaars geschreven en bevat allerlei acties voor een klimaatvriendelijk Roeselare. Een aantal strate-
gische lijnen worden afgeleid uit de co-creatiesessies: 

- Samen werken aan energie: Roeselarenaars laten verstaan dat ze de uitdagingen omtrent ener-
gie samen willen aanpakken. Voor de Stad zien ze een sterke regierol weggelegd. 

- Slimmer groen verdichten: Roeselarenaars willen meer groen in de stad. Het is zaak in te zetten 
op hoogwaardige groen-blauwe netwerken voor Roeselare. 

- Wandel- en fietsbare stad: alhoewel Roeselare het goed doet voor het aandeel wandelaars en 
fietsers in de modal split, vinden de inwoners van de stad dat de infrastructuur hiervoor veel be-
ter kan. 

- Stad van de voeding: Roeselarenaars staan open voor korte, lokale en duurzame voedingsketens 
onder het motto ‘van hier vóór hier’. Dat levert een reeks interessante handvaten op voor acties 
die vanuit een klimaatperspectief vooral helpen om de indirecte koolstofafdruk van de stad te 
verminderen. 

De stad zet specifiek in op ontharding, circulariteit, energie, groen, lucht en water. Voor de ontwik-
keling van Nieuwe Abele West zal elk thema de nodige aandacht moeten krijgen. 

 

5.9. PRO-plan 

Roeselare profileert zich als een bloeiende ondernemersstad. Het PRO-plan bevat 4 ambities om het 
ondernemerschap in Roeselare aan te trekken en verder te versterken: 

- Proactief innovatie stimuleren 
- Invulling jobs en productieve tewerkstelling 
- Optimale invulling en promoten van de beschikbare ruimte 
- Roeselare, bruisend professionele ondernemersstad 

In het plan wordt ook de ambitie beschreven om Nieuwe Abele uit te bouwen tot een innovatieclus-
ter en strategische toegangspoort tot de stad. Hiervoor moeten de mogelijkheden qua activiteiten 
herbekeken worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het ruimte bieden voor gezondheids- en kennisgere-
lateerde ondernemingen en organisaties binnen het plangebied. De eerste stap om dit te realiseren, 
het opmaken van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, is met deze startnota gezet.     

 

5.10. Bestuursakkoord 2019-2024 

Het bestuursakkoord 2019-2024 beschrijft aan de hand van 9 thema’s een visie op de toekomst van 
Roeselare. Het bestuursakkoord heeft als doelstelling een leidraad te zijn in de verdere ontwikkeling 
van de stad. Het spreekt voor zich dat de maatregelen in diverse andere plannen, zoals hierboven 
beschreven (Mobiliteitsplan, Groenplan, Klimaatplan, en PRO-plan) doordesemen in het bestuursak-
koord.  

In het thema “Ondernemend en Slim Vooruit” komen een aantal ambities naar voor die van toepas-
sing zijn op het projectgebied en/of de beoogde programmatie. Roeselare wil de ondernemendste 
regio van Vlaanderen zijn en zet hierbij, onder andere, in op de invulling van en/of activeren van be-
drijventerreinen, waaronder ook Abele West. Daarnaast wordt ook de nadruk gelegd op het verder 
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investeren in vlotte mobiliteit naar de bedrijventerreinen: het afwerken van het 3A-knooppunt, gele-
gen aan het projectgebied. 

 
5.11. Visienota Nieuwe Abele West 

Nieuwe Abele beslaat een beduidend gebied, op een sleutellocatie in het stedelijk weefsel van de 
stad en regio Roeselare. Met de visienota Nieuwe Abele, uitgebracht in mei 2020, wil de stad rand-
voorwaarden scheppen die een duidelijke richting geven aan de mogelijke ontwikkelingen op 
Nieuwe Abele. Er wordt binnen het document gekozen voor duidelijke richtlijnen, maar met de no-
dige flexibiliteit. De visie overstijgt de verschillende beleidsdomeinen en gaat voor een geïnte-
greerde gebiedsontwikkeling. 

Speerpunten die van toepassing zijn voor het voorliggend plangebied zijn: 

- Innovatieve werklocatie: 
Ruimte geven aan bedrijvigheid, en met name innovatieve werklocaties, is een doelstelling die 
door Roeselare hard nagestreefd wordt. Nieuwe Abele is de ideale locatie om hierop in te zet-
ten. Innovatie kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar voor de projectzone bieden 
voornamelijk de innovatieve aspecten omtrent gezondheid, digitalisering & technologie, kennis 
& onderzoek en energie, ecologie & duurzaamheid kansen. Roeselare profileert zich als stad van 
de gezondheid, en met de komst van de nieuwe ziekenhuiscampus kan dit enkel maar versterkt 
worden. Ook op het vlak van energie, ecologie en duurzaamheid kan Nieuwe Abele als een 
proeftuin dienen voor trends, onderzoek en totstandkoming. De term bedrijvigheid moet open-
getrokken worden, waardoor er kan worden ingespeeld op de hedendaagse en toekomstige no-
den en principes. 

- Gezondheid en leefomgeving: 
Gezondheid is een aspect waar in de ruimtelijke ontwikkeling steeds meer aandacht aan wordt 
besteed. De inrichting van de ruimte heeft een grote invloed op de leefkwaliteit en gezondheid 
van de gebruikers die zich in de ruimte bewegen. Specifiek ruimtelijk ontwerp kan gezondheids-
risico’s beperken en beweeg- en spelvriendelijkheid bevorderen. Zo moet er onder andere maxi-
maal ingezet worden op het voorzien van toegankelijke groene ruimte, en het beperken van hin-
der door onder meer straling en geluid. Ook het speerpunt ‘klimaatrobuustheid en duurzaam-
heid’ vergt een aantal gelijkaardige maatregelen, waardoor er van een meervoudige winstsitua-
tie kan gesproken worden. Bovendien tonen de resultaten van de gezondheidsrisicozonerings-
kaart aan dat het erg belangrijk is om in Nieuwe Abele sterk in te zetten op het speerpunt ge-
zondheid en leefomgeving’. 

- Klimaatrobuustheid en duurzaamheid: 
Het staat buiten kijf dat de klimaatverandering een grote impact heeft op onze leefomgeving. 
Naast mitigatie moeten we de natuurlijke en menselijke systemen aanpassen aan de gevolgen 
van klimaatverandering, en dit op verschillende schaalniveaus. In Nieuwe Abele moet gebieds-
gericht nagedacht worden hoe de nodige aanpassingen moeten toegepast worden, en dewelke 
dit exact zijn. Automatisch kan gedacht worden aan ruimte voor water en groen, en het waar 
mogelijk ontharden van de bodem. Niet alleen maakt dit de omgeving klimaatrobuster, de 
maatregelen hebben ook een positief gevolg op de gezondheid van de omwonenden en gebrui-
kers. Hiernaast speelt energie een grote rol in het duurzaamheidsverhaal. Het uitwisselen en op-
wekken van hernieuwbare energie zijn kernaspecten waar niet aan voorbij gegaan mag worden. 
Dit omvat niet enkel het aspect rond elektriciteit, ook het warmteverhaal moet geïntegreerd 
worden op de site. Nieuwe Abele, die in hoofdfunctie bedrijvigheid en diensten faciliteert, heeft 
voldoende ruimte om het energieverhaal te integreren. Ook circulaire economie kan bijdragen 
aan de duurzaamheid van het gebied. 

- Mobiliteitsbeheersing: 
Een vierde speerpunt, maar ook een blijvende uitdaging, is de beheersing van het mobiliteitsas-
pect. Met twee zeer prominente weginfrastructuren die het gebied vormgeven, is de invloed van 
de verkeersstromen niet te onderschatten. In principe zou de mobiliteit zich moeten aanpassen 
aan de programmatie van een zone, maar in het geval van Nieuwe Abele moet dit toch met een 
grote voorzichtigheid worden opgenomen. Een bepalende factor voor de verdere ontwikkeling 
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van het gebied, is het nieuwe knooppunt op de N36 ter hoogte van de nieuwe ziekenhuiscam-
pus. Bijkomende programma’s betekenen bijkomende verkeersbewegingen, zeker op een loca-
tie die (nog) niet goed ontsluitbaar is met het openbaar vervoer. Beperken van het extra auto-
verkeer zal bijgevolg steeds moeten doorgevoerd worden. Natuurlijk moet er verder gedacht 
worden dan de auto. Nieuwe Abele moet sterk bereikbaar blijven met de fiets, alsook moet het 
gebied zelf aantrekkelijk zijn voor de zwakke weggebruiker om er zich in te verplaatsen. Deze 
beweegvriendelijkheid is ook bevorderlijk voor de gezondheid (zie speerpunt 2). De ziekenhuis-
campus wordt aan de hand van een busverbinding verbonden met het station van Roeselare. Bij 
verdere ontwikkelingen moet hier zeker worden op ingespeeld. 

 

5.12. Draaiboek duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen 

Het draaiboek is erop gericht de ontwikkelaars op een praktische manier in staat stellen duurzame 
kwaliteit op bedrijventerreinen te realiseren. Toch kan het ook voor de overheid een toolbox zijn. 
Voor elk operationeel principe van duurzame kwaliteit wordt toegelicht welke instrumenten of struc-
turen gebruikt kunnen worden in welke fasen van de ontwikkeling van een bedrijventerrein. 

Onderstaande principes van duurzaamheid worden aangehaald die betrekking hebben op de ont-
werpfase of in de stedenbouwkundige voorschriften kunnen worden opgenomen:   

- Collectief gebruik van functies: aanwijzen van zones voor gezamenlijke parkings, opslagruimtes, 
waterbekkens, faciliteiten zoals restaurant, vergaderruimtes, truckwash etc.  

- Stapelen van functies: aanwijzen van zones voor (gestapelde) bedrijfsverzamelgebouwen, voor 
groepsbouw of voor parkeergebouwen, opleggen van minimale bouwhoogtes, en minimale VT-
index, etc. 

- Intensief ruimtegebruik (horizontaal): aanwijzen van zones voor clustering, en het opleggen van 
minimale bebouwingspercentages. 

- Intensief ruimtegebruik (tijdsdimensie) 
- Efficiënt gebruik van transportmiddelen: inrichting van het terrein afstemmen op een vlotte ver-

keersafwisseling. Ook segmentering / zonering en het voorzien van ruimte voor collectieve 
vrachtbehandelingsfuncties kan hiertoe bijdragen.  

- Gebruik van hoogwaardig (collectief) personenvervoer: ruimte voorzien voor voetpaden, (vrijlig-
gende) fietspaden, fietsenstallingen en haltes waarbij ook aandacht is voor comfort van de ge-
bruikers. 

- Concentratie van verkeer genererende activiteiten: differentiatie van het bedrijventerrein afge-
stemd op het bereikbaarheidsprofiel en de wegencategorisering 

- Multifunctioneel ruimtegebruik: aanwijzen van zones voor multifunctioneel ruimtegebruik of 
voor faciliteiten zoals restaurants of van recreatieve zones zoals sportveld, park, etc. 

 

5.13. Ontwerpprincipes ‘Saving Space’ 

Vanuit het bewustzijn van de schaarsheid van de ruimte stelde de Provincie West-Vlaanderen een 
nota op waarin de mogelijkheden voor zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en 
bedrijfspercelen worden in beeld gebracht. De nota bestaat uit 6 ambities die samen vallen met 6 
verschijningsvormen van zuinig ruimtegebruik, die zowel afzonderlijk als samen kunnen voorkomen. 

- Ruimte-optimalisatie van een bedrijf: 
Op de meeste bedrijventerreinen heeft elk bedrijf haar eigen gebouw of gebouwen. Een ruimte-
optimalisatie van elk van die bedrijfsgebouwen, kan op niveau van het terrein wel wat ruimte 
besparen. Zeker wanneer bij dergelijke oefening ook gezocht wordt naar ‘wat de hoogte in kan’. 

- Functies delen op een bedrijventerrein: 
Elk bedrijf heeft nood aan ruimte voor tal van functies die niet behoren tot de kernactiviteit van 
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het bedrijf. Door deze functies gezamenlijk te organiseren kunnen de voorzieningen efficiënter 
gebouwd en ruimtes en functies efficiënter benut worden dan wanneer elk bedrijf deze allemaal 
afzonderlijk zou voorzien. Voorbeelden hiervan zijn cateringfaciliteiten, parking, kwalitatieve en 
veilige verbindingen en toegangen voor trage weggebruikers, afvalverzameling, regenwater- en 
groenbuffers, sanitair, receptie, vergaderzalen, (reserve) stockage,... 

- Tijdelijke en flexibele benutting van ruimte op een bedrijventerrein: 
Bij zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik streven we ernaar geen enkele ruimte onderbenut te la-
ten, en dus zoveel als mogelijk te verdichten. Vanzelfsprekend zoeken we dus naar mogelijkhe-
den voor rest- of reserveruimte. Door ruimteoverschot tijdelijk en flexibel te verhuren behoudt 
de bedrijfseigenaar de voordelen van zijn reserveruimte, wordt tegelijkertijd de ruimte wel effi-
ciënter benut en worden eveneens oplossingen gecreëerd voor andere bedrijven met een tijde-
lijke of variërende ruimtevraag. 

- Functies op een bedrijventerrein delen met de buurt: 
Meervoudig ruimtegebruik op een bedrijventerrein hoeft zich niet te beperken tot de bedrijven 
op het terrein. Ook voor de omgeving kan een bedrijventerrein faciliteiten ter beschikking stel-
len. 

- Mengen van functies op een bedrijventerrein: 
Het mengen van functies op een bedrijventerrein is een schakel in het creëren van een circulaire 
economie waarin afvalstromen benut worden, infrastructuur gedeeld wordt en transportafstan-
den verkleind worden. Hierbij gaat het om het zoeken van intelligente combinaties van bedrij-
vigheid die gebruik kunnen maken van elkaars ‘restruimte’. Dergelijke ‘restruimte’ kan fysiek 
van aard zijn, maar het kan ook gaan om reststromen (warmte, water, …).   

- Stapelen van een bedrijventerrein: 
Een vorm van zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik die tot de verbeelding spreekt, is het verticale 
bedrijventerrein. Hierbij gaan we niet enkel de hoogte in met bedrijfsondersteunende functies, 
maar onderzoeken we ook of volledige productie-eenheden van een bedrijf of een mix van be-
drijven gestapeld kunnen worden. Het resultaat vertoont dan gelijkenissen met een apparte-
mentsgebouw voor wonen of een kantoortoren voor de dienstensector. 
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6. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

6.1. Ruimtelijke concepten 

 Landschappelijke integratie 

De site takt aan op het ruimer netwerk van 
de Babilliebeek. De beek vormt de grens 
tussen het plangebied en de noordelijk gele-
gen residentiële wijk van Rumbeke. De oe-
ver van de Babilliebeek is toegankelijk voor 
voetgangers en fietsers die op die manier de 
groenblauwe as ook als een functionele ver-
binding kunnen gebruiken. Deze landschap-
pelijke structuur biedt een sterke troef voor 
de ontwikkeling van Nieuwe Abele West. 

Langsheen de Babilliebeek wordt de groen-
structuur versterkt tot lineair park. Vanaf de 
taludinsteek wordt een zone van ca. 30 me-
ter gevrijwaard. De groenblauwe structuur 
treedt zo op als ecologische link, ruimtelijke 
buffer en ontmoetingsplek. Het lineair park 
wordt aan de hand van verschillende groen-
assen het gebied in getrokken. Deze groe-
neblauwe corridors bieden plaats aan biodi-
versiteit en water, maar worden ook opgela-
den met diverse zachte functies (fiets- en 
wandelpaden, finse piste, etc.) en ontmoe-
tingsplaatsen en vormen zo de levendige en 
kwalitatieve ruggengraat van de ontwikke-
ling.  

De bestaande bomen worden geïnventari-
seerd en indien mogelijk behouden en geïntegreerd in een overkoepelend landschappelijk verhaal. 
Er wordt gestreefd naar een totaliteit van 30% voor functionele aaneengesloten groenblauwe invul-
lingen (excl. grasbetontegels en restgroenzones). Het bedrijventerrein moet een aantrekkelijk groen 
werklandschap worden. Hiervoor worden ruimtelijke principes gekoppeld aan een doorgedreven be-
drijvenparkmanagement. 
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 Maximaal doorwaadbaar 

Een maximaal doorwaadbaarheid van de 
site staat voorop. In het mobiliteitsplan van 
Roeselare is de Kwadestraat opgenomen 
als fietssnelweg. In de visie wordt deze 
zachte verbinding opgenomen binnen de 
contour van het plangebied. Parallel aan de 
fietssnelweg worden nog een zachte ver-
binding voorzien die het wandel- en fiets-
pad langsheen de Babilliebeek verbindt met 
de campus AZ Delta. Tot slot wordt ook 
verbinding gemaakt met Hexahub, de 
nieuwe ontwikkeling in Nieuwe Abele Oost. 

De zachte verbindingen worden telkens ge-
linkt aan de groene structuur en zijn maxi-
maal los gekoppeld van het gemotoriseerd 
verkeer. Deze nieuwe verbindingen vervan-
gen de bestaande voetweg (Atlas der Buurt-
wegen). Een oversteek van de beek voor 
zachte weggebruikers kan de noordelijke 
woonwijk verbinden met de werklocatie.  
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 Vlotte afwikkeling auto 

De realisatie van het 3A-knooppunt biedt 
opportuniteiten voor de ontwikkeling van 
het plangebied, maar brengt ook conse-
quenties met zich mee. De voorkeur van de 
Stad is om niet rechtstreeks op de lus aan 
te sluiten zodat de doorstroming en een 
hoge verkeersveiligheid gegarandeerd 
blijft. Verder onderzoek op vlak van mobili-
teit zal aantonen wat wel of niet kan. Door-
heen het plangebied is het opportuun om 
met een circulatielus te werken. Op die ma-
nier wordt het gemotoriseerd verkeer een-
duidig door het gebied geloodst. De rich-
ting van deze ciruclatielus is echter nog 
geen vast gegeven. De uiteindelijke keuze 
zal gemotiveerd worden bij de verdere uit-
werking. De Kwadestraat zal hierdoor aan 
belang winnen terwijl de Armoedestraat 
kan gedowngraded worden.  

De parkeerbehoefte wordt maximaal ge-
clusterd opgevangen in ondergrondse par-
kings en/of parkeergebouwen. In het kader 
van een duurzaam parkeerbeleid wordt ge-
zocht naar synergiën tussen functies en de 
ontwikkeling van een mobipunt / park&ride 
/ carpoolparking binnen het projectgebied. 

 

 Korrel 

Het plangebied sluit in het zuiden aan op 
een grootschalige korrel gevormd door de 
ziekenhuiscampus en Westwing Park. Het 
woonweefsel grenzend aan de noordelijke 
zijde omvat daarentegen een eerder klein-
schalige korrel. De keuze in korrel binnen 
het plangebied dient dan ook in te spelen 
op de bestaande omgeving. We zien een 
mogelijkheid tot grotere korrel en bouw-
hoogtes tegenaan de N36. Van daaruit 
wordt afgebouwd naar het noorden van 
het plangebied, tegenaan de Babilliebeek.  
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 Randvoorwaarden 

Het tracé van de Babilliebeek moet worden 
gevrijwaard. Binnen een zone van 10 meter 
aan beide zijden van de Babilliebeek is een 
landschappelijke inpassing prioritair. Een 
zone van 30 meter is gewenst voor de ont-
wikkeling van een lineair park en groen-
blauwe buffer.  

