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centrale groenzone nodigt uit

VISUALISaTIES & vORMGEVING:  

RUBEN D’haene & GIOVANNI MAES, leiedal

Noot:  de 3d-beelden zijn 

computersimulaties. Gebouwen 

zijn bewust als grijze volumes 

getekend. Kleuren, ramen, deuren, 

gevelmaterialen… worden 

pas bepaald in de concrete 

bouwplannen.

Ruimte voor 
ondernemen

    Een 15 ha groot regionaal gemengd be-

drijventerrein, aansluitend op het bestaan-

de Evolis-businesspark, zal vanaf eind 2016 

gefaseerd ruimte bieden om te ondernemen 

aan een 20-tal grote ondernemingen.  Daar-

naast reserveert Leiedal zo’n 3ha voor kleine 

en lokale ondernemingen. Grenzend aan de 

woonzone is een 9-tal percelen voorbehou-

den voor ‘woningen met een atelier’.   Rich-

ting Hinnestraat zal dit nieuwe bedrijventer-

rein naadloos overvloeien in een eigentijdse 

woonzone. 

Wonen en werken 
op Losschaert

 Er beweegt heel wat! Binnenkort start Leiedal, in samen-
werking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de rea-
lisatie van het Losschaertproject. Een nieuw stukje Zwevegem 
waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan.  

Het gebied bevindt zich tussen de Gewest-
weg, de Harelbekestraat, de Hinnestraat en 
de Luipaardstraat. 
In 2010 werd het RUP ‘De Losschaert’
goedgekeurd. Dit ruimtelijk uitvoe-
ringsplan voorziet de ontwikkeling van 
een bedrijventerrein en een woonzone. 
Op Losschaert staat duurzaamheid centraal, 

met aandacht voor wandel- en � etsverbin-
dingen, waterhuishouding, energiezuinige 
gebouwen en inplanting openbaar groen. 

Leiedal ambieert om zowel voor onderne-
mers als voor particuliere eigenaars een kwa-
litatief, duurzaam en betaalbaar aanbod op 
de markt te brengen. 

Ruimte voor 
wonen

    De realisatie van de woonzone verloopt 

eveneens in fases en sluit volledig aan op 

de huidige bebouwing. 120 à 130 woningen 

gaande van vrijstaande woningen, sociale 

woningen over rijhuizen tot appartementen, 

zullen met grote zorg geïntegreerd worden 

in een kwalitatieve woonomgeving, waar het 

aangenaam vertoeven wordt voor nieuwe 

en huidige bewoners.
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fietsen tussen wonen en werken

aanbod van diverse woningtypes

wonen langs groene as

ruimte voor BEDRIJVEN

Meer info
Intercommunale Leiedal

President Kennedypark 10

8500 Kortrijk

tel 056 24 16 16

www.leiedal.be/losschaert

tine.claeys@leiedal.be

De intercommunale Leiedal is het 

intergemeentelijk samenwerkings-

verband van de dertien gemeenten 

van de regio Kortrijk. Wij helpen 

onze aangesloten gemeentebe-

sturen bij de uitvoering van hun 

taken, waaronder de ontwikkeling 

van diverse bedrijventerreinen, 

woonprojecten en herbestem-

mingsprojecten.



Veilig 
fietspad

Fietsen en wandelen kan bin-
nenkort langs het fietspad tussen 
bedrijven en woningen in het ver-
lengde van de nieuwe woon- en 
speelstraten en paden.

guldensporen
fietspad 

Langs het bedrijventerrein loopt de 
oude spoorwegbedding, een com-
fortabele en veilige fietsverbinding 
tussen Zwevegem en Kortrijk.

Duurzaam 
omspringen 
met water

Leiedal kiest bewust voor water-
doorlatende materialen. Regenwa-
ter wordt hergebruikt of infiltreert 
en vloeit vertraagd, via beekjes en 
plassen, naar de Plaatsbeek. Het 
centrum van Zwevegem ervaart zo 
geen hinder van bijkomend regen-
water.
Ook de inplanting van woningen 
gebeurt zoveel mogelijk zuidwaarts 
in functie van de duurzaamheid.
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mobiliteit 
 Een nieuwe rotonde aan de 
Gewestweg zorgt voor vlotte ont-
sluiting richting E17 om het cen-
trum en de woonwijken te vrijwa-
ren van vrachtverkeer. Langs de 
Gewestweg komt een waterbuffer 
in een samenhangend geheel met 
de bestaande waterpartijen aan de 
overzijde. 

1 Groene 
dreven 

Strakke bomenrijen en groene ber-
men creëren groene dreven en ge-
ven de bedrijven en woningen een 
kwalitatief groen karakter, zoals 
ook het geval op het bedrijventer-
rein Evolis.
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Grotere 
bedrijven 

Losschaert biedt ruimte aan een 
20-tal grotere bedrijven.

KMO’s
 Percelen kleiner dan 
5.000m² vormen een nieuwe 
thuishaven voor een 15-tal kleine 
en lokale ondernemingen.
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Woningen 
met atelier 

Woningen met een atelier zorgen 
voor een geleidelijke overgang van 
bedrijven naar woningen.  Vracht-
wagens hebben enkel toegang via 
het bedrijventerrein, de woning is 
bereikbaar via de woonzone.

Rijwoningen
        De tuinen van de nieuwe en 
bestaande woningen zijn toegan-
kelijk via een smal pad.

Appartementen
 Aan de rand van de publieke 
groenzones bevinden zich apparte-
menten met maximaal 3 bouwla-
gen.
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Kwalitatief 
groen 

Twee nieuwe buurtparken, waar-
onder een boomgaard, versterken 
het groen karakter.
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Bewust 
parkeren

Gegroepeerde publieke parkeer-
plaatsen verhinderen wild par-
keren in de straat en bieden par-
keerruimte bij buurtfeesten of 
evenementen.
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