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1 .   S i t u e r i n g

1.1  Ligging

Marke vormt een deelgemeente van de stad Kortrijk en ligt ten zuidwesten van de R8, 
de ring rond Kortrijk. 

Het gebied ‘Torkonjestraat’ waarvoor het RUP wordt opgemaakt, situeert zich ten 
zuiden van de kern van Marke en is gelegen op een uitloper van de heuvelkam 
‘Smokkelpot’ tussen Marke en Aalbeke. In de ruimere omgeving komen dan ook grote 
niveauverschillen voor: de Torkonjestraat ligt op peil +50 m, het kruispunt ‘De Prinse’ 
op peil +40 m, de Markebeek en Marke-centrum op peil +20 m. 

Ten westen van de zone bevindt zich de open vallei van de Markebeek, die de 
landschappelijke schakel vormt tussen de historische dorpskern van Marke en de later 
ontwikkelde woonwijken.

De Torkonjestraat maakt deel uit van de gewestweg N43, die Kortrijk met Aalbeke, 
Moeskroen en Tourcoing (vandaar de straatnaam) verbindt. 

De zone is ten noordoosten gelegen van de verkeerswisselaar (klaverblad) van de 
autosnelwegen E17 (of A14 Rijsel-Kortrijk-Gent-Antwerpen) en de A17 (of E403 
Doornik-Kortrijk-Brugge), maar takt hier niet op aan. Via de Torkonjestraat-Pottelberg 
(N43) kan de zone wel ontsloten worden naar de ring van Kortrijk (R8). 

1.2  Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt begrensd:
• ten noorden door de perceelsgrens van de bestaande publieke groenzone bij het OC 

van Marke;
• ten oosten door de gewestweg N43 Torkonjestraat en een deel van de Hellestraat;
• ten zuiden door de Keizerstraat;
• ten westen door de Keizerstraat, Kardinaalstraat en bestaande perceelsgrenzen van 

woningen langs de Kleine Pontestraat. 

1.3  Onderwerp van het RUP

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Marke Torkonjestraat’ wordt 
opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk, 
defi nitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 26 april 
2007.

Via dit RUP worden volgende elementen behandeld: 
• Ontwikkeling van nieuw lokaal bedrijventerrein langs de Torkonjestraat
• Aanleg van de groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat tussen het 

toekomstige stadsrandbos van Marke en het park bij het OC van Marke
• Afwerking van de woonstructuur nabij de Hellestraat, Kardinaalstraat en Keizerstraat
• Ontwikkeling van gemengde functies rond knooppunt van De Prinse
• Een goede verkeersstructuur voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen (zowel 

voor gemotoriseerd verkeer als voor fi etsers en voetgangers)
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2 .  F e i t e l i j k e  t o e s t a n d

De feitelijke toestand wordt weergegeven met behulp van:
• fi guur nr. 02: feitelijke toestand - gebouwen- & functiekaart
• fi guur nr. 03: feitelijke toestand - reliëf
• fi guur nr. 04: feitelijke toestand - orthofoto (2005)
• fi guur nr. 05: feitelijke toestand - percelen- en gebouwenkaart
• fi guur nr. 06: feitelijke toestand - fotoreportage

2.1 Huidig gebruik en ruimtelijk voorkomen

• De gronden van de zone zijn hoofdzakelijk in gebruik als akker- en weilanden. 
De randen van deze landbouwpercelen worden gemarkeerd door kleine 
landschapselementen (bomenrijen, groene bermen, struiken, ...), kleine 
niveauverschillen en/of open grachten.

• Tussen de Kardinaalstraat en het recreatief park rond het ontmoetingscentrum (OC) 
en de bibliotheek van Marke komt een groter niveauverschil (circa 10 m) voor. Vanaf 
dit punt langs Kardinaalstraat heeft men dan ook een mooi zicht op enerzijds Marke-
centrum (o.a. de kerktoren) en anderzijds op de groene site rond het OC van Marke.

• De zone voor ambachtelijke bedrijven ten oosten van de Torkonjestraat werd 
onvoldoende geordend (zowel qua ontsluiting als inrichting).

• En ook de kleine woningclusters langs de Keizerstraat, de Kardinaalstraat en 
ter hoogte van ‘De Prinse’ zijn weinig geordend (zowel qua typologie als qua 
inplanting). 