Op de site is één bijzonder element aanwe-
zig: het kapelletje op de hoek van de Kwa-
destraat en het 3A-knooppunt. De kapel is 
vastgesteld als bouwkundig erfgoed. Deze 
dient, conform de regelgeving Onroerend 
Erfgoed, bewaard te blijven. 

Tot slot is ook de doorgaande hoogspan-
ningslijn een randvoorwaarde voor de ont-
wikkeling van Nieuwe Abele. Voor boven-
grondse hoogspanningsleidingen gelden 
immers veiligheidsafstanden tot construc-
ties en voor werken. Als algemene regel 
wordt minstens in een strook van 25 meter 
langs beide zijden vanuit de as van de 
hoogspanningslijn rekening gehouden met 
mogelijke beperkingen. Naast de in acht te 
nemen veiligheidsafstanden t.o.v. de gelei-
ders van een luchtlijn is het eveneens be-
langrijk om rekening te houden met de 
aanwezigheid van pylonen. De pylonen 
dienen steeds toegankelijk te zijn voor con-
trole en onderhoudswerkzaamheden door 
medewerkers van Elia. 

 

 Bundeling en clustering van functies 

Gestapelde standaardmodules zijn niet voor elk bedrijf gewenst. Toch kan het stapelen van functies 
zorgen voor een optimaal ruimtegebruik. Door het bundelen van functies kan op korte en langere 
termijn een hogere toegevoegde waarde bekomen worden. Bovendien kan er een efficiënter ruimte-
gebruik ontstaan doordat niet elk bedrijf een opslagruimte, een energieproductie, etc. zal moeten 
voorzien. Daarnaast kan het collectief voorzien van energie (warmtenet, etc.) leiden tot efficiëntere 
installaties, een betere financiële haalbaarheid en een efficiënt ruimtegebruik.  

Tenslotte kunnen nog andere activiteiten zoals parkeren en wateropvang gebundeld worden om een 
efficiënt ruimtegebruik na te streven. 

Bundelen van programma’s moet mogelijk zijn en daar is de nodige flexibiliteit van het toekomstig 
RUP voor noodzakelijk. Strikte residentiële ontwikkelingen zijn niet mogelijk, afgeleiden daarvan, in 
het kader van zorg moeten dan wel weer mogelijk gemaakt worden. 

 

  

Bron: Elia 
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 Totaalbeeld 
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6.2. Inrichtingsvoorstel 

Gezien het gekend programma (bedrijvigheid) wenst de Stad reeds een ontwerpvoorstel te formule-
ren om meer ruimtelijk inzicht te geven in een mogelijke ontwikkeling van de volledige site. 

Alternatieve scenario’s werden in voorgaande ontwerptrajecten onderzocht en vormden de basis 
voor de keuze om een RUP-traject op te starten. Het nul-scenario, waarbij het BPA van kracht blijft, 
is zoals hierboven in de startnota is beschreven niet weerhouden. De stringente stedenbouwkundige 
voorwaarden van het BPA laten immers niet toe het plangebied volgens de hedendaagse normen en 
visie te ontwikkelen. Ook scenario’s met alternatieve programma’s (bv. wonen of recreatie) zijn hier, 
juridisch gezien, alsook op basis van de geldende beleidsvisies, niet aan de orde.   

 Programma 

Met de ontwikkeling van Abele West wil de Stad inspelen op het bestaande programma in de omge-
ving, en meer specifiek de ziekenhuiscampus AZ Delta. Het RUP voorziet in de ontwikkeling van een 
bedrijventerrein dat zich bovenlokaal zal profileren als een Health Campus, waar plaats is voor onder 
andere (niet limitatieve lijst): 

- Bedrijven, met voorkeur binnen de gezondheidssector;  
o afgeleide diensten van het ziekenhuis, zoals een bandagist, drogist, de uitvaartsector, 

catering/grootkeuken, onderzoeklabo’s etc. 
o verpakking toelevering en verwerking van voeding, 
o productie, verwerking, logistiek, en/of opslag van medische of farmaceutische pro-

ducten, 
o kantoorachtigen 

 
- kleinschalige handel en/of horeca met een ondersteunende functie voor de werklocatie; 

o broodjeszaak, speciaalzaak sportvoeding, etc. 
- diensten die zich linken met de gezondheidssector; 

o sportlab, fitness, trainingscentrum revalidatie, dagcentrum, groepspraktijken, Kind & 
Gezin, etc. 

o congresruimtes 
o zorghotel  

Hierbij focussen we op tijdelijke verblijven, gerelateerd aan nazorg na een ziekenhuis-
opname. 

o Revalidatiecentra 
- Buurt ondersteunende functies 

Bovenstaande lijst is niet limitatief, maar geeft een richting aan in dewelke het bedrijventerrein zich 
wil profileren. Ruim omschreven zien we de volgende functies in Nieuwe Abele West: innovatieve 
bedrijven, bedrijven gelinkt aan de gezondheidssector en vrije beroepen. Wat er bijvoorbeeld niet 
gewenst is, zijn nieuwe showrooms voor autogarages (bestaande kunnen evenwel behouden blijven) 
en supermarkten. Het RUP wil echter niet te beperkend zijn (dit wordt ook zo onderschreven in het 
GRS) in het toegelaten programma en laat ook diensten toe ter ondersteuning van de werklocatie 
zoals sportlabs, fitness, revalidatiecentra, zorghotel, etc.. Hierbij is het belangrijk dergelijke functies 
te integreren in het werklandschap en de nodige uitstraling en identiteit te geven.  

Kantoorachtigen worden idealiter voorzien aan stationsomgevingen omdat dit locaties zijn met een 
hoge knooppuntwaarde. Toch worden ze wel toegelaten op Nieuwe Abele West, mits de functie 
goed omschreven wordt (het is niet de opzet autonome kantoorgebouwen te voorzien) en er een 
hoge kwaliteit gevraagd wordt. Het aandeel kantoren dient ook ondergeschikt te zijn aan Westwing 
Park en mag hier niet mee in concurrentie treden. Zo wordt er gedacht aan een geclusterde ruimte 
waar bepaalde kantoren mogelijk zijn, en dit ingebed in een hoogwaardig landschap.  

Ook de kleinschalige handel moet in relatie staan tot haar omgeving en mag geen concurrentie vor-
men met de handel in het stadscentrum. Supermarkten, alsook biowinkels en speciaalwinkels, zijn 
hier niet gewenst. De handelsfunctie dient volledig ter ondersteuning te zijn van de werklocatie. 
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Nieuwe woongelegenheden en woonuitbreidingen worden niet langer toegelaten, maar ontspan-
ning en recreatie moeten wel mogelijk zijn op de site. Het bedrijventerrein van morgen omvat meer 
dan louter de werkfunctie. Deze bijkomende functies hebben een positief effect op de werknemer en 
dus ook op de bedrijven. Het voorzien van verweving op de site zorgt voor levendigheid en sociale 
veiligheid, financiële haalbaarheid, duurzaamheid, een aangename werkomgeving met een positief 
imago, etc. Het integreren van bv. sportvoorzieningen komen niet alleen ten goede van de werkne-
mers, maar kan ook gebruikt worden door de bewoners van de aanpalende woonwijken. 
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6.3. Referentiebeelden 

Hierna volgen een aantal referentiebeelden van bedrijventerreinen met een gelijkaardig profiel en 
schaal. 

 Brightlands Maastricht Health Campus 

- Omvang: 25 ha 
- Programma: ondernemingen, onderzoeksruimtes en leeromgeving 
- Uitvoering: 2017 
- Ontwerpteam: Arcadis, ism. Universiteit Maastricht, AZ Maastricht, Maastricht Health Campus 

BV, de gemeente Maastricht en Provincie Limburg. 

https://www.landscape-architects.nl/nl/projects/maastricht-health-campus 

De Maastricht Health Campus is een van de meest geavanceerde centra voor gezondheid in Europa. 
Deze grensverleggende campus zal de komende jaren worden uitgebouwd in het bestaande gebied 
rondom het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht. In een eersteklas inspi-
rerende omgeving werken hier klinische zorg, hoogwaardige medische wetenschap en kennisinten-
sieve bedrijven intensief samen aan baanbrekende oplossingen voor een gezonder leven. 

 

 Health & Care Valley Aalst – Gemengd regionaal bedrijventerrein Sieze-
gemkouter met internationale uitstraling 

https://www.landscape-architects.nl/nl/projects/maastricht-health-campus
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- Omvang: 35 ha 
- Programma: 65% zorg- en zorggerelateerde bestemmingen; 20% logistiek; 15% research & de-

velopment; restpercelen worden voorzien voor een zorgincubator. 
- Uitvoering: 2017 
- Ontwerpteam: Secchi & Vigano (masterplan), Arcadis (inrichtingsplan) 

https://www.stadsontwikkeling-aalst.be/PROJECTNOTA_ONTW.pdf 

Het bedrijventerrein (noordelijke én zuidelijke gedeelte) verkrijgt een thematische invulling als 
“Health & Care Valley” en zal daarom exclusief bestemd zijn voor bedrijven die actief zijn in de ge-
zondheiden zorgeconomie. Daarbij is zorgeconomie ruimer te beschouwden dan enkel zorg en ge-
zondheid sensu stricto. Het omvat in principe eveneens alle economische activiteiten die direct of 
indirect een relatie vertonen met de zorgsector. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen binnen de 
zorgsector en de toename van de vraag (vergrijzing, obesitas, health & lifestyle, …) staat het boven-
dien vast dat de sector er over een aantal jaar volledig anders zal zijn. Om die reden zijn ook mo-
derne megatrends verweven met de zorgeconomie: artificiële intelligentie, ‘The Internet of Things’, 
robotica, nanotechnologie,… 

Het bedrijventerrein Siezegemkouter wenst het ruimtelijk centrum te worden van een quadruple 
helix waarin bedrijven, bewoners/gebruikers, kennisinstellingen en beleidsmakers samenwerken 
rond zorginnovatie. 

 

 

 

 

https://www.stadsontwikkeling-aalst.be/PROJECTNOTA_ONTW.pdf
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 Feed Food health-campus Tienen 

- Omvang: 10,7 ha 
- Uitvoering: in ontwikkeling 
- Samenwerking tussen Stad Tienen, KU Leuven, en POM Vlaams-Brabant 

https://www.foodport.be/campus 

De Feed Food Health-campus is een bedrijventerrein van 10,7 ha en maakt deel uit van de bedrijven-
zone Soldatenplein. De campus is gelegen ten oosten van het centrum van Tienen, net buiten de ring 
en aan de rand van de Grote Gete die ten zuiden van het gebied loopt. 

De Feed Food Health Campus bestaat uit een wetenschapspark en een hoogwaardige bedrijvenzone 
en is voorbehouden voor ondernemingen die innoveren in de voeding van morgen. Deze zone in Tie-
nen werd in 2012 ontwikkeld op voormalige reserveterreinen. De ondernemingen die zich willen ves-
tigen op het Wetenschapspark FFH zullen cumulatief moeten voldoen aan volgende inhoudelijke 
criteria:  

- Ze zijn werkzaam in het brede domein van “Feed Food Health” zoals onder meer voeding, agro-
food, dierenvoeding, functionele voeding, bioproducten, machines voor voeding.  

- Ze zijn (hoog)technologisch, i.e. maken gebruik van eigen technologische ontwikkelingen. Dit 
kan o.m. worden gestaafd door middel van IWT-dossiers, jaarlijkse budgetten voor onderzoek 
en ontwikkeling en/of door de aanwezigheid van onderzoekspersoneel.  

- Ze voeren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten1 uit die in vele gevallen leiden tot ontwikke-
ling van prototypes en/of kleine productieseries. Deze bedrijven voeren evenwel noch bij aan-
vang, noch op termijn, grootschalige productie uit in het wetenschapspark. 

 

Binnen het inrichtingsplan van het terrein 
is er gekozen om centraal enkele geclus-
terde groenzones te voorzien en doorheen 
de campus een aantal groene lijnelemen-
ten. Binnen 2B Connect -project zal de 
POM Vlaams-Brabant in de permanente 
groenzones en in de verschillende lijnele-
menten inrichting- en beheermaatregelen 
nemen die de biodiversiteit versterken en 
het terrein laten aansluiten bij zijn omge-
ving. Een deel van de bedrijvenzone is mo-
menteel nog niet verkocht en dus braaklig-
gend. Deze toekomstige bouwpercelen 
zullen in de tussentijd beheerd worden als 
tijdelijke natuur. 

 

 

  

https://www.foodport.be/campus
https://www.2b-connect.eu/
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 Health Campus Boxmeer 

- Omvang: 25 ha 
- Uitvoering: 2015-2018 

https://www.regioinbedrijf.nl/uploads/media/documenten/nob/nob15/5355_Health_Campus_Box-
meer.pdf 

Het bedrijvenpark biedt ruimte voor bedrij-
ven die bij voorkeur gerelateerd zijn aan 
Food, Health en/of Farma. De kavels heb-
ben een maximum grootte van 5.000 m². 
Voor bedrijven uit de gemeente Boxmeer is 
een kavelgrootte mogelijk van 10.000 m². 
De Health Campus is gekoppeld aan een 
bedrijvenpark die plaats biedt voor regu-
liere bedrijven. Beiden zijn opgenomen in 
één beeldkwaliteitsplan om sturing te ge-
ven aan de kwaliteit van de gehele ontwik-
keling. 

 

 

 

De campus is als een biotoop, de beste voedingsbodem voor een bepaalde ‘soort’. De filosofie van 
een campus is gebaseerd op het uitgangspunt dat het samenbrengen van activiteiten in één bepaald 
segment van bedrijfsleven, onderwijs en overheid een stimulerende werking heeft. Enerzijds leidt 
concurrentie tot meer ambitie, anderzijds genereert samenwerking inspiratie, innovatie en rende-
ment. Daar waar concurrentieoverwegingen het toestaan, kunnen de partners een kijkje in elkanders 
keuken. In die sfeer van open innovatie kan personeel en kennis worden uitgewisseld. Gezamenlijke 
diensten (shared centers) kunnen worden gestart, subsidiebronnen voor innovatieve projecten aan-
geboord. 

 

 

  

https://www.regioinbedrijf.nl/uploads/media/documenten/nob/nob15/5355_Health_Campus_Boxmeer.pdf
https://www.regioinbedrijf.nl/uploads/media/documenten/nob/nob15/5355_Health_Campus_Boxmeer.pdf
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 Care-Ys, Bouge (Namen) 

- Omvang: 13 ha 
- Uitvoering: in uitvoering (operationeel in 2024) 
- Ontwerpteam: BEP Expansion Economique 

https://www.bep.be/wp-content/uploads/2018/10/BEP-Care-Ys-13-hectares-dedies-a-la-silver-eco-
nomie.pdf 

https://www.bep-developpement-territorial.be/actualites/un-nouveau-parc-dactivite-a-bouge-
dedie-a-la-sante/ 

Het BEP plant de oprichting van een nieuw economisch activiteitenpark genaamd “Care-YS” dat tot 
doel heeft bedrijven die actief zijn in de gezondheidssector, en meer specifiek op het gebied van: de 
autonomie van ouderen, ziek of gehandicapt, nutritionele gezondheid en e-health. De huidige con-
text van de herconfiguratie van het ziekenhuis operaties gunsten thuiszorg en de bundeling van 
diensten. Evenzo leiden de huidige medische, sociale en digitale veranderingen ertoe dat persoon-
lijke diensten zich specialiseren door producten te ontwikkelen die zijn aangepast om autonomie en 
geïntegreerde patiëntenzorg te garanderen. Deze veranderingen bieden een kans voor de ontwikke-
ling van nieuwe economische activiteiten met meerdere variaties: ergonomie, nieuwe technolo-
gieën, domotica, 

Parallel met de technische studies is de doelstelling van het BEP reeds om een globale reflectie te 
houden over specialisatie en economische aantrekkelijkheid, om met de partners van Namen een 
operationeel kader te definiëren met het oog op de vele geplande projecten op de site. : incubator 
voor spin-offs en start-ups, promotie in publiek-private samenwerking voor de oprichting van een 
bedrijvencentrum, intergenerationele crèche, servicewoningen, enz. 

In deze context heeft het BEP zojuist van de Waalse regering, op voorstel van de Waalse minister 
belast met bedrijventerreinen, Maxime PREVOT, een subsidie van € 329.422,50 verkregen om, gedu-
rende 3 jaar, de diensten van een expert te financieren. onafhankelijk wiens missie de economische 
dynamiek van het project zal zijn om de specialisatie van het nieuwe park van economische activiteit 
te specificeren. Deze expertise zal in het bijzonder bestaan uit het animeren en begeleiden van de 
gesprekken met alle projectpartners tijdens de draagtijd van het nieuwe park. 

https://www.bep.be/wp-content/uploads/2018/10/BEP-Care-Ys-13-hectares-dedies-a-la-silver-economie.pdf
https://www.bep.be/wp-content/uploads/2018/10/BEP-Care-Ys-13-hectares-dedies-a-la-silver-economie.pdf


 

59 
 

 
  



 

60 
 

 Extra referenties 

Andere referenties over “groene” bedrijventerreinen zijn: 

- https://www.ecopedia.be/pagina/biodiversiteit-op-bedrijventerreinen  
- https://www.wur.nl/nl/project/Groene-inspirerende-bedrijventerreinen.htm  
- https://green4grey.be/sites/default/files/inspiratiegids_bedrijven.pdf  

 

Howest campus Graaf Karel De Goedelaan in Kortrijk 

 

  

https://www.ecopedia.be/pagina/biodiversiteit-op-bedrijventerreinen
https://www.wur.nl/nl/project/Groene-inspirerende-bedrijventerreinen.htm
https://green4grey.be/sites/default/files/inspiratiegids_bedrijven.pdf


 

61 
 

7. Milieueffectenbeoordeling 

7.1.  Planomschrijving 

Voor de planomschrijving wordt integraal verwezen naar de voorgaande onderdelen van deze start-
nota: 

Aspect planomschrijving Verwijzing 

Coördinaten van de initiatiefnemer Colofon, blz. 2 

Aanleiding planvoornemen Delen 1.1-1.3 

Geografische afbakening Deel 1.4 

Doelstellingen en beschrijving planvoornemen Delen 1.1-1.3, 5 en 6 

Feitelijke en juridisch-planologische toestand Delen 3 en 4 

Alternatieven Deel 2 

 

7.2. Wettelijk kader en toetsing MER-plicht 

RUP’s vallen onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM. Omdat 
ze het kader vormen voor de toekenning van een vergunning vallen ze eveneens onder het toepas-
singsgebied van het DABM. 

Het voorgenomen RUP Nieuwe Abele West vormt het kader voor het toekennen van vergunningen 
voor projecten vermeld in bijlage I, II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van categorieën van 
project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen. Bij het ontwikkelen 
en verder invullen van het gebied zullen diverse van de genoemde categorieën van toepassing zijn. 

Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het 
plangebied ca. 24 ha betreft en hiermee slechts 0,4 % van het grondgebied van stad Roeselare (6.040 
ha of 60,4 km²). Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het lokale karakter van de te 
verwachten invulling, de beperkte schaal, de lokale bediening en omvang.  

Daarnaast houdt het plan een kleine wijziging in omdat de voorziene bestemmingen redelijkerwijze 
gelijkaardige milieueffecten zullen hebben als de actueel geldende bestemmingen. In hoofdzaak 
wordt het plan uitgewerkt om een verfijning in de toegelaten bedrijfsactiviteiten in het plangebied 
verordenend vast te leggen en om deze goed te omkaderen in de omgeving. Het gaat hierbij vooral 
om het faciliteren van een duurzaam en innovatief bedrijventerrein met focus op gezondheid in te-
genstelling tot het geldende stedenbouwkundige kader dat eerder klassieke bedrijvigheid voorziet. 

Gezien bovenstaande is het RUP Nieuwe Abele West niet van rechtswege onderworpen aan een plan-
MER cf. het DABM, maar is voorliggend RUP screeningsgerechtigd. 
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7.3. Potentiële milieueffecten van het plan 

 Algemene methodiek 

Het onderzoek tot milieueffectrapportage heeft voornamelijk tot doel om na te gaan of er aanzien-
lijke milieueffecten kunnen optreden en er bijgevolg al dan niet een plan-MER noodzakelijk is. Uiter-
aard kunnen de inzichten die voortvloeien uit het onderzoek er toe leiden dat er bijkomende voor-
stellen worden gedaan ter verfijning van de voorschriften of het vastleggen van de planperimeter. 

De effecten van het plan worden onderzocht ten opzichte van zowel de feitelijke, bestaande toe 
stand als de juridisch-planologische toestand. Als er met betrekking tot het onderzochte milieuas-
pect een relevant verschil is tussen de feitelijke en de juridisch-planologische toestand, wordt de in-
vloed van het planvoornemen ten opzichte van de beide toestanden beschreven. De nadruk ligt 
daarbij op de meest kwetsbare toestand. Concreet is er bv. een deel van het plangebied feitelijk in 
gebruik als landbouwgrond terwijl het juridisch-planologisch om industriegebied gaat.  

Voorliggende beoordeling van de aanzienlijkheid van de milieueffecten van de potentiële ingrepen1 
die volgen uit het planvoornemen gebeurt per milieu(deel)discipline. Er wordt nagegaan of er uit het 
plan ingrepen kunnen voortvloeien die relevante effecten binnen de discipline kunnen hebben en of 
er kwetsbare elementen in het voorgenomen plangebied of de omgeving aanwezig zijn. In het geval 
van ingrepen met mogelijk effect op kwetsbare elementen zal meer onderzoek vereist zijn dan in het 
geval er geen relevante ingrepen of effecten te verwachten zijn. 

De effecten die tijdens de aanlegfase (van de invulling van het plangebied) kunnen ontstaan, worden 
niet beoordeeld, tenzij deze effecten permanent zouden zijn (bv. een blijvende verlaagde grondwa-
tertafel als gevolg van de bemalingen vereist voor aanleg van de nieuwe ontwikkelingen). Dergelijke 
permanente effecten worden niet verwacht bij invulling van het RUP Nieuwe Abele West.  

 Bodem 

7.3.2.1. Bodemverstoring en grondstofvoorraden 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

De bodemtypes in het plangebied betreffen in hoofdzaak (lichte) zandleembodems, gaande van zeer 
nat tot droog, zonder profiel of met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont. Ter hoogte 
van de Babilliebeek is een zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel gesitueerd (in groen op de bo-
demkaart, type Efp). Het hele plangebied – op de eigenlijke bedding van de beek na – is ingenomen 
door infrastructuur (wegenis, riolering, hoogspanning), bebouwing en het bijhorende ruimtebeslag 
of landbouwgebruik (vooral akkers), waardoor de bodemprofielen al verstoord zijn. In de omgeving 
zijn dezelfde bodemtypes terug te vinden, aangevuld met een ‘bebouwde zone’ ten zuidwesten. De 
kwetsbaarheid van deze bodemtypes voor profielverstoring en structuurverlies (verdichting, 
verslemping, korstvorming) is in hoofdzaak zeer laag. De beekvallei met de kleigronden is hiervoor 
gevoeliger. Volgens virtuele boringen (DOV Verkenner) is het gebied opgebouwd uit een relatief 
dunne laag zandleem (1-3 m), met daaronder de Ieperiaanklei (grootteorde 100 m). 

 
1 Hiervoor wordt gesteund op de checklists in de template van team Mer. 



 

63 
 

In het plangebied of de omgeving zijn er geen elementen met bodemkundige erfgoedwaarde, be-
staande of geplande ontginning of ontginningsgebieden te vinden.  

Effectbespreking 

Het plan heeft geen effecten op vlak van grondstoffenvoorraden.  

Ten opzichte van de juridisch-planologische referentietoestand zal het plan geen bijkomende effecten 
hebben op vlak van bodemverstoring, gezien binnen de huidige bestemming ook al bedrijvigheid 
kan worden ontwikkeld, met identieke bodemeffecten als gevolg. 

In vergelijking met de feitelijke toestand zal een bijkomend effect optreden ter hoogte van de terrei-
nen die op vandaag nog in landbouwexploitatie zijn. De bodems in de rest van het plangebied zijn al 
verregaand verstoord, ook in de beekvallei. Ook de landbouwexploitatie veroorzaakt profielversto-
ring en verdichting door de landbewerkingen. 

Het effect betreft in hoofdzaak een bijkomende verharding en vergraving van de bodem in de zones 
die nu nog niet ingenomen zijn. Het effect blijft beperkt in oppervlakte en treft geen kwetsbare, 
waardevolle of ongerepte bodems. Er worden geen belangrijke reliëfwijzigingen of grootschalige 
aaneengesloten ondergrondse structuren (zie ook discipline water) voorzien. De zone langs de beek 
wordt gevrijwaard van verdere bebouwing. Er worden geen aanzienlijke indirecte effecten op water, 
mens en ecologie verwacht. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot bodemverstoring en grondstofvoorraden te verwachten zijn. 

7.3.2.2. Bodemkwaliteit en -verontreiniging 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Zowel binnen het plangebied als in de nabije omgeving zijn enkele percelen opgenomen op het geo-
loket van OVAM betreffende bodemverontreiniging. Hieronder zijn deze weergegeven. De in groen 
aangeduide zones betreffen de normale periodieke oriënterende bodemonderzoeken die verplicht 
uit te voeren zijn door ondernemingen die activiteiten uitvoeren met een zeker bodemrisico. De 
blauwe zone (dossier 4166) betreft een gebied waarvoor een bodemsaneringsproject lopende is.  

In het meest recente oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO) uit 2016 werden volgende 
bodemverontreinigingen vastgesteld: 

• Vaste deel aarde: BTEXN – nieuw – bron: ondergrondse benzinetank T4 -> sanering nodig 
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• Vaste deel aarde: zware metalen, PAK – historisch – bron: ophoging -> geen sanering nodig 
• Grondwater: BTEXN, minerale olie, MTBE – nieuw – bron: ondergrondse benzinetank T4 -> 

sanering nodig 
• Grondwater: minerale olie – gemengd, overwegend nieuw – bron: KWS -> sanering nodig 
• Grondwater: MTBE – nieuw – bron: ondergrondse benzinetank T9 of T4 -> sanering nodig 
• Grondwater: arseen – historisch – bron: niet gekend -> geen sanering nodig 

Het bodemsaneringsproject (BSP) dateert van 2017 en heeft het volgende als besluit: 

Perceel 929 V: 

De bodemsanering wordt uitgevoerd door een ontgraving van de verontreinigde grond met behulp 
van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Door deze ontgraving en bemaling zal reeds een groot 
deel van de verontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater verwijderd zijn. Tij-
dens de ontgraving zal gepoogd worden de richtwaarden te bereiken. Aansluitend op de graafwer-
ken wordt een grondwateronttrekking opgestart, zowel ter hoogte van de olie-waterafscheider (ge-
durende 1 jaar) als ter hoogte van de pluim (gedurende 2 jaar). Hierna wordt er gedurende 1 jaar om 
de 6 maanden een monitoringsronde ingelast teneinde de toestand na de saneringswerken te actua-
liseren. 

Perceel 930B: 

De verontreiniging wordt ter hoogte van het bronperceel aangepakt door middel van een ontgraving 
en een in-situ-sanering via een grondwateronttrekking. Bedoeling is door deze saneringswerken, 
ook het gros van de verontreiniging op dit verspreidingsperceel te verwijderen. 

Intussen werd ook het kwaliteitsplan ingediend op 11/01/2021 waarmee de start van de sanerings-
werken wordt aangekondigd aan OVAM. De startvergadering vond plaats op 20/01/2021. De sane-
ring is nog lopende. 

In het kwaliteitsplan wordt wel nog vermeld dat nog bijkomende staalnames werden uitgevoerd na 
het BSP, om de verontreinigingstoestand te actualiseren. Vervolgens werd de haalbaarheid van in-
jecties met OBC in het grondwater als saneringstechniek nagegaan d.m.v. een pilootproef (2019-
2020). Op basis van de analyseresultaten werd besloten dat de verontreinigingscontouren in het 
grondwater niet gewijzigd waren t.o.v. de situatie ten tijde van de opmaak van het BSP. Bijgevolg 
blijven de toe te passen saneringsconcepten voor de sanering ongewijzigd t.o.v. wat er in het BSP 
werd voorgesteld. Er zal enkel een extra volume grond, ingeschat op ca. 900 ton, worden ontgraven. 
Dit wordt beschouwd als een kleine wijziging die in het kwaliteitsplan wordt gemeld aan de OVAM. 
Het wordt niet noodzakelijk geacht hiertoe een gewijzigd of nieuw BSP in te dienen 
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Het plangebied is een bestemmingstype V (bedrijvigheid in ruime zin) voor wat bodemregelgeving 
betreft. 

Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische referentietoestand zal het plan geen bijkomende effecten 
hebben op vlak van bodemkwaliteit en -verontreiniging, gezien binnen de huidige bestemming ook 
al bedrijvigheid kan worden ontwikkeld, met identieke bodemeffecten als gevolg. 

In vergelijking met de feitelijke toestand zal een bijkomend (potentieel) effect optreden ter hoogte 
van de terreinen die op vandaag nog in landbouwexploitatie zijn en waar bij invulling van het plan 
bedrijvigheid zal ontwikkeld worden. Deze activiteiten zullen potentieel een risico op bodemveront-
reiniging inhouden. Eventuele accidentele bodemverontreiniging door het planvoornemen is aldus 
niet uit te sluiten, net als het feitelijk voorkomen van verontreinigde grond. Bij bouwwerkzaamhe-
den en bodemverstoring en bij de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten dient de 
geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlarema) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg geen aan-
zienlijke effecten verwacht op bodemkwaliteit door het verspreiden van verontreiniging door het 
grondverzet, bij calamiteiten of door interferentie met saneringen. De gepaste voorzorgen worden 
verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA. Specifiek voor verspreiding via 
grondwater en bemalingen geldt de technische richtlijn grondwaterhandelingen (zie ook discipline 
water). Deze maatregelen bieden voldoende garantie op het niet voorkomen van aanzienlijke 
nieuwe bodemverontreiniging of verspreiding van bestaande verontreiniging met aanzienlijke gevol-
gen op de bodemkwaliteit. 

Aandachtspunt op projectniveau is de aanwezige verontreiniging waar een sanering voor lopende is 
i.k.v. bouwwerkzaamheden en exploitatie (o.m. bij exploitatie van een grondwaterwinning).  

Het plangebied blijft een bestemmingstype V (bedrijvigheid in ruime zin) voor wat bodemregelge-
ving betreft. Er treedt dus geen verstrenging van de normering voor onderzoeks- en saneringsplicht 
op en er is geen sprake van een bijkomende blootstelling van meer gevoelige receptoren aan eventu-
ele gezondheidsrisico’s verbonden aan de bestaande verontreinigingen. 
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Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot bodemkwaliteit en -verontreiniging te verwachten zijn. 

7.3.2.3. Erosie 

Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er in en nabij het plangebied geen 
gronden gevoelig voor erosie of grondverschuiving voorkomen, kan er redelijkerwijze worden ge-
concludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op erosie optreden. 

7.3.2.4. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline bodem te verwachten zijn, mits de geldende regelgeving in acht wordt genomen. 

 Water (grond-, oppervlakte- en afvalwater) 

7.3.3.1. Grondwater 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Er zijn geen beschermingszones voor waterwinning in de ruime omgeving. Het plangebied is in 
hoofdzaak weinig gevoelig voor grondwaterstroming, enkel ter hoogte van de Babilliebeek en het 
zuidoostelijke punt van het plangebied is een zeer gevoelige zone gelegen. Deze laatste zone werd 
recent grotendeels heringericht ten behoeve van het op- en afrittencomplex met bijhorende grach-
tenstelsel voor het ziekenhuis AZ Delta. Ongeveer gelijklopend met de zone langs de beek is het 
grondwatergebied aangeduid als zeer tot matig kwetsbaar.  

 
Grondwaterstromingsgevoeligheid (Geopunt) 
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Grondwaterkwetsbaarheidskaart (DOV Verkenner) 
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Er zijn geen (vergunde) grondwaterwinningen binnen het plangebied. De meest nabije ligt ten zuid-
oosten op ca. 150 m. Het betreft een (tijdelijke) bemaling voor het parkeergebouw in aanbouw in de 
Kwadestraat (kantorenpark Westwing). De andere winning op voorgaande afbeelding betreft een 
reeds verdwenen winning van een landbouwbedrijf op de plaats waar nu het ziekenhuis AZ Delta is 
gebouwd. Andere winningen liggen op grote afstand. 

Er zijn geen voor grondwatertafelwijzigingen gevoelige vegetaties in de ruime omgeving (zie voor 
meer details de discipline biodiversiteit). 

Effectbespreking 

In vergelijking met de juridisch-planologische toestand is het effect van het plan neutraal. Het plan zal 
ten opzichte van de feitelijke toestand leiden tot bijkomende verharding van het plangebied. Die ex-
tra verharding komt in de momenteel nog open zones en kan potentieel tot verminderde infiltratie 
van hemelwater en afname van de grondwatertafel leiden. De bijkomende verharding komt echter 
niet binnen de zones die als kwetsbaar zijn aangeduid.  

In het plangebied geldt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater, die een basis-
garantie vormt voor de opvang, infiltratie en/of buffering met vertraagde lozing van hemelwater. De 
goede werking van de hemelwaterhuishouding wordt op planniveau niet in detail vastgelegd. Er 
wordt wel in voldoende ruimte voorzien rondom de bebouwingsclusters om onverharde zones met 
betekenisvolle afmetingen te kunnen behouden en deze aan te leggen op een wijze die infiltratie 
maximaliseert (binnen de mogelijkheden die de bodemgesteldheid er toelaat). Mits toepassen van 
weloverwogen volumes en leegloopdebieten kan op vergunningsniveau gegarandeerd worden dat 
geen aanzienlijke effecten ontstaan. Deze aanpak wordt in Roeselare gezien de overstromingshisto-
riek al consequent toegepast. 

Er wordt op niveau van het plangebied geen aanzienlijke ondergrondse inname verwacht, hoogstens 
gaat het hier om de bij individuele gebouwen normale onderkelderingen (bv. voor parking) die geen 
barrière zullen vormen voor het grondwater. De bijkomende ondergrondse constructies komen niet 
in de voor grondwaterstroming gevoelige zones.  

Eventuele accidentele grondwaterverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te sluiten, noch 
het feitelijk voorkomen van verontreinigde grond, maar bij bouwwerkzaamheden en bodemversto-
ring en bij de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten dient de geldende regelgeving 
(Vlarem, Vlarebo, Vlarema) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten ver-
wacht op grondwaterkwaliteit door het verspreiden van verontreiniging door het grondverzet, bij 
calamiteiten of door interferentie met saneringen. De gepaste voorzorgen worden verzekerd via het 
Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA.  

Specifiek voor verspreiding via grondwater en bemalingen geldt de technische richtlijn grondwater-
handelingen. Deze maatregelen bieden voldoende garantie op het niet voorkomen van aanzienlijke 
nieuwe grondwaterverontreiniging of verspreiding van bestaande verontreiniging met aanzienlijke 
gevolgen op de grondwaterkwaliteit. 

Er wordt geen permanente bemaling verwacht in het plangebied (zoals bv. voor tunnelinfrastruc-
tuur). De tijdelijke bemalingen die eventueel nodig zullen zijn voor het bouwen van de nieuwe con-
structies in het gebied kunnen geen aanzienlijke effecten op de grondwatertafel veroorzaken. Het 
plangebied ligt niet binnen een waterwingebied.  

Op projectniveau dient steeds voldaan te worden aan de geldende Vlarem-regelgeving inzake bema-
ling opdat bemaling een zo klein mogelijke impact heeft. Op dit niveau zijn er ook technische moge-
lijkheden te voorzien zoals bemalingsdebieten beperken, afdammen bouwputten, retourbemaling, 
infiltratie maximaliseren, enz. Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot grondwater te verwachten zijn. 

7.3.3.2. Oppervlaktewater 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Aan de noordwestkant van het plangebied loopt de Babilliebeek, die naar het noordoosten onder het 
kanaal Roeselare-Leie afvoert richting de Mandel (Leiebekken). In de zuidwestelijke hoek van het 
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plangebied takt de Scheidingsbeek aan op de Babilliebeek. Iets ten noorden van het plangebied ver-
lopen de Regenbeek en Kazandbeek. De ruime omgeving wordt gekenmerkt door een zekere over-
stromingsgevoeligheid, in hoofdzaak ter hoogte van de vermelde beekvalleien en sifon onder het 
kanaal (zie onderstaande figuur). Dit blijkt eveneens uit de gemodelleerde overstromingsgevaar-
kaarten voor overstroombare gebieden (zie onderstaande figuren). Deze kaart toont de gebieden 
waar er een overstromingsgevaar is door intense neerslag bij het huidige klimaat en bij het toekom-
stige klimaat. Hieruit blijkt dat ter hoogte van de Babilliebeek er een kleine tot grote kans is op over-
stroming en dit zowel bij het huidige als toekomstige klimaat, waarbij de kans naar de toekomst toe 
in kleine mate vergroot.  

Ter hoogte van de samenvloeiing van Kazand- en Babilliebeek en het kanaal is er een signaalgebied 
afgebakend (Sasbrug). De Vlaamse Regering besliste op 31/03/2017 dat gezien het frequent overstro-
mingsgedrag (het gebied ligt grotendeels in een zone die 10-jaarlijks overstroomt) bouwen in het 
gebied best vermeden wordt. Enkel indien hydrologische studies kunnen onderbouwen dat geen sig-
nificante impact op het watersysteem in de ruimere omgeving ontstaat, kan de bestemming van re-
gionaal bedrijventerrein onder strikte voorwaarden gerealiseerd worden.  

 
Waterlopen (Geopunt) 
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Overstromingsgevaarkaart overstroombaar gebied – huidig klimaat pluviaal (bron: waterinfo.be) 

 

Overstromingsgevaarkaart overstroombaar gebied – toekomstig klimaat pluviaal (bron: waterinfo.be) 
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De structuurkwaliteit van de Babilliebeek is beperkt. Het gaat in hoofdzaak om een rechtgetrokken, 
diep ingesneden gracht met relatief steile taluds. De oevers zijn met gras begroeid. Ter hoogte van 
de zuidwestelijke hoek van het plangebied is de waterloop ruimer aangelegd. 