2.2 Landschappelijke structuur ruimere omgeving

De zone ‘Torkonjestraat’ sluit aan bij de open ruimte van de Markebeekvallei en het 
glooiende landschap ten zuiden van de E17 (rond de Smokkelpot, Sint-Anna en de oude 
stortplaats). Deze open-ruimtegebieden hebben een onvervangbare waarde : ze bieden 
immers potenties voor landschapsopbouw, natuurontwikkeling en laagdynamische 
recreatie. Het netwerk van wegen, voet- en fi etspaden moet echter vervolledigd worden 
en de relatie tussen de dorpskern van Marke en deze open-ruimtegebieden dient te 
worden versterkt.

2.3 Verkeersstructuur

• De N43 vormt een drukke bovenlokale verbindingsweg met vele directe 
erftoegangen tot private percelen (bedrijven en woningen). Deze vermenging van 
een bovenlokale verkeersfunctie met een lokale verblijfsfunctie genereert vaak 
verkeersonveilige situaties. Ook de voorzieningen voor fi etsers en voetgangers langs 
deze N43 zijn onvoldoende uitgerust.

• Ter hoogte van het inmiddels gesloten café-restaurant ‘De Kleine Prins’ situeert zich 
het kruispunt Torkonjestraat-Hellestraat-Pottelberg-Ter Duinenstraat. De Hellestraat 
vormt vanaf de N43 de hoofdtoegangsweg naar het centrum van Marke. De Ter 
Duinenstraat vormt een wijkverzamelweg van de woonwijk Rodenburg. Dit kruispunt 
‘De Prinse’ blijft echter gevaarlijk en is zowel verkeerstechnisch als ruimtelijk te 
verbeteren. 

• Het verkeer op de N43 en de autosnelwegen genereert soms een niet te 
verwaarlozen geluidshinder voor de bebouwde kern van Marke.

• De ontsluiting van de woonwijk op de Kalvarieberg (Keizerstraat, Kalvariestraat, 
Kardinaalstraat, Kleine Pontestraat, ...) naar de gewestweg N43 verloopt 
moeizaam. Dit is voornamelijk te wijten aan het onaangepaste wegprofi el van de 
Kardinaalstraat en de ineffi ciënte wijze waarop de Kardinaal- en Keizerstraat op de 
N43 aantakken.
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fi guur 06: Feitelijke toestand - fotoreportage 

foto 1: zicht op de Torkonjestraat N43. Links het plangebied in gebruik 
als landbouwgronden. Er is een open gracht en een knotwilgenrij 
langs de Torkonjestraat. Rechts op de foto de bestaande versnipperde 
bedrijfspercelen, een tankstation en verderop woningen langs de 
Torkonjestraat.

foto 2: zicht op chaotische verkeerssituatie van kruispunt 
Torkonjestraat-Pottelberg-Hellestraat-Ter Duinenstraat. Achter het 
huisje/restaurant De Kleine Prins sluit de Kardinaalstraat aan op de 
Hellestraat. Deze aansluiting ligt te dicht bij het kruispunt met de N43.

foto 3: panoramabeeld van het moeilijke kruispunt Torkonjestraat-
Pottelberg-Hellestraat-Ter Duinenstraat. Het kleine huisje met 
opschrift ‘restaurant De Kleine Prins’ is een beschermd monument: het 
beschermde Pestkruis, dat aan kopgevel hing, is reeds enkele jaren in 
restauratie. 

foto 4: panorama op kerk en centrum van Marke vanaf Hellestraat. De 
bestaande knotwilgenrijen richten het perspectief.

foto 5: panorama op kerk vanaf de Kardinaalstraat. Iets verderop in de 
Kardinaalstraat verdwijnt de kerk achter de beplanting en bebouwing. 

foto 6: zicht op bestaande publieke groenzone aansluitend bij het 
ontmoetingscentrum (OC) van Marke. Het wandelpad vormt een 
verbinding tussen de Hellestraat en de Kleine Pontestraat.

foto 8: zicht op bestaande kleinschalige woningen langs de 
Keizerstraat. Links ligt een weiland, dat op het gewestplan als 
woongebied is bestemd.

foto 9: zicht op zelfde weiland gelegen langs de Keizerstraat. Centraal 
is een kleine drinkpoel met rietbeplanting en de lijnvormige beplanting 
langs het verlaten décauville-spoor. In wintertoestand kan men op de 
achtergrond ook de bebouwing langs de Torkonjestraat waarnemen.  