Er is geen connectie van de Babilliebeek naar al dan niet beschermde waardevolle natuurgebieden.  

Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische referentietoestand zal er een neutraal effect optreden op 
oppervlaktewater. De bijkomende bebouwing kan immers op vandaag ook al gerealiseerd worden. 
In vergelijking met de feitelijke toestand zal de bijkomende verharding mogelijk een effect op de wa-
terhuishouding veroorzaken.  

Het voornaamste aandachtspunt voor het planvoornemen betreft de overstromingsrisico’s langs de 
Babilliebeek en stroomafwaarts van het plangebied. In het RUP wordt ervan uitgegaan dat elke om-
gevingsvergunning dient te voldoen aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in de gewestelijke 
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater (5 juli 2013, B.S. 8.10.2013 en wijziging) en technisch achter-
gronddocumenten (en wijzigingen). Door de toegepaste infiltratiesystemen, al dan niet gecombi-
neerd met buffers met vertraagde lozing zal het van gebouwen en verhardingen afstromende regen-
water in de mate van het mogelijke afgeremd worden op het traject richting Babilliebeek. Deze aan-
pak is in Roeselare goed ingeburgerd en er worden door de diverse waterbeheerders strikte normen 
toegepast (concreet berekend op de lokale situatie). In het RUP wordt voldoende open ruimte gevrij-
waard om de aanleg van robuuste, collectieve systemen voor waterbeheersing te kunnen inplanten. 

Er moet conform de verordening hemelwater steeds voorrang gegeven worden aan de infiltratie 
waar de bodem dit toelaat (op projectniveau te bepalen via proeven). Bijkomende verharding en on-
terechte toepassing van systemen voor vertraagde afvoer kunnen immers aanleiding vormen voor 
verdroging in gronden met beperkte grondwatervolumes. Infiltratie blijft noodzakelijk om het 
grondwater voor de vegetatie op peil te houden en om in samenhang daarmee ook de klimaatro-
buustheid van het gebied te versterken. 

Het plan en bedrijven die zich wensen te vestigen in het plangebied dienen eveneens te voldoen aan 
de stedenbouwkundige verordening van stad Roeselare inzake opvang van hemelwater.  

Desalniettemin zal een goed ontwerp en conservatieve aanpak inzake waterbuffering en afwatering 
noodzakelijk zijn op projectniveau teneinde de impact inzake overstromingen ter hoogte van de aan-
geduide (al dan niet toekomstige) gebieden met wateroverlast niet bijkomend te belasten. Een een-
duidig beleid dient hierbij toegepast te worden, ook in het licht van de stedenbouwkundige verorde-
ning inzake hemelwateropvang (bv. voorzien van paalgebouwen in het zuidwesten van het plange-
bied, het beperken of verbieden van bijkomende verhardingen, compensatie opleggen bij inname 
van overstroombaar gebied, e.d.m.).   

Rekening houdende met bovenstaande is er geen aanzienlijk effect op het overstromingsregime van 
de Babilliebeek en het stroomafwaarts gelegen signaalgebied Sasbrug te verwachten. Voor het sig-
naalgebied zelf vormen de ontwikkelingsvoorwaarden voldoende garantie om daar geen grotere 
kwetsbaarheid te laten ontstaan. 

Langs de Babilliebeek zelf wordt een brede strook vrijgehouden van bebouwing, om deze (verder) in 
te richten als groen-blauwe ruggengraat en parkfunctie voor Nieuwe Abele West. Dit houdt moge-
lijkheden in naar aanpassing van het beekprofiel om tot een waardevollere structuur te komen, met 
gunstige gevolgen voor de waterhuishouding (stroomsnelheid, bergingsvolume), maar bv. ook voor 
het aspect biodiversiteit. 

Er wordt geen effectief overstromingsgevoelig gebied opgehoogd of verder (bijkomend) bebouwd. 
Hierdoor treedt er geen verlies van waterbergingscapaciteit op. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot oppervlaktewater te verwachten zijn. 

7.3.3.3. Afvalwater 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 
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De Kwadestraat en Armoedestraat zijn voorzien van gescheiden riolering die ter hoogte van de Ba-
billiebeek aantakt op de Aquafincollector die grotendeels parallel met de beek richting de RWZI van 
Roeselare iets verder ten noorden loopt. Het centrale gebied binnen het plangebied is niet aange-
duid op de zoneringsplannen. De RWZI heeft echter een afdoende capaciteit voor het hele regionaal-
stedelijk gebied Roeselare. 

In de stroomgebiedbeheerplannen is (o.a.) voor de Babilliebeek actie 7B_I_096 van toepassing, nl. 
het verder uitvoeren van afkoppeling van afvalwater van waterlopen. Daarnaast is er op het gebieds-
dekkend uitvoeringsplan (GUP) een rioleringsproject (door privébedrijf) in het plangebied aangeduid 
(zie onderstaande figuur).  

Gebiedsdekkend uitvoeringsplan (bron: geoloket VMM) 

Effectbespreking 

De in het RUP voorziene ruimtelijke ontwikkelingen genereren bijkomend afvalwater. Gelet op de 
aard van de activiteiten zal het hoofdzakelijk gaan om huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater 
van huishoudelijke aard. Voor de aansluiting van dit afvalwater zal de nodige infrastructuur verder 
dienen voorzien te worden. De capaciteit van het RWZI volstaat hiervoor.  

De types bedrijven waarop met de ontwikkeling van de zorgcampus wordt gemikt, genereren in 
principe geen grote volumes van sterk verontreinigde afvalwaters. Via de omgevingsvergunning 
worden er op projectniveau specifieke afspraken met bedrijven, stad Roeselare en VMM gemaakt 
over het lozen van bedrijfsafvalwater. Als nieuwe inrichtingen opgestart worden of bestaande bedrij-
ven uitbreiden, wordt door stad Roeselare en/of VMM nagegaan of het afvalwater mag geloosd wor-
den op riolering. Ook wordt bekeken of het bedrijf haar afvalwater zelf dient (voor) te zuiveren en 
waarop het effluent dan dient te lozen. Ook lozingsnormen worden vastgelegd. Er kan redelijker-
wijze van uit worden gegaan dat effecten niet aanzienlijk zullen zijn. 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot afvalwater te verwachten zijn. 

7.3.3.4. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline water te verwachten zijn. 
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 Mens – mobiliteit  

Voor de discipline mobiliteit wordt integraal verwezen naar het mobiliteitseffectenrapport (MOBER) 
opgesteld door SUUNTA (in bijlage toegevoegd).  

In onderstaande paragrafen wordt een beknopte samenvatting gegeven.  

De plansite is gelegen tussen de Rijksweg N36, de Kwadestraat, de Armoedestraat en de Nieuwe 
Abelestraat. Er kunnen één of meerdere ontsluitingen op de Kwadestraat, Armoedestraat en Nieuwe 
Abelestraat komen. 

 

Situering mesoniveau 

 

Het plangebied is de zone of het plangebied waarover het project zich uitstrekt. De afbakening van 
het plangebied is dus meestal vrij duidelijk.  

Het onderzoeksgebied is het gebied waarover men verwacht dat er zich verkeers- en mobiliteitseffec-
ten zullen voordoen. De afbakening van het onderzoeksgebied is dus veel complexer. Enerzijds zou 
men het gebied zo ruim willen maken, dat zoveel mogelijk effecten worden onderzocht. Anderzijds 
is het onhaalbaar om het onderzoeksgebied zo uitgestrekt te maken dat élk effect, hoe klein ook, 
wordt meegenomen en onderzocht. 
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Plangebied en onderzoeksgebied (onderlaag Google Maps) 

Mobiliteitseffecten en bijkomend verkeer dat gegenereerd worden, beperken zich niet tot het plan-
gebied, maar verspreiden zich verder naar het omliggende wegennet. De belangrijkste kruispunten 
in de omgeving van het plangebied worden in dit MOBER beoordeeld. Het gaat om de kruispunten 
Kwadestraat x Nieuwe Abelestraat, Kwadestraat x Armoedestraat, Oekensestraat x Armoedestraat, 
Oekensestraat x Armoedestraat, en de twee kruispunten van de opritten en afrit van de N36 met de 
Deltalaan. 

Om een correct beeld te verkrijgen van het huidig verkeerskundig functioneren van het wegennet, 
wordt een kwantitatieve beschrijving en beoordeling van het huidig druktebeeld opgenomen. Er 
wordt daarvoor gebruik gemaakt van enerzijds Telraam-gegevens (telraam.net) en tellingen die wer-
den uitgevoerd. 

Telraamgegevens beslaan een langere periode. Via https://telraam.net/nl/location/9000002064 en 
https://telraam.net/nl/location/9000002118 kan het verloop over een aantal maanden nagegaan 
worden.  

De kruispunttellingen werden uitgevoerd na de opheffing van de belangrijkste coronamaatregelen en 
de telewerkverplichting. Bovendien vond de telling plaats voor de grote vakantie. In onderstaande 
grafiek is vast te stellen dat de mobiliteit in de week van de verkeerstelling op het hoogste niveau in 
maanden zat, en dat het verschil met de referentiesituatie minimaal was. 

 

 

 

 

https://telraam.net/nl/location/9000002064
https://telraam.net/nl/location/9000002118
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Mobiliteitsgegevens tijdens corona (Bron: Weekrapport Sciensano 20210716 - beschikbaar via 
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20re-

port_20210716%20-%20NL.pdf)  

In de planomgeving zijn er twee telramen actief, op de Kwadestraat en op de Nieuwe Abelestraat 
(deel op het knooppunt 3A). Zie MOBER voor meer details.  

Het huidige druktebeeld werd opgemaakt op basis van verkeerstellingen op volgende locaties:  

- Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat  
- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat  
- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36  
- Kruispunt Deltalaan X op- en afrit N36  
- Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat  

Op dinsdag 15 juni 2021 werd tijdens de ochtend- en de avondspits de intensiteiten en kruispuntbe-
wegingen geregistreerd. Het uur met de hoogste verkeersintensiteiten wordt in het MOBER gerap-
porteerd. Eerst worden in de MOBER de resultaten van de verkeerstellingen besproken (rapportage 
in pae’s), daarna de verkeersafwikkeling. 

 

De N36 werd niet specifiek opgenomen in het studiegebied. Aangezien de kruispunten van de N36 
bepalender gaan zijn in de verkeersafwikkeling dan de N36 zelf, werden enkel de aantakkende kruis-
punten van de N36 meegenomen. Verder is het ook zo dat de N36 een gewenste route is voor auto-
verkeer (primaire weg type II). Uit tellingen van oktober 2020 bleek dat de capaciteit per rijrichting 
op de N36 tijdens de spitsuren ongeveer voor de helft benut werd (segment N36: ochtendspits 1113 
en 1354 pae’s, avondspits 1284 en 1414 op een capaciteit per rijstrook van 3600 pae’s). De restcapaci-
teit op deze wegvak is dan ook heel groot. Om die reden werd er geen aparte analyse van de N36 
opgenomen. 
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Overzicht tellocaties 

Inzake de huidige verkeersafwikkeling werd het volledige netwerk in VISTRO ingegeven en werd voor 
elk kruispunt een capaciteitsbeoordeling uitgevoerd. Op alle kruispunten is er vlotte doorstroming 
met hele lage verzadigingsgraden (<50%) in zowel de ochtend- als avondspits. In het drukste avond-
spitsuur werden legere intensiteiten en dus ook lagere verzadigingsgraden vastgesteld op alle kruis-
punten. De maximale verzadigingsgraad per rijstrook over alle kruispunten heen bedraagt slechts 
30%.  

Voor de huidige situatie zijn de beperkte voetgangersvoorzieningen en de beperkte bediening met 
het openbaar vervoer knelpunten. Daartegenover staat dat de bereikbaarheid met de fiets en het 
gemotoriseerd verkeer goed is. Op basis van de tellingen blijkt een nog heel grote restcapaciteit op 
alle kruispunten.  

Het mobiliteitsprofiel beschrijft de mobiliteit die gegenereerd wordt door het plan. Voor dit plan 
wordt er bijkomend verkeer gegenereerd door de KMO-units, labo’s, kantoren en zorggerelateerde 
handel. Voor elk van de functies wordt de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte berekend.  

Op basis van eerdere scenario’s voor het central park gedeelte, werd een dubbel programma van 
1,25 ha KMO-units, 1,75 ha labo’s/wetenschapspark, 35 000m² kantoren en 15 000m² zorggerela-
teerde handel meegenomen in de berekening van het mobiliteitsprofiel. De verkeersgeneratie is bij-
komend ten opzichte van de bedrijvigheid die al aanwezig is in het plangebied (en in de huidige situ-
atie al verkeer genereert). Deze cijfers worden globaal voor het hele plangebied berekend. Het is dus 
mogelijk om in het RUP verdere opdelingen te maken naar specifieke vloer-terreinoppervlakte-in-
dexen (V/T) per deelzone. 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting van de raming van de verkeersgeneratie weergege-
ven. Voor meer details wordt verwezen naar de MOBER. Voor de vier functies samen zal het plan in 
totaal naar verwachting 3983 autoverplaatsingen per dag genereren, en 886 fietsverplaatsingen. 
Meer dan de helft daarvan is voor rekening van de kantoren. 
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Totale verkeersgeneratie op dagbasis 

Op basis van de berekende autoverplaatsingen op dagbasis, kan berekend worden hoeveel van deze 
verplaatsingen zullen plaatsvinden in de maatgevende spitsuren (8:00 – 9:00 en 16:00 – 17:00). Het 
Richtlijnenboek MOBER geeft voor verschillende functies aan welk aandeel van de dagelijkse ver-
plaatsingen plaatsvindt tijdens de spitsuren. De totale verkeersgeneratie van de vier functies samen 
wordt geraamd op 668 autoverplaatsingen tijdens de ochtendspits en 528 autoverplaatsingen tij-
dens de avondspits. Voor een gedetailleerde berekening wordt verwezen naar de MOBER.  

Totale verkeersgeneratie tijdens spitsuren 
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Op basis van de gegevens over verkeersgeneratie en de gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgra-
den kan ook de parkeerbehoefteraming berekend worden. In totaal zijn er voor de vier functies samen 
1404 parkeerplaatsen nodig, en 311 fietsenstallingen. Bijna driekwart daarvan, respectievelijk 1017 
parkeerplaatsen en 224 fietsenstallingen, zijn nodig voor de kantoren. 

Het plangebied biedt heel wat mogelijkheden tot ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer. 

Mogelijke ontsluitingsmogelijkheden 

Gelet op de moeilijke ontsluiting aan het kruispunt Oekensestraat X Armoedestraat (1) , is het evi-
dent dat deze ontsluiting niet weerhouden wordt. De stad onderzoekt ook de mogelijkheid tot het 
instellen van een knip tussen de Armoedestraat en deze ontsluiting.  

Een ontsluiting via de Armoedestraat (kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat) (2) of rechtstreeks 
op de Kwadestraat (3) zijn twee andere alternatieven. Deze twee straten zijn aangeduid als lokale 
wegen type III, erftoegangswegen. Vanuit verkeersplanologisch standpunt dienen dit soort wegen 
zoveel mogelijk gespaard te worden van bijkomend verkeer, zeker als het gaat om verkeer gelinkt 
aan bedrijvigheid. 

Een ontsluiting via de Nieuwe Abelestraat (deel op het knooppunt 3A) (4) en de verwachte hogere 
categorisering van dit deel van de Nieuwe Abelestraat leidt tot een voorkeursscenario waar deze 
ontsluiting als enige ontsluiting van het zuidelijke deel van het RUP wordt weerhouden. Het kruis-
punt Armoedestraat x Kwadestraat blijft bestaan, maar vanaf het zuidelijke deel zal er geen bijko-
mende ontsluiting voor het gemotoriseerd zijn naar de Armoedestraat. De bedrijven en kantoren die 
gevestigd zijn aan de Armoedestraat kunnen de Armoedestraat wel nog steeds gebruiken.  

Uiteraard zegt een keuze voor een ontsluitingsweg voor het gemotoriseerd verkeer niets over de 
ontsluitingsstructuur voor voetgangers en fietsers. Deze ‘zachte’ ontsluitingen kunnen zonder pro-
blemen los staan van de ontsluitingen voor het gemotoriseerd verkeer. In functie van verkeersveilig-
heid en een reductie van het aantal conflictpunten wordt er gekozen voor zo weinig mogelijk ontslui-
tingspunten voor gemotoriseerd verkeer; voor ontsluitingen van fietsers en voetgangers moet er net 
gezocht worden naar een fijnmazig en ontvlochten netwerk. 
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Voor de beoordeling van de mobiliteitseffecten wordt de afweging gemaakt tussen het toekomstige 
bereikbaarheidsprofiel en het toekomstige mobiliteitsprofiel.  

Het verkeer dat de plansite aantrekt en produceert zal worden toegedeeld op het omliggend wegen-
net. Dat gebeurt op de vijf kruispunten die geteld zijn, door het extra te verwachten verkeer op te 
tellen bij de huidige intensiteiten.  

De toedeling vanaf de ontsluitingsweg van de site gebeurt in dezelfde verhoudingen als de huidige 
intensiteiten. Het kruispunt van de Deltalaan met de op- en afrit van de N36 vormt daarop een uit-
zondering, want op de zuidelijke tak van de Deltalaan ligt het AZ Delta campus Rumbeke dat ook 
veel verkeer aantrekt vanop het op- en afrittencomplex. We verwachten evenwel weinig verkeer tus-
sen dit ziekenhuis en het nieuwe plan. Voor de gehanteerde percentages inkomend en uitgaand ver-
keer voor de ochtend- en de avondspits wordt verwezen naar de MOBER. 

Op basis van de effectbeoordelingen merken we vooral in de ochtendspits hogere intensiteiten en 
hogere verzadigingsgraden. Enkel voor het kruispunt Nieuwe Abelestraat X Kwadestraat merken we 
- in de huidige configuratie van het kruispunt – een effect in het drukste ochtendspitsuur dat een be-
oordeling als negatief effect (--) krijgt. Op alle andere momenten en kruispunten is de beoordeling 
maximaal “beperkt negatief effect (-)”. 

Om het negatieve effect ter hoogte van het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat in het och-
tendspitsuur weg te werken, blijken volgende maatregelen te helpen: 

- Het voorzien van een ontdubbeling van rijstroken op de Kwadestraat (rijstrook voor linksaf en 
rijstrook voor rechtsaf), waardoor een beperkt negatief effect wordt bekomen 

- Deze ontdubbeling kan ook vormgegeven worden als een inrit richting plansite iets te noorden 
van het kruispunt. Het bijkomend verkeer naar de site wordt dan weggeleid van dit kruispunt, 
maar eveneens van het kruispunt Nieuwe Abelestraat x ontsluitingsweg.  

Alternatief ontdubbeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat – toegang aan de Kwade-
straat 

In de MOBER worden tevens een aantal verbeterende maatregelen meegegeven die kunnen uitge-
werkt worden op basis van volgende 4 pijlers:  

- Voorkomen van (auto)verplaatsingen 
- Verkorten van verplaatsingen 
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- Veranderen van vervoerswijzekeuze 
- Verschonen van de voertuigen zelf.  

Dit vergt een gedragsverandering bij bewoners, werknemers en bezoekers. Dit kan bekomen wor-
den door duurzame maatregelen binnen de ontwikkeling te verankeren:  

- Om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, dienen binnen de ontwikkeling voldoende afge-
sloten en comfortabele fietsenstallingen voorzien te worden. Het gaat in totaal om minstens 311 
fietsenstallingen.  

- De goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de fietsenstalling is een must. Fietsenstallin-
gen op maaiveldniveau hebben de voorkeur. Ondergrondse fietsenstallingen zijn bij voorkeur 
bereikbaar via een zachte helling en/of een fietslift.  

- Om de gebruiksdrempel voor elektrische fiets (voor langere afstanden) te verlagen, is het aan-
gewezen om sommige fietsstallingen uit te rusten met laadpunten.  

- Het biedt een meerwaarde om binnen de ontwikkeling plaats te bieden aan het stallen van ver-
schillende types fietsen, waaronder buitenmaatse fietsen waarvoor grotere stallingen voorzien 
moeten worden.  

- Gedeeld autogebruik kan een meerwaarde bieden voor werknemers die zakelijke verplaatsingen 
moeten maken. Dit kan gefaciliteerd worden door deelauto’s te voorzien op de site.  

Naast een duurzame benadering van het plan, is het wenselijk dat de plangebied en de directe om-
geving ook vanuit verkeerskundig oogpunt goed functioneert. Zo moeten conflicten tussen de 
zachte weggebruikers en het gemotoriseerd verkeer vermeden worden. De afwezigheid van voetpa-
den en oversteekplaatsen in de Nieuwe Abelestraat, of de te smalle voetpaden in de Kwadestraat en 
Armoedestraat is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Om dat in afwachting op verbete-
ring te kunnen compenseren is het sterk aangewezen om verschillende toegangen voor voetgangers 
en eventueel fietsers tot de site te voorzien. Op de plaats(en) waar er een in-/uitrit voor auto’s komt, 
moet ervoor gezorgd worden dat goede zichtbaarheid van de fietsers en voetgangers op straat en 
omgekeerd gewaarborgd wordt. 

Conclusie 

Op basis van het mobiliteitseffectenrapport blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline mobiliteit te verwachten zijn. 

Hieronder volgt de conclusie uit de MOBER:  

Voor het programma wordt uitgegaan van een gemengde invulling met KMO-units, labo’s, kantoren  

Uit het bereikbaarheidsprofiel blijkt dat het plangebied het best bereikbaar is met de wagen en met 
de fiets. De aanwezige fiets- en wageninfrastructuur zorgt ervoor dat de verkeerveiligheid gegaran-
deerd kan worden. In de omgeving ontbreken er wel fietsoversteekplaatsen. De bereikbaarheid voor 
voetgangers en openbaarvervoergebruikers is beperkt door het ontbreken van infrastructuur.  

Om een beeld te verkrijgen van de huidige verkeersafwikkeling werden Telramen ingezet en werden 
er op dinsdag 15 juni 2021 tijdens de ochtend- en de avondspits kruispunttellingen uitgevoerd. Het 
uur met de hoogste verkeersintensiteiten wordt gerapporteerd. Uit de Telraamgegevens blijkt dat 
de intensiteiten op de Nieuwe Abelestraat en de Kwadestraat beperkt zijn. Er is veel restcapaciteit 
op de omliggende wegsegmenten. Ook de snelheden liggen op beide wegsegmenten ruim onder de 
geldende snelheidsregimes. Op de kruispunten verloopt de verkeersafwikkeling vlot, zo blijkt ook uit 
de uitgevoerde capaciteitstoetsen.  

Voor de geplande ontwikkeling werd de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte berekend. Op 
dagbasis bedraagt de verwachte verkeersgeneratie 3983 autoverplaatsingen per dag genereren en 
886 fietsverplaatsingen. Meer dan de helft daarvan is voor rekening van de kantoren.  

Het plangebied kan op verschillende locaties ontsluiten. Vanuit verkeersveiligheidsstandpunt wor-
den best zo weinig mogelijk ontsluitingswegen voor het gemotoriseerd verkeer voorzien. De aanleg 
van het knooppunt 3A zorgde ervoor dat de (een deel van) Nieuwe Abelestraat rechtstreeks aantakt 
op de N36, een primaire weg. Deze weg zal een hogere categorisering krijgen dan de Armoedestraat 
of Kwadestraat, waardoor vanuit verkeersplanologisch standpunt een ontsluiting via de Nieuwe 
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Abelestraat als voorkeursscenario werd behouden. Dit scenario werd meegenomen en beoordeeld in 
dit MOBER.  

De verkeersgeneratie van de geplande ontwikkeling zal twee pieken kennen doorheen de dag. Uit de 
uitgevoerde capaciteitstoetsen tonen aan dat deze bijkomende verkeersstromen geen negatief ef-
fect zullen hebben op de verkeersafwikkeling in de buurt van het plangebied, met uitzondering van 
het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat in het drukste ochtendspitsuur. In de huidige confi-
guratie van het kruispunt stijgt de verzadigingsgraad op de noordelijke tak van de Kwadestraat tot 
90%. Door het opsplitsen van de huidige rijstrook in een linksaf- en een rechtsafstrook dalen de ver-
zadigingsgraden tot vlotte waarden.  

De berekende parkeervraag zal, verspreid over het gebied 1 404 parkeerplaatsen en 311 fietsenstal-
lingen bedragen. 

In de uitgevoerde sensitiviteitstoets werd de berekening gemaakt met een 10% hoger autogebruik 
dan de kencijfers die gehanteerd werden. Het effect daarvan is vooral merkbaar in het drukste och-
tendspitsuur op het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat. Op de andere kruispunten en in 
het drukste avondspitsuur zijn er geen problemen vastgesteld. 

 

Kritische reflectie op de Mober: 

De Mober vormt een nota die goed is opgebouwd alsook onderbouwd is met gebruik van recente 
telgegevens. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van de elementen die werden aangehaald in de 
Visienota Nieuwe Abele. Bovendien is het geen vaststaand gegeven dat de Nieuwe Abelestraat een 
hogere categorisering heeft of zal krijgen t.o.v. de Kwadestraat en Armoedestraat. Dit vormt hier 
het enige criterium voor de keuze van het voorkeursscenario voor de ontsluiting, terwijl dit in de 
praktijk niet voorzien is om een andere categorisering toe te passen. Hiernaast gaat de verkeersge-
neratie van het autoverkeer en de daaraan gekoppelde parkeerbehoefte nu uit van bepaalde aanna-
mes die gezien de locatie van de site lager liggen dan de werkelijke cijfers. Deze zullen wellicht eer-
der aansluiten bij de aannames zoals gebruikt in de sensitiviteitstoets. De impact hiervan op de ver-
zadigingsgraad en de verkeersafwikkeling van de kruispunten is eerder gering, maar kan invloed 
hebben op het aantal te voorziene parkeerplaatsen in het gebied. Het zal belangrijk zijn dat er ook 
ingezet wordt op flankerende maatregelen om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te 
stimuleren. De grootste verkeersgeneratie is afkomstig van het aandeel kantooroppervlakte. Er zal 
verder onderzocht moeten worden of Nieuwe Abele West een goede locatie is voor dergelijk aandeel 
kantoren en in welke mate dit aandeel verder kan worden meegenomen in het RUP-proces. Deze 
kritische reflectie wil de Stad graag nog toevoegen aan de startnota en de bijhorende mer-screening  

van het RUP. 

 

 Lucht 

7.3.5.1. Kwetsbaarheden studiegebied 

De luchtkwaliteit ter hoogte van het studiegebied wordt beschreven op basis van de modelkaarten 
van VMM. In deze kaarten wordt ook rekening gehouden met de specifieke situatie in street cany-
ons. De meest recente én representatieve waarden die online beschikbaar zijn, dateren van het jaar 
2019. 

Uit deze modelkaarten bedraagt de achtergrond luchtkwaliteit:  

• In het studiegebied bedraagt het NO2-jaargemiddelde gemiddeld 16-20 µg/m³ ter hoogte van 
het plangebied. Ter hoogte van de Rijksweg worden immissiewaarden van 21-25 µg/m³ waarge-
nomen, met lokale concentraties tot 26-30 µg/m³.  

• Inzake het jaargemiddelde PM10 bedraagt deze ter hoogte van het studiegebied 21-25µg/m³. 
• Het PM2,5-jaargemiddelde is ter hoogte van het studiegebied gelegen tussen 11-12 µg/m³.   
• Het jaargemiddelde voor black carbon (BC) bedraagt 0,51-0,71 µg/m³ ter hoogte van het plan-

gebied. Ter hoogte van de Rijksweg bedraagt deze maximaal 0,76 - 1µg/m³. 
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Jaargemiddelde NO2 2019 t.h.v. studiegebied (bron: VMM) 

7.3.5.2. Effectbespreking 

Met betrekking tot de discipline lucht zijn er 2 relevante aspecten: 

1. Verkeer: de verkeersemissies zullen – voor zoverre dit mogelijk is – kwantitatief ingeschat wor-
den. Hierbij worden de verkeersintensiteiten van de wegen in het studiegebied van de discipline 
mens-mobiliteit op hun emissies gemodelleerd met behulp van de modellen IMPACT (verkeers-
scenario) en CAR Vlaanderen. 

2. Exploitatie: deze emissies zullen kwalitatief behandeld worden, waarbij de bronnen en de aard 
van de emissies zullen omschreven worden.  

Inzake de verkeersemissies, zullen zowel voor de referentiesituatie (= bestaande toestand) als voor de 
geplande toestand, de immissieconcentraties bepaald worden van de parameters NO2, PM10, PM2,5 en 
EC. Afhankelijk van de omgeving van de desbetreffende weg wordt het model IMPACT en/of CAR 
Vlaanderen gehanteerd. CAR-Vlaanderen wordt hierbij gehanteerd bij wegen waar bebouwing aan-
wezig is op een afstand van minder dan 30m van de wegas:  

ID Wegsegmenten IMPACT CAR Vlaanderen 

1.1 Kwadestraat N   

1.2 

Kwadestraat tussen 
Armoedestraat en 
Nieuwe Abelestraat 
N 

  

1.3 

Kwadestraat tussen 
Armoedestraat en 
Nieuwe Abelestraat Z 

  

1.4 Kwadestraat Z   

2 Armoedestraat   

3.1 Oekensestraat N   



 

83 
 

ID Wegsegmenten IMPACT CAR Vlaanderen 

3.2 Oekensestraat Z   

4.1 
Nieuwe Abelestraat 
O 

  

4.2 
Nieuwe Abelestraat 
W 

  

5.1 
Deltalaan tussen op- 
en afritten 

  

5.2 Deltalaan Z   

6.1 Oprit N   

6.2 Afrit Z   

6.3 oprit Z   

Aanduiding relevante wegsegmenten in de omgeving van het plangebied 

 

De verkeersintensiteiten werden aangeleverd door de MER-deskundige mens-mobiliteit. Voor de be-
rekening van de etmaalwaarden wordt verwezen naar de discipline mobiliteit. Hierbij werd rekening 
gehouden met de worst case verkeersgeneratie. De gehanteerde verkeersintensiteiten betreffen hier-

3.1 

3.2 

1.2 

2 

1.1 

1.3 

1.4 

4.1 
4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

6.3 
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bij uitgemiddelde verkeersintensiteiten per etmaal waar rekening werd gehouden met een verkeers-
generatie tijdens de werkweek dat iedere dag van de week (incl. weekend) zou voorkomen (d.i. worst 
case). Er worden namelijk geen piekintensiteiten (t.g.v. evenementen e.d.m.) verwacht.  

Aangezien de doorgerekende wegsegmenten bij de discipline mens-mobiliteit niet alle omliggende 
wegen omvatten, kan het zijn dat de referentiesituatie geen correct beeld van de luchtkwaliteit weer-
geeft. Daarom wordt enkel de bijdrage van het plan met het IMPACT model berekend. De wegenbe-
standen zijn in bijlage 2.1 en 2.2 te raadplegen. Inzake het niet-reguliere rooster wordt een maximale 
afstand van de weg van 100m gehanteerd, gezien de kleine omvang van het studiegebied. 

De IFDM-Traffic-modellering resulteert in (jaargemiddelde) immissiekaarten voor de parameters NO2, 
PM10, PM2,5 en elementaire koolstof in het studiegebied voor de referentie- en geplande situatie. Uit de 
IMPACT-modellering blijkt dat er inzake NO2-jaargemiddelde, PM10-jaargemiddelde en PM2,5-jaarge-
middelde t.g.v. het plan een beperkte bijdrage wordt verwacht bij toetsing aan het significantiekader 
van het Richtlijnensysteem Lucht, m.u.v. de parameter NO2-jaargemiddelde waar t.h.v. de Nieuwe 
Abelestraat een negatief effect wordt verwacht. De verschilkaart voor het NO2-jaargemiddelde is hier-
onder weergegeven. 

NO2-jaargemiddelde bijdrage plan t.h.v. studiegebied (IMPACT-modellering) 

Dee milieukwaliteitsnormen in de geplande situatie t.h.v. het studiegebied worden voor deze parame-
ters gerespecteerd. In het studiegebied wordt eveneens 80% van de milieukwaliteitsnorm niet over-
schreden. Inzake de EC-immissies is geen milieukwaliteitsnorm voorhanden, waardoor het significan-
tiekader van de discipline lucht niet kan toegepast worden. De immissiebijdrages t.g.v. het plan worden 
hierbij informatief weergegeven/vermeld.  

In onderstaande tabel worden de maximale bijdrages van het plan t.o.v. de referentiesituatie weerge-
geven: 

Tabel 1 Maximale bijdrage plan t.o.v. referentiesituatie 

 Bijdrage immissie plan 
NO2-jaargemiddelde (µg/m³) 1,79 
PM10-jaargemiddelde (µg/m³) 1,19 
PM2,5-jaargemiddelde (µg/m³) 0,5 
EC-immissies (µg/m³) 0,016 



 

85 
 

 

Deze maximale bijdrages worden verwacht ter hoogte van de Nieuwe Abelestraat, waar de nieuwe toe-
gang tot het plangebied wordt voorzien. De toename aan verkeer ter hoogte van de Rijksweg ten ge-
volge van de exploitatie van voorliggend plan is te verwaarlozen ten opzichte van de huidige verkeers-
intensiteiten, waardoor ook de bijkomende impact op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar kan be-
schouwd worden.  

Het IMPACT-model kan voor bepaalde wegconfiguraties een onderschatting zijn, aangezien dit model 
geen rekening houdt met aanwezige bebouwing. Daarom worden de wegsegmenten waarlangs be-
bouwing aanwezig is binnen een afstand van 30 m tot de wegafstand, bijkomend gemodelleerd met 
CAR Vlaanderen. De inputparameters zijn in bijlage 3 te raadplegen.  

Met CAR Vlaanderen III werden vervolgens volgende immissiewaarden in 2025 ter hoogte van de rele-
vante wegen berekend (zie volgende tabel). 

Tabel 2 Immissiewaarden 2025 t.h.v. relevante wegen gemodelleerd in CAR Vlaanderen III in bestaande en ge-
plande toestand (achtergrondwaarden telkens tussen haakjes) 

Wegsegment NO2-jg 
(µg/m³) 

# Overschr. 
uurgw NO2 

PM10-jg 

(µg/m³) 
# Overschr. 
Daggw PM10 

PM2,5-jg 
(µg/m³) 

EC 
(µg/m³) 

1.2 Kwadestraat        
Bestaande toestand 13,5 (11,1) 0 17,2 (16,8) 9 9,8 (9,5) 0,6 (0,5) 
Geplande toestand 14,5 0 17,3 11 9,9 0,6 
Bijdrage plan 1,0 0 0,1 2 0,1 0 

2 Armoedestraat       
Bestaande toestand 

11,6 (11,1) 0 
16,9 

(16,8) 
8 9,6 (9,5) 0,5 (0,5) 

Geplande toestand 11,8 0 17 9 9,7 0,5 
Bijdrage plan 0,2 0 0,1 1 0,1 0 

3.1 Oekenestraat       
Bestaande toestand 

26,9 (21,5) 0 
20,2 

(19,2) 
14 

11,8 
(11,1) 

0,9 (0,7) 

Geplande toestand 26,9 0 20,2 14 11,8 0,9 
Bijdrage plan 0 0 0 0 0 0 

Legende: 

 Verwaarloosbare bijdrage t.o.v. MKN (effect: 0) 

  beperkte bijdrage t.o.v. MKN (effect -1) 

  bijdrage t.o.v. MKN (effect -2) 

  aanzienlijke bijdrage t.o.v. MKN (effect -3) 

 

Uit de modellering met CAR Vlaanderen blijkt bij toetsing van het significantiekader uit het 
Richtlijnensysteem Lucht een beperkte bijdrage bij exploitatie van het plan t.h.v. de Kwadestraat voor 
het NO2-jaargemiddelde. Voor alle andere parameters en wegsegmenten geldt een verwaarloosbare 
bijdrage.  

Tijdens de exploitatie van voorliggend plan zullen – naast de verkeersemissies – emissies t.g.v. ver-
warming en koeling aan de orde zijn. 

Tevens kan algemeen gesteld worden dat eenzelfde hoeveelheid van een polluent door het verkeer 
geëmitteerd een veel hogere impact zal hebben op de luchtkwaliteit in vergelijking met verwar-
mingsemissies.. De emissies van verkeer hebben een onmiddellijke, rechtstreekse impact op de lucht-
kwaliteit op leefniveau, daar waar verwarmingsemissies op hoogte geëmitteerd worden waardoor 
reeds een hogere mate van verdunning gerealiseerd wordt vooraleer een impact op leefniveau ont-
staat, en een deel van de verontreiniging door de dispersie naar hogere luchtlagen zelfs geen recht-
streekse impact op leefniveau veroorzaakt. 
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Daarnaast dient elke exploitatie de isolatienormen, EPB-normen, het stookbesluit, productnormering 
van de Ecodesign richtlijn en desbetreffende emissiegrenswaarden voor stookinstallaties (Vlarem II) 
te respecteren.  

Op deze manier wordt tevens de uitstoot van CO2-emissies t.g.v. verwarming binnen de perken ge-
houden. 

Dit alles in beschouwing genomen, kan aangenomen worden dat de impact van eventuele geleide 
emissies (voor alle relevante componenten) verwaarloosbaar tot maximaal beperkt negatief is (effect 
0/-1). 

7.3.5.3. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline lucht te verwachten zijn. Voor de parameters PM10-, PM2,5- en EC-jaargemiddelde 
wordt maximaal een beperkt negatief effect verwacht. Voor het NO2-jaargemiddelde wordt ter 
hoogte van de Nieuwe Abelestraat een negatief effect verwacht. Om dit negatief effect te milderen 
kan geopteerd worden om de ontsluiting van het plangebied te spreiden over de Nieuwe Abelestraat 
en de Kwadestraat.  

 Geluid  

7.3.6.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

De geluidsbelasting ter hoogte van het plangebied wordt sterk beïnvloed door het wegverkeer van 
de Rijksweg en E403. Langs de randen van het plangebied worden Lden-waarden tot 65-69 dB(A) 
waargenomen. Gemiddeld in het plangebied geldt een geluidsbelasting van 55-60 dB(A).  