foto 11: zicht op markante niveauverschil op de landbouwgronden 
langs de Torkonjestraat

De drie aanpalende panden (links op de foto) werden vermeld 
in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, maar deze kleine 
landarbeiderswoningen werden enkele jaren gelden afgebroken omdat 
ze beslagen zijn door een rooilijn van de gewestweg N43 en reeds 
leegstaand of verkrot waren. 

foto 7: zicht op de lijnvormige beplanting (struik, struweel) langs 
een verlaten décauville-spoor. Dit was een kleinschalige spoorlijn die 
destijds werd gebruikt bij de kleiontginning van de gronden langs de 
Torkonjestraat.

foto 10: zicht op aansluiting van de Keizerstraat op de Torkonjestraat 
(N43). Door de lichte kromming van de Torkonjestraat is de 
zichtbaarheid op deze gewestweg eerder beperkt voor het verkeer dat 
uit de Keizerstraat komt. 
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3 .  J u r i d i s c h e  t o e s t a n d

Type plan Referentie

Gewestplan Het gewestplan Kortrijk (K.B. 04/11/1977 en 
latere wijzigingen) bestemt het plangebied 
hoofdzakelijk als ‘woongebied’. In de hoek van 
de Torkonjestraat en de Keizerstraat is een 
zuidelijk deel van het plangebied bestemd als 
‘ontginningsgebied met nabestemming agrarisch 
gebied’. 

De bibliotheek en het ontmoetingscentrum van 
Marke zijn in een gebied voor gemeenschaps-
voorzieningen en openbaar nut gelegen en de 
aanpalende site in recreatief parkgebied. 

De bedrijven ten oosten van de Torkonjestraat 
zijn gelegen in een gebied voor ambachtelijke 
bedrijven en kmo’s. 
De open vallei van de Markebeek werd als 
bosgebied bestemd (voor de ontwikkeling van 
het stadsrandbos Preshoek). 

BPA Binnen het plangebied van het RUP zijn er geen 
bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) van 
kracht. In de ruime omgeving liggen volgende 
BPA’s:
• BPA Marke nr. 3b Kloosterstraat 
• BPA Marke nr. 10a Ter Doenaert deel 1 

(dit BPA komt tot tegen de grens van het 
plangebied van het RUP in de Hellestraat)

• BPA Kortrijk nr. 85 Groen Lint Zuid. 
RUP Gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk 

gebied Kortrijk: het plangebied ligt binnen de 
afbakeningslijn. 

Goedgekeurde, niet vervallen 
verkavelingen (enkel binnen het 
plangebied)

• V.K. Marke 073 (dd. 07/07/1968)
• V.K. Marke 113 (dd. 13/03/2002)
• V.K. Marke 038 is vervallen

Beschermde monumenten, 
landschappen, beschermde stads- 
en dorpsgezichten

• Beschermd monument: Het arbeidershuis 
met pestkruis (Kardinaalstraat 3 - M.B. 
30/04/2004)

• Beschermd monument: Het pestkruis 
(Keizerstraat/Kardinaalstraat - M.B. 
30/04/2004)

• Beschermd dorpsgezicht: Oude olie- en 
graanmolen met zijn omgeving (M.B. 
03/02/1983)

Vogelrichtlijngebied
Habitatrichtlijngebied

Geen

Atlas der buurtwegen • Buurtweg nr. 5: aangepast BD 27/01/1905 
en 05/06/1936; dit komt overeen met de 
huidige Keizerstraat (en Kalvariestraat).

• Buurtweg nr. 3: aangepast BD 08/02/1935 
en 12/04/1971; dit komt overeen met de 
huidige Kardinaalstraat en Hellestraat (en 
Watervalstraat).

Waterlopen (categorisering) Geen

VEN-gebied, IVON-gebied Geen 

Gemeentelijke verordeningen Algemene bouwverordening van de stad Kortrijk
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fi guur 07: Gewestplan
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In de ruime omgeving liggen volgende BPA’s:
• BPA Marke nr. 3b Kloosterstraat 
• BPA Marke nr. 10a Ter Doenaert deel 1 

(dit BPA komt tot tegen de grens van het 
plangebied van het RUP in de Hellestraat)