Inzake Lnight-waarden worden langs de randen van het plangebied tot 55-60dB(A) waargenomen. 
Gemiddeld geldt een Lnight-geluidsbelasting van 50-55dB(A) ter hoogte van het plangebied. Tijdens 
de nachtperiode bedraagt de Lnight-geluidsbelasting in het overgrote deel van het plangebied min-
der dan 50 dB(A). Enkel langs de Rijksweg en Nieuwe Abelestraat is er een geluidsbelasting tot 60 
dB(A). Ter hoogte van het plangebied wordt geen geluidsimpact t.g.v. spoorwegverkeer en lucht-
vaart verwacht.  
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Lden wegverkeer 2016 t.h.v. het plangebied (bron: geopunt) 

Lnight wegverkeer 2016 t.h.v. het plangebied (bron: geopunt) 
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7.3.6.2. Effectbespreking 

Tijdens de exploitatie van het plan zullen geluidsemissies afkomstig van technische installaties (o.m. 
verwarming, airco’s) en door het laden en lossen van goederen zijn. Het laden en lossen zal voorna-
melijk overdag plaatsvinden. Gezien de reeds aanwezige geluidsbelasting, zal de toename van ge-
luid t.g.v. het plan niet van dien aard zijn dat er aanzienlijke effecten worden verwacht (effect: -1).  

Daarnaast kan de toename van het verkeer eveneens voor een toename van de geluidsbelasting op 
de omliggende wegen veroorzaken. De procentuele verkeerstoename t.h.v. de ontsluitingswegen 
t.o.v. de bestaande toestand is in onderstaande tabel samengevat.  

Tabel 3 Procentuele toename verkeer per etmaal t.g.v. het plan 

Segment Straat 
% toename 
verkeer 

11 Kwadestraat N 42% 

12 Kwadestraat tussen Armoedestraat en Nieuwe Abelestraat N 48% 

13 Kwadestraat tussen Armoedestraat en Nieuwe Abelestraat Z 49% 

14 Kwadestraat Z 55% 

2 Armoedestraat 12% 

31 Oekensestraat N 0% 

32 Oekensestraat Z 1% 

41 Nieuwe Abelestraat O 79% 

42 Nieuwe Abelestraat W 53% 

51 Deltalaan tussen op- en afritten 43% 

52 Deltalaan Z 3% 

61 Oprit N 20% 

62 Afrit Z 20% 

63 oprit Z 54% 

Een toename van het verkeer van meer dan 25% t.o.v. het reeds aanwezige verkeer leidt tot een toe-
name van 1 dB(A). Een verdubbeling van het aantal verkeersbewegingen leidt tot een toename van 3 
dB(A).  

Ter hoogte van de Armoedestraat, Oekensestraat, Deltalaan zuid en oprit Noord en afrit Zuid wordt 
er een verwaarloosbare toename inzake geluidsemissies t.g.v. verkeer verwacht. Ter hoogte van de 
andere wegsegmenten zal de toename tussen de 1 à 3 dB(A) bedragen.  

Aangezien het planvoornemen een afbouw in gebouwenvolumes beoogt, waarbij de grotere volu-
mes langs de Rijksweg gelegen zijn, zullen deze gebouwen reeds enige geluidsbelasting binnen het 
plangebied afschermen. Daarnaast voorziet het inrichtingsplan in een bufferzone langsheen de plan-
contour langs de ontsluitingswegen, wat ook voor enige buffering zal zorgen inzake geluidsbelasting 
binnen het plangebied.  

In het plangebied zelf (centraal) bedraagt de geluidsbelasting minder dan 55 dB(A), waarbij de totale 
geluidsbelasting na realisatie van het plan zou resulteren in een Lden niveau van minder dan 60 dB(a) 
t.g.v. het wegverkeer, wat een niet-aanzienlijk effect blijft.  

7.3.6.3. Conclusie  

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline geluid te verwachten zijn.  
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Biodiversiteit 

7.3.7.1. Aandachtsgebieden: Natura-2000-, Ramsar- of VEN-gebieden 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Er zijn in de (zeer) wijde omgeving geen Habitat-, Vogelrichtlijn- of Ramsargebieden (het meest na-
bije situeert zich op ruim 13 km). In de ruimere omgeving van het plangebied zijn er 3 VEN-gebieden: 
op 1,2 km ten westen het natuurverwevingsgebied Sterrebos, op 4,6 km ten oosten de grote eenheid 
natuur De Mandelhoek en op 6,8 km ten noordoosten de grote eenheid natuur Het Ardooieveld. Het 
plangebied wordt door de grootschalige infrastructuren, bedrijventerreinen en woonkernen van 
Roeselare en Izegem gescheiden van deze VEN-gebieden. 

 

Effectbespreking 

In en in de ruime omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijn-
gebieden of Ramsar-gebied. Het meest nabij gelegen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied (of 
Ramsar-gebied) bevindt zich op ruim 13 km afstand van het plangebied. Het plangebied bevindt zich 
niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of Vogelricht-
lijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding 
vanuit het plan te verwachten. Er is geen passende beoordeling noodzakelijk.  

In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. De meest nabije 
zone betreft het natuurverwevingsgebied Sterrebos, een kasteelpark in de bebouwde kern van 
Roeselare, dat zich al op 1,2 km bevindt. Er wordt door het plan geen bijkomende impact op dit ge-
bied veroorzaakt (zie ook verder in deze discipline voor de concrete beoordelingen van potentiële 
effecten van het plan op vlak van biodiversiteit). Een verscherpte natuurtoets is niet noodzakelijk. 
Uit onderstaande effectenbeoordeling kan namelijk geconcludeerd worden dat er geen onherstel-
bare schade wordt verwacht t.a.v. het natuur in het VEN-gebied. Hierbij werd tevens een toetsing 
i.k.v. het N-arrest uitgevoerd.  

Rekening houdend met de schaal en aard van het plan, de afstand tot de gebieden en de tussenlig-
gende structuren en functies worden er geen effecten op de aandachtsgebieden verwacht. 
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7.3.7.2. Biotoopverlies en biotoopwijziging 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Er zijn geen natuur- of bosreservaten in de wijde omgeving. Volgens de biologische waarderings-
kaart is het plangebied in hoofdzaak minder waardevol. Op enkele percelen zijn bomenrijen (vooral 
wilg) aanwezig. Langs de Babilliebeek is er sprake van verruigd grasland. Buiten het plangebied is 
het stroomafwaartse deel van de Babilliebeek waardevol omwille van rietland. Op het perceel ten 
westen is een veedrinkpoel gelegen. Een kleine boszone is in het plangebied gelegen.  

Omliggende bosgebieden rondom het plangebied betreffen een boszone op ca. 400m (overzijde R 
Plaza, gelegen langs de Babilliebeek), op ca. 1.500 m Wallemote-Wolvenhof en op ca. 1.900 m het 
Rhodesgoed.  

De meest nabijgelegen groene ruimtelijke bestemmingen zijn de bufferzones ter hoogte van het 
complex E403/N36. 

Het plangebied heeft een zeer beperkte waarde als biotoop. Ook het bos heeft een lage biologische 
waarde. Enkel de Babilliebeek en begeleidende bomenrijen en bufferzones van de aanpalende be-
drijvigheid kunnen als enigszins waardevol aangeduid worden.  

Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische toestand is er geen bijkomend effect. Ten opzichte van 
de feitelijke situatie zal er terrein worden ingenomen door bedrijfsactiviteiten en infrastructuur. In die 
zone bevinden er zich geen biologisch waardevolle natuurwaarden. 

Ter hoogte van de Babilliebeek worden geen aanzienlijk negatieve effecten verwacht op het aanwe-
zige groen. In het RUP wordt namelijk aangegeven de beekvallei te respecteren en zo mogelijk te 
versterken. Daarvoor wordt een brede strook langs de beek van ontwikkeling gevrijwaard. Er wordt 
rekening gehouden met de bestaande bomenrijen. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden 
met het aanwezige bos in het plangebied, waarbij kan nagegaan worden of de mogelijkheid bestaat 
dit bos te vrijwaren. 
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De groenbuffers van aanpalende bedrijven dienen op basis van geldende vergunningsvoorwaarden 
in stand te worden gehouden. Daarmee kan worden aangenomen dat de groene corridor ter hoogte 
van de beek geen aanzienlijke negatieve effecten zal ondervinden door het plan. Integendeel wordt 
hier het kader voorzien om op termijn tot een kwalitatievere beekstructuur te komen die op vlak van 
biodiversiteit tot meerwaarde kan leiden. Gezien de effectbespreking voor de discipline water kan 
worden vastgesteld dat er geen aanzienlijke effecten zullen optreden op vlak van waterkwaliteit van 
de Babilliebeek. Een aanzienlijke impact op het rietland in de beekbedding stroomafwaarts van het 
plangebied wordt daarom niet verwacht mits de geformuleerde aandachtspunten op projectniveau 
binnen de discipline water worden gerespecteerd. Het plangebied is door de omringende infrastruc-
tuur en bebouwing afgesneden van de (schaarse) natuurlijke structuren in de ruimere omgeving. 

Er wordt ten gevolge van het voorgenomen plan geen significante impact verwacht op waardevolle 
natuurelementen op ruime afstand, in het bijzonder niet door stikstofdepositie, ook niet ten op-
zichte van de feitelijke referentietoestand. De bedrijven die de initiatiefnemer met het RUP wenst te 
clusteren in een zorgcampus zijn geen energie-intensieve ondernemingen (met belangrijke verbran-
dingsprocessen) of activiteiten die veel zwaar vrachtverkeer zullen genereren. In de ontwerpprinci-
pes en de referenties wordt expliciet ook verwezen naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van 
duurzame bedrijventerreinen, met o.a. collectieve (en dus efficiëntere) energievoorziening. Zie ook 
de verwijzing naar het Draaiboek duurzame kwaliteit van bedrijventerreinen.  

De impact van voorliggend plan op vermesting en verzuring ter hoogte van het VEN-gebied ‘Sterre-
bos’ werd berekend m.b.v. het IMPACT-model voor de verkeersemissies die t.g.v. voorliggend plan 
worden uitgestoten. Hierbij werd in het IMPACT-model de verkeersbijdrage t.g.v. voorliggend plan 
gemodelleerd op de Rijksweg, gezien een deel van het gegenereerde verkeer deze weg gebruikt ter 
ontsluiting.  

In het VEN-gebied zijn 2 relevante habitats gelegen, nl. 

- Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergrond – kritische drempelwaarde vermesting: 20 kg N/ha.jaar 

- Habitattype 6430_rbbhf: Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop 
moerasspirearuigte met graslandkenmerken – kritische drempelwaarde vermesting: > 34 kg 
N/ha.jaar 

Uit de modellering blijkt een maximale vermestende depositie t.g.v. verkeer bij exploitatie van voor-
liggend plan 0.048 kg N/ha.jaar te zijn ter hoogte van het VEN-gebied. Dit bedraagt 0,24 % van de 
meest kritische drempelwaarde van de aanwezige habitats in het VEN-gebied. Volgens de tijdelijke 
instructies i.k.v. PAS betreft dit volgens het significantiekader een verwaarloosbaar effect. .  

Rekening houdend met de aard en schaal van het RUP en het gegeven dat er in het plangebied geen 
biologisch waardevolle zones zijn gelegen, er geen oudere bossen voorkomen noch erkende of 
Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, 
kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op biotoopverlies/-
wijziging optreden. 

7.3.7.3. Rustverstoring (door geluid, recreatiedruk en licht) 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Noch in het plangebied, noch in de omgeving zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van gevoe-
lige soorten. De zone langs de Babilliebeek huisvest enkele algemene, minder voor verstoring gevoe-
lige soorten. Er is geen sprake van belangrijke pleister- en rustgebieden, slaapplaatsen, broedkolo-
nies, bijzondere broedvogels, weide- of akkervogelgebied. Er passeren geen trekroutes over het ge-
bied. Volgens de ecotoopkwetsbaarheidskaarten (INBO) is het plangebied niet of nauwelijks kwets-
baar. Het gebied is niet aangeduid als relevant voor vogels of vleermuizen op de betreffende risico-
kaarten (INBO). 
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Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische toestand wordt het effect als neutraal beoordeeld. De 
voorziene ingrepen met mogelijke rustverstoring als gevolg kunnen op vandaag immers ook al ver-
gund en gerealiseerd worden op basis van de geldende bestemming. 

Ten opzichte van de feitelijke toestand zal in de onbebouwde zones het activiteitsniveau toenemen. 
Dat brengt ook bijkomend geluid en licht met zich mee. Die verstoring zal zich tot de nabije omge-
ving beperken. Er wordt geen zware industrie voorzien in het plangebied, wel wordt er gemikt op 
een cluster van zorggerelateerde bedrijven en ondersteunende activiteiten en functies. Ter hoogte 
van de groen-blauwe as langs de Babilliebeek kan het plan een bijkomende passage van traag ver-
keer creëren. Op vandaag is daar ook al beweging. De zone wordt voldoende ruim en groen inge-
richt, zodat de aanwezige soorten hier zeker hun plaats kunnen behouden. 

Er zijn geen kwetsbaarheden voor verstoring in of nabij het plangebied aanwezig, waardoor er geen 
aanzienlijk effect gegenereerd wordt. 

7.3.7.4. Barrièrevorming en versnippering 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor 
fauna of flora of een scheiding tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering 
en barrièrevorming worden niet verwacht. 

7.3.7.5. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn. 
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 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

7.3.8.1. Aandachtsgebieden of -elementen 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

In of nabij het plangebied is er geen beschermd onroerend erfgoed (zoals cultuurhistorische land-
schappen, archeologische sites, stads- en dorpsgezichten, monumenten, overgangszones), geen erf-
goedlandschap en geen Unesco Werelderfgoed. Binnen het plangebied is er één kapelletje op de 
hoek Kwadestraat-Nieuwe Abelestraat opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Er 
zijn geen andere elementen uit de diverse vastgestelde erfgoedinventarissen aanwezig in het plan-
gebied. De paarse streepjeslijn in de noordelijke punt van het plangebied betreft het ‘erfgoedobject’ 
hoeve Wervickhove, die al even gesloopt is en vervangen door een bedrijfsterrein. In de omgeving 
zijn er nog enkele vastgestelde bouwkundig erfgoedwaarden aanwezig, echter geen van alle met 
zicht op of visuele band met het plangebied door de tussenliggende infrastructuren, bebouwing en 
groenelementen. De zone met groene arcering gelegen binnen het plangebied betreft gebied waar 
geen archeologie te verwachten is.  

Effectbespreking 

Het RUP Nieuwe Abele West legt het behoud van de geïnventariseerde kapel verordenend vast in de 
voorschriften. Door de ligging van de kapel, kan deze geïntegreerd worden in de infrastructuurbege-
leidende groenzones van de nieuwe ontwikkeling. Hiermee wordt duidelijk tegemoetgekomen aan 
de beleidskeuzes die vasthangen aan de inventarisatie.  

Er wordt geen aanzienlijk effect verwacht op de aandachtzones en -elementen op vlak van erfgoed 
en landschap. 
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7.3.8.2. Landschap 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Er zijn geen kwetsbaarheden inzake structuur – zoals niet-rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, 
taluds, historische dijken, kleine landschapselementen, landschappelijk waardevolle (agrarische) ge-
bieden, historische kavelstructuren, nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen 
etc. aanwezig in het plangebied of in de nabije omgeving.  

In of nabij het plangebied zijn geen landschapsstructuren of -elementen aanwezig die gevoelig zijn 
t.a.v. nieuwe opgaande infrastructuren (zoals bedrijfsgebouwen), t.g.v. mogelijke verstoring van 
skyline of het creëren van visuele barrières (zoals bv. een nabijgelegen landschap met hoge bele-
vingskwaliteit, vergezichten, zichtassen op kerk, zichtassen van uit een kasteel, visuele relaties tus-
sen gebouwen en bijbehorende beplantingen). Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk 
waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen aanwezig. Het gebied wordt qua land-
schapsuitzicht volledig gekarakteriseerd door de omringende grootschalige infrastructuren (wegen, 
verhoogde berm N36, hoogspanning) en grootschalige bebouwing (AZ Delta, Westwing kantoren-
park, bedrijfsgebouwen). Het wordt ervaren als een kleinschalig binnengebied. 

Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische toestand wordt het effect op landschap als neutraal be-
oordeeld. Voor de afweging ten opzichte van de feitelijke referentiesituatie moet de invulling van de 
resterende open ruimte door bedrijfsactiviteiten worden onderzocht.  

Rekening houdend met de aard en schaal van het RUP en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden 
inzake structuur werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 
aanzienlijke effecten op landschapsstructuur en -relaties optreden.  

Er komen geen kwetsbaarheden inzake uitzicht – zoals vergezichten, zichtassen op een historisch 
gebouw zoals een kerk, zichtassen van uit een historisch gebouw zoals een kasteel, visuele relaties 
tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen – voor in en nabij het plangebied. Uiteraard veran-
dert het uitzicht in het gebied bij invulling van de plandoelstellingen. Zoals hiervoor beschreven is 
het gebied echter allesbehalve een ongerept stuk open landschap. Het plan voorziet de inrichting 
van het gebied met de blauw-groene structuur van de Babilliebeek als drager. Daarop worden de 
ontsluitingen voor fietsers en voetgangers aangetakt en wordt in één beweging de indeling van het 
plangebied in ‘bouwblokken’ uitgewerkt.  

Deze structurering zorgt voor een overzichtelijk en leesbaar gebied. Daarenboven wordt de bebou-
wing volgens het ruimtelijk concept van voorliggend plan in een gradiënt voorzien, waarbij impact 
van de bebouwing op de omgeving beperkt wordt. Daarbij wordt nabij de woonomgeving ten noor-
den in kleinschaliger en lagere bebouwing voorzien, om richting de grootschalige infrastructuur en 
bestaande hoogbouw zowel korrelgrootte als bouwhoogte te laten toenemen. Gezien voorgaande 
kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsuitzicht 
op kunnen treden. 

Er wordt geen aanzienlijk effect verwacht op landschap. 

7.3.8.3. Bouwkundig erfgoed 

Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van de effecten betreffende de geïnventariseerde ka-
pel in het plangebied (deeldiscipline aandachtsgebieden of -elementen). Het planvoornemen voor-
ziet in specifieke bestemmingen en/of voorschriften waarbinnen de erfgoedwaarden van het bouw-
kundig erfgoed optimaal tot hun recht komen. Aanzienlijke effecten op bouwkundig erfgoed worden 
niet verwacht. 
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7.3.8.4. Archeologie 

Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Een deel van het plangebied is aangeduid als ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’. Het 
betreft de terreinen in de hoek van de Kwadestraat en Armoedestraat. Er is in het gebied geen 
sprake van archeologische sites, afgebakende archeologische zones of bodems met erfgoedwaarde.  

Effectbespreking 

Ten opzichte van de juridisch-planologische toestand wordt het effect op archeologie als neutraal be-
schouwd. In vergelijking met de feitelijke toestand zal verdere ontwikkeling van het gebied leiden tot 
vergraving en/of samendrukking van onderliggende lagen, waardoor er mogelijk impact op aanwe-
zig archeologisch erfgoed kan veroorzaakt worden. 

De ondergrond binnen het plangebied kan beschouwd worden als bodemarchief, waar voorzichtig 
mee moet omgesprongen worden in functie van de potentieel aanwezige archeologische waarden. 
De aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan immers enkel met verder onderzoek worden 
vastgesteld. 

Archeologisch vooronderzoek is geregeld binnen de geldende regelgeving (verplichting tot opmaak 
van een archeologienota onder voorwaarden). In het Onroerenderfgoeddecreet is geregeld dat bij de 
vergunningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden een bekrachtigde archeologienota moet zitten 
(cfr. de toepasselijke beslissingsboom). De verplichting is afhankelijk van een aantal criteria en drem-
pels. Dit dient in de projectfase onderzocht te worden. Bij ontwikkeling van de nieuwe delen van het 
bedrijventerrein zal in principe vanaf een oppervlakte van 5.000 m² bodemingreep een archeologie-
nota en dus vooronderzoek vereist zijn. 

Daarnaast is ook de vondstmeldingsplicht van toepassing. Iedereen die, op een ander moment dan 
bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik 
van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie da-
gen aangifte te doen bij het agentschap Onroerend Erfgoed.  

De toepasselijke regelgeving vormt een voldoende garantie voor het zorgvuldig omgaan met het 
eventuele archeologisch erfgoed in het plangebied.  

Er wordt geen aanzienlijk effect verwacht op archeologie. 

7.3.8.5. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn. 

 Mens – ruimtelijke aspecten 

7.3.9.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Voor de volledige beschrijving van de geldende ruimtelijke bestemmingen en actuele functies in en 
nabij het plangebied wordt verwezen naar de delen 3 en 4. In het bijzonder wordt gewezen op de in 
het plangebied aanwezige zonevreemde woonfuncties en dito landbouwactiviteiten. Er is geen 
sprake van herbevestigd agrarisch gebied. Ten noorden van het plangebied sluit de woonkern van 
Rumbeke aan. Daarin liggen enkele kinderopvanginstellingen (zie onderstaande figuur): groepsop-
vang voor baby’s en peuters (rode bolletjes), in enkele gevallen in combinatie met buitenschoolse 
opvang (rode bolletjes met ring), een gezinsopvang baby’s en peuters in combinatie met buiten-
schoolse opvang (lichtpaars bolletje) en een groep van assistentiewoningen (blauw bolletje). Ten zui-
den ligt het ziekenhuis AZ Delta (oranje bolletje). 
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Situering zorginstellingen in de omgeving (Geopunt) 

Ten noordwesten van het plangebied is een concentratie van sportvoorzieningen gesitueerd. Het 
gaat om de sporthal van Rumbeke en de bijhorende velden, enkele trapveldjes en de openlucht wie-
lerbaan (rood bolletje).  

 



 

97 
 

Net ten zuidoosten van het plangebied ligt hotel Mercure in het Westwing kantorenpark. De trage 
verbinding langs de Babilliebeek maakt deel uit van het fietsknooppuntennetwerk (traject tussen 
knooppunten 40 en 95). 
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De ruimtebeleving in het gebied wordt bepaald door de omliggende grootschalige infrastructuren, 
de verhoogde berm van de N36 en bebouwing en de hoogspanningslijn. Hiervoor is in de discipline 
landschap al concreet vastgesteld hoe bepalend deze zijn. In het plangebied loopt eveneens een on-
dergrondse waterstofleiding van Air Liquide.  

7.3.9.2. Effectbespreking 

Juridisch-planologisch is er geen bijkomende impact op het ruimtegebruik in het plangebied. Als 
wordt vergeleken met de feitelijke toestand wordt er door het RUP wel een wijziging voorzien. Voor 
de gewenste wijzigingen wordt verwezen naar deel 6 van de startnota. De plandoelstellingen hou-
den een verschuiving van de bestaande woon- en landbouwactiviteiten naar bedrijvigheid in de vorm 
van een gezondheidscampus in. Hiermee wordt aangesloten op de bestaande bedrijvigheid die in 
hoofdzaak aan noordkant van het plangebied al aanwezig is en op het ziekenhuis AZ Delta ten zui-
den. De nog te ontwikkelen zones van het plangebied kunnen zeer eenvoudig aantakken op de 
hoofdwegenstructuur. Zie hiervoor ook de analyse in de discipline mobiliteit. 

De aanwezige woningkorrels en de landbouwactiviteit vormen kleine eilanden binnen een beperkt 
deel van het plangebied. Het plangebied is niet geschikt voor deze functies, gezien het feitelijk en 
juridisch-planologisch kader. De woon- en landbouwfuncties zijn resp. afgesneden van de woon-
structuur, met name de kern van Rumbeke, door de langs de Babilliebeek aanwezige bedrijvigheid 
en de agrarische structuur in de ruimere omgeving door alle aanwezige infrastructuur en bebouwing. 
Bewoners ondervinden hier de voortdurende impact van de bedrijfsactiviteiten op de woonkwaliteit 
en leefbaarheid. Voor de verdere ontwikkeling wordt een fasering voorzien, die omwonenden en ge-
bruikers van de landbouwgronden toelaat om te herlokaliseren of stop te zetten.  

Het plan voorziet de optimale inzet van de ruimtelijke mogelijkheden van dit in oppervlakte be-
perkte gebied. Die bestaat in het verder ontwikkelen van een duurzame bedrijfsactiviteit in synergie 
met de bestaande bedrijvigheid, het ziekenhuis en kantorenpark op een goed ontsloten locatie. Er 
wordt voorzien in een zachte overgang naar het woongebied ten noorden. Tegelijk worden de snip-
pers van woon- en landbouwfuncties in het plangebied zelf uitgefaseerd, gezien deze geïsoleerd lig-
gen ten opzichte van resp. de woon- en landbouwstructuur en zonevreemd zijn. 
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Betreffende de ruimtebeleving wordt verwezen naar de effectbeoordeling bij het onderdeel land-
schap. Het plan vormt het kader voor de ontwikkeling van een nieuwe ruimte. Daardoor wordt de 
ruimtebeleving uiteraard beïnvloed. De toegepaste concepten voor inrichting van het gebied garan-
deren dat de uitbouw van het bedrijventerrein ingepast wordt in het omringende geheel van bebou-
wing en functies. De aansluiting op het ‘lineair park’ langs de Babilliebeek zorgt voor een ruggen-
graat en duidelijk leesbare structuur van het gebied. De voorziene gradiënt van fijnkorrelig en laag-
bouw langs de beek tot grotere korrel en hoogbouw ter hoogte van N36, AZ Delta en Westwing kan-
torenpark is daarvoor bepalend.  

7.3.9.3. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline mens – ruimtelijke aspecten te verwachten zijn. 

 Mens – gezondheid (incl. geluid en lucht) 

Voor de effectenbeoordeling van de aspecten mobiliteit, lucht en geluid wordt verwezen naar de 
desbetreffende disciplines.  

Binnen het plangebied wordt geen woonfunctie voorzien. Wel laat het plan een revalidatiecentrum 
toe, wat als kwetsbare functie kan beschouwd worden.  

Aangezien de toename inzake lucht- en geluidsemissies voornamelijk ter hoogte en in de nabije om-
geving van de ontsluitingswegen wordt verwacht en er een groene buffer is opgenomen in het in-
richtingsvoorstel langs de ontsluitingswegen, wordt niet verwacht dat er aanzienlijke effecten zullen 
optreden in het plangebied zelf. Er wordt evenwel aangeraden om dergelijke kwetsbare functies niet 
te voorzien aan de rand van het plangebied.  

7.3.10.1. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline mens – gezondheid (inclusief geluid en lucht) te verwachten zijn.  

 Mens – veiligheid 

De RVR-toets werd uitgevoerd en geeft volgende aan:  

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 26/04/2021, met ref. RVR-AV-
1405), kan worden geconcludeerd dat: 

• Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied; 

• Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-inrichting; 

• Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, gezien het ver-
bod opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. Het Team Externe Veiligheid advi-
seert om dit verbod in de S.V. als volgt te formuleren: 

“De inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheer-
sing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, is niet toegelaten.” 

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP 
dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrap-
port te worden opgemaakt. 

Er dient rekening gehouden te worden met de aanwezige ondergrondse waterstofleiding van Air Li-
quide bij het inplanten van de infrastructuur en de exploitatie ervan.  

7.3.11.1. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline mens – veiligheid te verwachten zijn. 
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 Klimaat 

7.3.12.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving 

Voor de kwetsbaarheden in plangebied en omgeving op vlak van klimaat wordt er verwezen naar de 
kwetsbaarheden die reeds in de overige disciplines zijn gedetecteerd, in hoofdzaak lucht en water.  

Doorheen het plangebied loopt de Babilliebeek. Uit het klimaatportaal blijkt dat een mogelijke im-
pact vanuit water wordt verwacht in de Babilliebeek in het noorden van het plangebied. In de rest 
van het plangebied wordt verwacht dat de impact op het klimaat vanuit de waterloop (overstromin-
gen) niet significant is.  

Waterdiepte door overstroming (2050) (bron: klimaatportaal – raadpleging 17/02/2022) 

Indien het plangebied wordt getoetst aan de klimaatscenario’s voor 2050 voor wat betreft overstro-
ming ten gevolge van neerslag, blijkt dat de waterdiepte bij overstromingen in 2050 gemiddeld kan 
toenemen tot 48 cm (46 cm in bestaande toestand). Ter hoogte van de Babilliebeek zal de water-
diepte meer toenemen, met een aangroei van gebied met wateroverlast tot gevolg (zie onder-
staande figuren). 
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Waterdiepte bij wateroverlast 2050 (bron: klimaatportaal – raadpleging 17/02/2022) 

Aangroei gebied met wateroverlast 2050 (bron: klimaatportaal – raadpleging 17/02/2022) 

Uit de gegevens van het klimaatportaal blijkt dat er in 2100 ter hoogte van het plangebied een toe-
name van het aantal hittegolfdagen verwacht wordt van ca. 48 dagen ten opzichte van het huidig 
aantal (4 dagen).  
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Kaart aantal hittegolfdagen 2100 (bron: klimaatportaal – raadpleging 17/02/2022) 

Volgens het klimaatportaal wordt de globale impact van overstroming en hittestress eerder gemid-
deld beoordeeld, met als aandachtsgebied de zone rondom de Babilliebeek.  

Volgens het klimaatadaptatieplan van stad Roeselare (goedgekeurd door CBS op 14/06/2021) is 
voorliggend plangebied gelegen in de stadslandschappen ‘(ontwikkelde) beekvalleien’ en ‘de bedrij-
vige stadsrand en haar weg- en waterinfrastructuur’.  

Stadslandschap ‘de bedrijvige stadsrand en haar weg- en waterinfrastructuur’ (bron: klimaatadapta-
tieplan stad Roeselare) 
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Stadslandschap ‘de (ontwikkelde) beekvalleien’ (bron: klimaatadaptatieplan stad Roeselare) 

Binnen het stadslandschap ‘de (ontwikkelde) beekvalleien’ vormt de Babilliebeek mee de basis van 
de groenblauwe structuur in Roeselare. De beekvalleien spelen een belangrijke rol in het bekomen 
van (lokale) circulaire waterstromen. Het beekdal zelf wordt geactiveerd door meer ruimte te geven, 
waardoor deze het water kan vertragen. De beekvallei treedt op als groene corridor voor fauna en 
flora.  

Het plangebied maakt ook deel uit van de bedrijventerreinen aan de Grote Ring. Het doel van het 
stadslandschap ‘de bedrijvige stadsrand en haar weg- en waterinfrastructuur ‘ is o.m. om zo veel mo-
gelijk water te bufferen op zowel de bedrijventerreinen als de grote invalswegen. Water wordt priori-
tair ingezet voor hergebruik en/of infiltratie. Er wordt gestimuleerd om bedrijvenzones klimaatro-
buust in te richten.  

Het plangebied is hierbij aangeduid als een gebied met goede bereikbaarheid tot lokale koeltezone 
(invloedssfeer). Bij koeltezones is het van belang dat nieuwe groene zones optimaal multifunctioneel 
worden ingericht. Door implementatie van schaduwgroen en vermijden van groene woestijnen, kun-
nen koele verblijfplaatsen gecreëerd worden.  

7.3.12.2. Effectbespreking 

Juridisch-planologisch is er geen impact op het ruimtegebruik in het plangebied en wordt geen bijko-
mende impact t.a.v. klimaat verwacht. Als wordt vergeleken met de feitelijke toestand wordt er door 
het RUP wel een wijziging voorzien.  

Uit het klimaatportaal blijkt een mogelijke impact vanuit water (overstroming) in de Babilliebeek in 
het noorden van het plangebied. Aangezien het planvoornemen een buffer rondom de Babilliebeek 
voorziet, wordt de impact van deze mogelijke overstromingen op de omliggende voorzieningen ge-
bufferd.  

Zoals reeds bij discipline oppervlaktewater aangegeven zal een goed ontwerp en conservatieve aan-
pak inzake waterbuffering en afwatering noodzakelijk zijn op projectniveau teneinde de impact in-
zake overstromingen ter hoogte van de aangeduide (al dan niet toekomstige) gebieden met water-
overlast niet bijkomend te belasten. Een eenduidig beleid dient hierbij toegepast te worden, ook in 
het licht van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwateropvang (bv. voorzien van paal-
gebouwen in het zuidwesten van het plangebied, het beperken of verbieden van bijkomende verhar-
dingen, e.d.m.).   

Rekening houdend met de aard van het planvoornemen en de effecten, kan er redelijkerwijze wor-
den geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat op-
treden:  
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- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten. 
- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van 

(CO2-)emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming). 

Het effect van het klimaat op het planvoornemen is waar relevant meegenomen in de plandoelstel-
ling, bv. het voorzien van ruimte voor water en groen. De doelstellingen en visie van het kli-
maatadaptatieplan van de stad Roeselare werden in het plan geïntegreerd (groene beekvallei Babil-
liebeek, verspreid groen in de bedrijvenzone).  

Het plan dient hierbij de nodige maatregelen in te bouwen t.a.v. het voorkomen van bijkomende 
overstromingsrisico’s (beperken verharding, maximaal voorzien van maximaal waterdoorlatende 
verhardingen, goed uitgebouwde visie waar verhardingen al dan niet voorzien mogen worden, op-
leggen van striktere maatregelen in het zuidwesten van het plangebied, e.d.m.).  

7.3.12.3. Conclusie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking 
tot de discipline klimaat te verwachten zijn. 

 Grensoverschrijdende effecten 

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ruim 14 km van de meest nabij gelegen lands- of ge-
westgrens met Wallonië. Gelet op de aard van het plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor 
beschreven en de grote afstand tot een lands- of gewestgrens worden geen aanzienlijke grensover-
schrijdende effecten verwacht. 

 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet 
beoordeeld kan worden. 

7.4. Globale conclusie  

Uit het effectenonderzoek wordt niet verwacht dat het voorgenomen RUP Nieuwe Abele West aan-
zienlijke milieueffecten zal veroorzaken. Voor het RUP dient overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 van het 
DABM geen plan-MER te worden gemaakt. 

 

 

 



uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen
26/04/2021 RVR-AV-1405 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Nieuwe	Abele	West"

Ter	 uitvoering	 van	 de	 Seveso-richtlijn 	 dient	 in	 het	 beleid	 inzake	 ruimtelijk	 ordening	 rekening	 gehouden	 te
worden	 met	 de	 noodzaak	 om	 op	 langetermijnbasis	 voldoende	 afstand	 te	 laten	 bestaan	 tussen	 Seveso-
inrichtingen 	 enerzijds	 en	 aandachtsgebieden 	 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.

Onderstaande	aftoetsing	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.

Uitgaande	van	de	verkregen	informatie	(ingevoerd	in	de	RVR-toets	op	26/04/2021,	met	ref.	RVR-AV-1405),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

Er	geen	bestaande	Seveso-inrichting	gelegen	is	binnen	het	plangebied;
Het	plangebied	niet	gelegen	is	binnen	de	consultatiezone	van	een	bestaande	Seveso-inrichting;
Het	inplanten	van	nieuwe	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	niet	mogelijk	is,	gezien	het	verbod
opgenomen	in	de	stedenbouwkundige	voorschriften.	Het	Team	Externe	Veiligheid	adviseert	om	dit	verbod
in	de	S.V.	als	volgt	te	formuleren:

“De	inplanting	van	inrichtingen	zoals	bedoeld	in	het	Samenwerkingsakkoord	tussen	de	Federale	Staat,
het	Vlaamse	Gewest,	het	Waalse	Gewest	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	betreffende	de
beheersing	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	zijn	betrokken,	is	niet	toegelaten.”

Voor	wat	betreft	het	aspect	externe	mensveiligheid	stelt	er	zich	in	dit	geval	geen	probleem:	het	RUP	dient	niet
verder	 voorgelegd	 aan	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 en	 er	 dient	 geen	 ruimtelijk	 veiligheidsrapport	 	 te
worden	opgemaakt.

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via
seveso@vlaanderen.be

Europese	Richtlijn	betreffende	de	beheersing	van	de	gevaren	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn
Inrichtingen	met	een	zodanige	hoeveelheid	aan	gevaarlijke	stoffen	op	het	terrein	dat	zij	vallen	onder	het	toepassingsgebied	van	de
Seveso-richtlijn
Gebieden	zoals	gedefinieerd	in	het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	26/01/2007	houdende	nadere	regels	inzake	ruimtelijke
veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan	de	stad	Roeselare
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Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets
RUP	ID	nummer
RUP	titel RUP	Nieuwe	Abele	West
Initiatiefnemer stad	Roeselare
Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 26/04/2021
Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor	zover	op	het	moment	van	de	toets	bekend,	liggen	er	GEEN	bestaande
Seveso-inrichtingen	in	of	nabij	het	hierboven	weergegeven	plangebied

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?
Antwoord Ja,	er	is	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland.

Vraag Voorziet	het	RUP	enkel	bestendiging	van	bestaande	bedrijvigheid	of	ook	de
mogelijkheid	tot	nieuwe	bedrijvigheid?

Antwoord Het	plan	omvat	ook	nieuwe	bedrijvigheid.

Vraag Kunnen	er	zich	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	vestigen?
Antwoord Nee,	want	er	is	een	expliciet	verbod	op	de	inplanting	van	Seveso-inrichtingen

opgenomen	in	de	stedenbouwkundige	voorschriften.


	1. Aanleiding tot de opmaak van het RUP
	1.1. Nood aan eigentijdse ontwikkelingsmogelijkheden
	1.2. Nood aan een duurzaam en innovatief bedrijventerrein met een focus op gezondheid
	1.3. Detailleringsgraad van het RUP
	1.4. Situering plangebied
	1.4.1. Geografische situering
	1.4.2. Afbakening van het plangebied


	2. Mogelijke alternatieven
	2.1. RUP Nieuwe Abele

	3. Feitelijke toestand
	3.1. Geschiedenis
	3.2. Huidig ruimtegebruik
	3.3.  Directe omgeving
	3.3.1. Bebouwde ruimte
	3.3.2. Open ruimte – landschap

	3.4. Mobiliteit en ontsluiting
	3.4.1. Fiets- en voetgangersnetwerk
	3.4.2. Openbaar vervoer
	3.4.3. Auto


	4. Juridische toestand
	4.1. Bestemmingsplannen
	4.1.1. Gewestplan (1979)
	4.1.2. APA (1991)
	4.1.3. Gewestplanwijziging (1998)
	4.1.4. RUP’s
	- Een afbakeningslijn die aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van Roeselare in de toekomst kan gebeuren.
	- Aanpassingen aan de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften op verschillende locaties.

	4.1.5. BPA Nieuwe Abele West (2009)
	- bijhorende woongelegenheden voor bedrijfsbewaking of bedrijfsvoering voor zover de noodzaak daartoe wordt aangetoond in functie van het bedrijf.

	4.1.6. BLP Woongebied Babilliebeek (1998)
	4.1.7. Goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen

	4.2. Wegen en Water
	4.2.1. Gewestwegen
	4.2.2. Buurtwegen/voetwegen (dd. 1841)
	4.2.3. Water

	4.3. Landschapsatlas en beschermingen
	4.3.1. Europese vogelrichtlijn- en habitatrichtlijn
	4.3.2. Beschermingsbesluiten Onroerend Erfgoed


	5. Planningscontext – beleidsmatige context
	5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
	- Het stimuleren en concentreren van activiteiten
	- Het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke projecten
	- Het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en door locatie-beleid
	- Het verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies
	De N36 wordt in het RSV geselecteerd als primaire weg II.
	Daarnaast wordt in het RSV ook een begroting van de ruimte opgenomen. Deze legt de kwantitatieve streefcijfers vast van de toe- en afnames van de oppervlakten van de verschillende bestemmingscategorieën. Het gaat om een monitoring van gepland landgebr...
	De provincie West-Vlaanderen kreeg uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1215 ha bedrijventerreinen toebedeeld voor de periode 2007-2012. De laatste planinitiatieven zijn hiervoor lopende. In 2017 voerde de provincie West-Vlaanderen een berekeni...
	Er is een proces lopende waarbij een deel van het Vlaams reservepakket aan bijkomende bedrijventerreinen zal worden verdeeld. Het betreft een aantal dossiers in de Stad Roeselare. Dit proces is echter niet van toepassing op dit RUP.

	5.2. Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Afbakening regionaal-stedelijk gebied Roeselare’
	5.3. Strategische visie 2050 – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
	- Verminderen van het bijkomend ruimtebeslag: het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is aantrekkelijker dan ruimtelijk .
	- Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken: Het versterken van de ruimtelijke ruggengraat gebeurt door bijkomende woongelegenheid en ruimte voor ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden strategische collectieve vervoersknopen...
	- Palet van leefomgevingen: Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten realiseren een goede inrichting vanuit de kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling: gedeeld en meervoudig gebruik; robuustheid en aanpasbaarheid; herkenbaarheid, leesbaarheid en visue...
	- Wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzieningen: De woondichtheid en het bedrijfsvloeroppervlak zullen op het geheel van plaatsen met een (zeer) goede knooppuntwaarde en een (zeer) goed voorzieningenniveau (b...
	- Robuuste open ruimte: De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015.
	- Netwerk van groenblauwe aders: Tegen 2050 is een substantiële vermeerdering van het aandeel wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen nodig ten opzichte van 2015.
	- ruimtelijk rendement verhogen: meer doen met minder ruimte, multifunctioneel ruimtegebruik en verweving; en
	- ontwikkeling vanuit samenhang: dit heeft als doel de multimodale toegankelijkheid en nabijheid van werkplekken en voorzieningen te bevorderen en zo de ruimtelijke randvoorwaarden te scheppen voor mobiliteitsbeheersing en basisbereikbaarheid, emissie...

	5.4. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen
	- een aanbod van regionale bedrijventerreinen ter versterking van de endogene ontwikkelingen en/of sectorale clustervorming kan zowel in de stedelijke gebieden als in de specifieke economische knooppunten gegenereerd worden
	- nieuwe bovenlokale bedrijven, in de zin van (ver)nieuwe(nde) initiatieven die los staan van endogene ontwikkeling.
	Voor Roeselare is het dus van essentieel belang om nieuwe investeringen aan te trekken.
	Wat de gewenste natuurlijke structuur betreft selecteert het PRS de Babilliebeek als natuurverbindingsgebied. In dergelijke gebieden wordt een algemeen beleid gevoerd rond het behouden, herstellen en ontwikkelen van kleine landschapselementen en klein...

	5.5. GRS Roeselare
	- Gewenste verkeersstructuur: uitbouwen van netwerk van personen- en goederenvervoer met aandacht voor de zwakke weggebruiker
	- Gewenste toeristische en recreatieve structuur: uitbouwen van een traag netwerk voor traag recreatief verkeer.
	Zowel in de verkeersstructuur als in de toeristische structuur is het de bedoeling om de trage netwerken op de fietssnelweg Ieper-Deinze te enten.

	5.6. Mobiliteitsplan Roeselare
	- Eigen fietsbanen buiten de kleine ring
	- Beperkt aantal frequente stadslijnen als ondersteuning van het regionet
	- Ondersteuning van het openbaar vervoer door collectieve vervoersstromen
	- Bovenlokaal verkeer maximaal via grote ring
	- Kwalitatief parkeren buiten het centrum

	5.7. Groenplan Roeselare
	- De Babilliebeek als lineair park: “De Babilliebeek zou de groenzones erlangs kunnen verbreden door het claimen van de industriegrond op zijn zuidelijke kant, en het integreren van open ruimte voorzieningen voor de buurten. De link met het Kanaal kan...
	- Twee nieuwe parken: “De twee grote driehoekig onbebouwde percelen zouden moeten verzekeren dat de ontwikkeling een genereus aandeel van groen bezit ter compensatie van het gebrek van groen in deze zones.”
	- Ook deze twee bovenstaande suggesties kunnen meegenomen worden in de kijk op Nieuwe Abele West.

	5.8. Klimaatplan
	- Samen werken aan energie: Roeselarenaars laten verstaan dat ze de uitdagingen omtrent energie samen willen aanpakken. Voor de Stad zien ze een sterke regierol weggelegd.
	- Slimmer groen verdichten: Roeselarenaars willen meer groen in de stad. Het is zaak in te zetten op hoogwaardige groen-blauwe netwerken voor Roeselare.
	- Wandel- en fietsbare stad: alhoewel Roeselare het goed doet voor het aandeel wandelaars en fietsers in de modal split, vinden de inwoners van de stad dat de infrastructuur hiervoor veel beter kan.
	- Stad van de voeding: Roeselarenaars staan open voor korte, lokale en duurzame voedingsketens onder het motto ‘van hier vóór hier’. Dat levert een reeks interessante handvaten op voor acties die vanuit een klimaatperspectief vooral helpen om de indir...

	5.9. PRO-plan
	- Proactief innovatie stimuleren
	- Invulling jobs en productieve tewerkstelling
	- Optimale invulling en promoten van de beschikbare ruimte
	- Roeselare, bruisend professionele ondernemersstad

	5.10. Bestuursakkoord 2019-2024
	5.11. Visienota Nieuwe Abele West
	- Innovatieve werklocatie: Ruimte geven aan bedrijvigheid, en met name innovatieve werklocaties, is een doelstelling die door Roeselare hard nagestreefd wordt. Nieuwe Abele is de ideale locatie om hierop in te zetten. Innovatie kan op verschillende ma...
	- Gezondheid en leefomgeving: Gezondheid is een aspect waar in de ruimtelijke ontwikkeling steeds meer aandacht aan wordt besteed. De inrichting van de ruimte heeft een grote invloed op de leefkwaliteit en gezondheid van de gebruikers die zich in de r...
	- Klimaatrobuustheid en duurzaamheid: Het staat buiten kijf dat de klimaatverandering een grote impact heeft op onze leefomgeving. Naast mitigatie moeten we de natuurlijke en menselijke systemen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, en dit...
	- Mobiliteitsbeheersing: Een vierde speerpunt, maar ook een blijvende uitdaging, is de beheersing van het mobiliteitsaspect. Met twee zeer prominente weginfrastructuren die het gebied vormgeven, is de invloed van de verkeersstromen niet te onderschatt...

	5.12. Draaiboek duurzame kwaliteit voor bedrijventerreinen
	- Collectief gebruik van functies: aanwijzen van zones voor gezamenlijke parkings, opslagruimtes, waterbekkens, faciliteiten zoals restaurant, vergaderruimtes, truckwash etc.
	- Stapelen van functies: aanwijzen van zones voor (gestapelde) bedrijfsverzamelgebouwen, voor groepsbouw of voor parkeergebouwen, opleggen van minimale bouwhoogtes, en minimale VT-index, etc.
	- Intensief ruimtegebruik (horizontaal): aanwijzen van zones voor clustering, en het opleggen van minimale bebouwingspercentages.
	- Intensief ruimtegebruik (tijdsdimensie)
	- Efficiënt gebruik van transportmiddelen: inrichting van het terrein afstemmen op een vlotte verkeersafwisseling. Ook segmentering / zonering en het voorzien van ruimte voor collectieve vrachtbehandelingsfuncties kan hiertoe bijdragen.
	- Gebruik van hoogwaardig (collectief) personenvervoer: ruimte voorzien voor voetpaden, (vrijliggende) fietspaden, fietsenstallingen en haltes waarbij ook aandacht is voor comfort van de gebruikers.
	- Concentratie van verkeer genererende activiteiten: differentiatie van het bedrijventerrein afgestemd op het bereikbaarheidsprofiel en de wegencategorisering
	- Multifunctioneel ruimtegebruik: aanwijzen van zones voor multifunctioneel ruimtegebruik of voor faciliteiten zoals restaurants of van recreatieve zones zoals sportveld, park, etc.

	5.13. Ontwerpprincipes ‘Saving Space’
	- Ruimte-optimalisatie van een bedrijf: Op de meeste bedrijventerreinen heeft elk bedrijf haar eigen gebouw of gebouwen. Een ruimte-optimalisatie van elk van die bedrijfsgebouwen, kan op niveau van het terrein wel wat ruimte besparen. Zeker wanneer bi...
	- Functies delen op een bedrijventerrein: Elk bedrijf heeft nood aan ruimte voor tal van functies die niet behoren tot de kernactiviteit van het bedrijf. Door deze functies gezamenlijk te organiseren kunnen de voorzieningen efficiënter gebouwd en ruim...
	- Tijdelijke en flexibele benutting van ruimte op een bedrijventerrein: Bij zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik streven we ernaar geen enkele ruimte onderbenut te laten, en dus zoveel als mogelijk te verdichten. Vanzelfsprekend zoeken we dus naar mogel...
	- Functies op een bedrijventerrein delen met de buurt: Meervoudig ruimtegebruik op een bedrijventerrein hoeft zich niet te beperken tot de bedrijven op het terrein. Ook voor de omgeving kan een bedrijventerrein faciliteiten ter beschikking stellen.
	- Mengen van functies op een bedrijventerrein: Het mengen van functies op een bedrijventerrein is een schakel in het creëren van een circulaire economie waarin afvalstromen benut worden, infrastructuur gedeeld wordt en transportafstanden verkleind wor...
	- Stapelen van een bedrijventerrein: Een vorm van zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik die tot de verbeelding spreekt, is het verticale bedrijventerrein. Hierbij gaan we niet enkel de hoogte in met bedrijfsondersteunende functies, maar onderzoeken we oo...


	6. Gewenste ruimtelijke ontwikkeling
	6.1. Ruimtelijke concepten
	6.1.1. Landschappelijke integratie
	6.1.2. Maximaal doorwaadbaar
	6.1.3. Vlotte afwikkeling auto
	6.1.4. Korrel
	6.1.5. Randvoorwaarden
	6.1.6. Bundeling en clustering van functies
	6.1.7. Totaalbeeld

	6.2. Inrichtingsvoorstel
	6.2.1. Programma
	- Bedrijven, met voorkeur binnen de gezondheidssector;
	o afgeleide diensten van het ziekenhuis, zoals een bandagist, drogist, de uitvaartsector, catering/grootkeuken, onderzoeklabo’s etc.
	o verpakking toelevering en verwerking van voeding,
	o productie, verwerking, logistiek, en/of opslag van medische of farmaceutische producten,
	o kantoorachtigen
	- kleinschalige handel en/of horeca met een ondersteunende functie voor de werklocatie;
	o broodjeszaak, speciaalzaak sportvoeding, etc.
	- diensten die zich linken met de gezondheidssector;
	o sportlab, fitness, trainingscentrum revalidatie, dagcentrum, groepspraktijken, Kind & Gezin, etc.
	o congresruimtes
	o zorghotel  Hierbij focussen we op tijdelijke verblijven, gerelateerd aan nazorg na een ziekenhuisopname.
	o Revalidatiecentra
	- Buurt ondersteunende functies


	6.3. Referentiebeelden
	6.3.1. Brightlands Maastricht Health Campus
	- Omvang: 25 ha
	- Programma: ondernemingen, onderzoeksruimtes en leeromgeving
	- Uitvoering: 2017
	- Ontwerpteam: Arcadis, ism. Universiteit Maastricht, AZ Maastricht, Maastricht Health Campus BV, de gemeente Maastricht en Provincie Limburg.

	6.3.2. Health & Care Valley Aalst – Gemengd regionaal bedrijventerrein Siezegemkouter met internationale uitstraling
	- Omvang: 35 ha
	- Programma: 65% zorg- en zorggerelateerde bestemmingen; 20% logistiek; 15% research & development; restpercelen worden voorzien voor een zorgincubator.
	- Uitvoering: 2017
	- Ontwerpteam: Secchi & Vigano (masterplan), Arcadis (inrichtingsplan)

	6.3.3. Feed Food health-campus Tienen
	- Omvang: 10,7 ha
	- Uitvoering: in ontwikkeling
	- Samenwerking tussen Stad Tienen, KU Leuven, en POM Vlaams-Brabant
	- Ze zijn werkzaam in het brede domein van “Feed Food Health” zoals onder meer voeding, agrofood, dierenvoeding, functionele voeding, bioproducten, machines voor voeding.
	- Ze zijn (hoog)technologisch, i.e. maken gebruik van eigen technologische ontwikkelingen. Dit kan o.m. worden gestaafd door middel van IWT-dossiers, jaarlijkse budgetten voor onderzoek en ontwikkeling en/of door de aanwezigheid van onderzoekspersoneel.
	- Ze voeren onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten1 uit die in vele gevallen leiden tot ontwikkeling van prototypes en/of kleine productieseries. Deze bedrijven voeren evenwel noch bij aanvang, noch op termijn, grootschalige productie uit in het wet...

	6.3.4. Health Campus Boxmeer
	- Omvang: 25 ha
	- Uitvoering: 2015-2018

	6.3.5. Care-Ys, Bouge (Namen)
	- Omvang: 13 ha
	- Uitvoering: in uitvoering (operationeel in 2024)
	- Ontwerpteam: BEP Expansion Economique

	6.3.6. Extra referenties
	- https://www.ecopedia.be/pagina/biodiversiteit-op-bedrijventerreinen
	- https://www.wur.nl/nl/project/Groene-inspirerende-bedrijventerreinen.htm
	- https://green4grey.be/sites/default/files/inspiratiegids_bedrijven.pdf
	Howest campus Graaf Karel De Goedelaan in Kortrijk



	7. Milieueffectenbeoordeling
	7.1.  Planomschrijving
	7.2. Wettelijk kader en toetsing MER-plicht
	7.3. Potentiële milieueffecten van het plan
	7.3.1. Algemene methodiek
	7.3.2. Bodem
	7.3.2.1. Bodemverstoring en grondstofvoorraden
	7.3.2.2. Bodemkwaliteit en -verontreiniging
	7.3.2.3. Erosie
	7.3.2.4. Conclusie
	7.3.3. Water (grond-, oppervlakte- en afvalwater)
	7.3.3.1. Grondwater
	7.3.3.2. Oppervlaktewater
	7.3.3.3. Afvalwater
	7.3.3.4. Conclusie
	7.3.4. Mens – mobiliteit
	- Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat
	- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat
	- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36
	- Kruispunt Deltalaan X op- en afrit N36
	- Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat
	- Het voorzien van een ontdubbeling van rijstroken op de Kwadestraat (rijstrook voor linksaf en rijstrook voor rechtsaf), waardoor een beperkt negatief effect wordt bekomen
	- Deze ontdubbeling kan ook vormgegeven worden als een inrit richting plansite iets te noorden van het kruispunt. Het bijkomend verkeer naar de site wordt dan weggeleid van dit kruispunt, maar eveneens van het kruispunt Nieuwe Abelestraat x ontsluitin...
	- Voorkomen van (auto)verplaatsingen
	- Verkorten van verplaatsingen
	- Veranderen van vervoerswijzekeuze
	- Verschonen van de voertuigen zelf.
	- Om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, dienen binnen de ontwikkeling voldoende afgesloten en comfortabele fietsenstallingen voorzien te worden. Het gaat in totaal om minstens 311 fietsenstallingen.
	- De goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de fietsenstalling is een must. Fietsenstallingen op maaiveldniveau hebben de voorkeur. Ondergrondse fietsenstallingen zijn bij voorkeur bereikbaar via een zachte helling en/of een fietslift.
	- Om de gebruiksdrempel voor elektrische fiets (voor langere afstanden) te verlagen, is het aangewezen om sommige fietsstallingen uit te rusten met laadpunten.
	- Het biedt een meerwaarde om binnen de ontwikkeling plaats te bieden aan het stallen van verschillende types fietsen, waaronder buitenmaatse fietsen waarvoor grotere stallingen voorzien moeten worden.
	- Gedeeld autogebruik kan een meerwaarde bieden voor werknemers die zakelijke verplaatsingen moeten maken. Dit kan gefaciliteerd worden door deelauto’s te voorzien op de site.

	7.3.5. Lucht
	7.3.5.1. Kwetsbaarheden studiegebied
	7.3.5.2. Effectbespreking
	7.3.5.3. Conclusie
	7.3.6. Geluid
	7.3.6.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving
	7.3.6.2. Effectbespreking
	7.3.6.3. Conclusie
	7.3.7. Biodiversiteit
	7.3.7.1. Aandachtsgebieden: Natura-2000-, Ramsar- of VEN-gebieden
	7.3.7.2. Biotoopverlies en biotoopwijziging
	- Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergrond – kritische drempelwaarde vermesting: 20 kg N/ha.jaar
	- Habitattype 6430_rbbhf: Voedselrijke zoomvormende ruigten of regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken – kritische drempelwaarde vermesting: > 34 kg N/ha.jaar

	7.3.7.3. Rustverstoring (door geluid, recreatiedruk en licht)
	7.3.7.4. Barrièrevorming en versnippering
	7.3.7.5. Conclusie
	7.3.8. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
	7.3.8.1. Aandachtsgebieden of -elementen
	7.3.8.2. Landschap
	7.3.8.3. Bouwkundig erfgoed
	7.3.8.4. Archeologie
	7.3.8.5. Conclusie
	7.3.9. Mens – ruimtelijke aspecten
	7.3.9.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving
	7.3.9.2. Effectbespreking
	7.3.9.3. Conclusie
	7.3.10. Mens – gezondheid (incl. geluid en lucht)
	7.3.10.1. Conclusie
	7.3.11. Mens – veiligheid
	7.3.11.1. Conclusie
	7.3.12. Klimaat
	7.3.12.1. Kwetsbaarheden plangebied en omgeving
	7.3.12.2. Effectbespreking
	- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden.
	- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding.
	- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies.
	- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten.
	- Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging van (CO2-)emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming).

	7.3.12.3. Conclusie
	7.3.13. Grensoverschrijdende effecten
	7.3.14. Leemten in de kennis

	7.4. Globale conclusie