• BPA Kortrijk nr. 85 Groen Lint Zuid. 
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fi guur 10: Juridische toestand - beschermde 
monumenten en dorpsgezichten

plangebied

landschappen

monument

stads- en dorpsgezichten

Relicten

Gehelen

• Beschermd monument: Het arbeidershuis 
met pestkruis (Kardinaalstraat 3 - M.B. 
30/04/2004)

• Beschermd monument: Het pestkruis 
(Keizerstraat/Kardinaalstraat - M.B. 
30/04/2004)

• Beschermd monument en dorpsgezicht: Oude 
olie- en graanmolen met zijn omgeving (M.B. 
03/02/1983)

Daarnaast zijn er ook enkele gebouwen 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Op het verordenend plan zullen de twee 
beschermde monumenten worden aangeduid. 
En als bouwkundig erfgoed worden op het 
verordenend plan de twee waardevolle woningen 
in de Hellestraat (nr. 38 en nr. 40) aangeduid. 
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fi guur 11: Juridische toestand - atlas der 
buurtwegen

plangebied

wijzigingen

Volgens de atlas der buurtwegen liggen binnen het 
plangebied van het RUP:

• Buurtweg nr. 5: aangepast BD 27/01/1905 en 
05/06/1936; dit komt overeen met de huidige 
Keizerstraat (en Kalvariestraat)

• Buurtweg nr. 3: aangepast BD 08/02/1935 
en 12/04/1971; dit komt overeen met de 
huidige Kardinaalstraat en Hellestraat (en 
Watervalstraat).

Opmerking: de paarse lijnen duiden aanpassingen 
aan.
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4 .  P l a n n i n g s c o n t e x t

4.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Kortrijk geselecteerd als 
regionaalstedelijk gebied. Dit wil zeggen dat Kortrijk een belangrijke positie inneemt in 
de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk maakt als economisch knooppunt ook deel uit van de ruimtelijk-economische 
structuur van Vlaanderen.

Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben de regionaalstedelijke gebieden – 
weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht grote potenties om 
een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke 
voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

De globale opties, die in dit gemeentelijk RUP Marke Torkonjestraat worden beoogd, 
geven uitvoering aan volgende ontwikkelingsperspectieven voor het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk:
• het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor bedrijven: 

nl. de ontwikkeling van het nieuw lokaal bedrijventerrein langs de Torkonjestraat 
N43

• het voeren van een aanbodbeleid voor bijkomende ruimte voor woningen: 
nl. het afwerken van de woonstructuur langs de Keizerstraat en Kardinaalstraat

• versterken van de multifunctionaliteit: nl. de ontwikkeling van gemengde 
functies rond De Prinse

• behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke 
groengebieden: nl. de aanleg van een groene verbinding Kardinaalstraat-
Keizerstraat, die zorgt voor een connectie naar het stadsrandbos Preshoek 

• stimuleren van een stedelijk mobiliteits- en locatiebeleid: nl. een goede 
verkeersstructuur voor de verschillende nieuwe ontwikkelingen (zowel voor 
gemotoriseerd verkeer als voor fi etsers en voetgangers)

4.2 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk

In het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, 
dat defi nitief werd vastgesteld door de Vlaamse regering op 20 januari 2006, valt het 
betrokken plangebied van het RUP binnen de afbakeningslijn van dit stedelijk gebied. 

Voor lokale bedrijventerreinen is in het afbakeningsproces een pakket van 58 ha 
voorzien. Daarin zijn ook lokale bedrijventerreinen voorzien voor kernen buiten het 
stedelijk gebied (van gemeenten die deel uitmaken van het stedelijk gebied). De 
verdeling gebeurt in overeenstemming met de principes in het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen en de selecties in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. In het 
afbakeningsplan wordt deze oppervlakte niet in concrete locaties vastgelegd (met 
uitzondering van een deel van de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Heule-
Kuurne).

In de toelichtingsnota van het gewestelijk RUP wordt bij de hypothese van de gewenste 
ruimtelijke structuur de zone langs de Torkonjestraat (N43) aangeduid voor de 
ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein. 

In het gewestelijk RUP worden dus geen deelplannen opgenomen voor lokale 
bedrijventerreinen. Dit dient te gebeuren in de gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in uitvoering van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.

4.3  Relatie met het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen

4.3.1  Algemeen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WVl) situeert het 
verstedelijkte gebied van Kortrijk, waartoe Marke ook behoort, binnen de Leieruimte.

De globale opties, die in dit gemeentelijk RUP Marke Torkonjestraat worden beoogd, 
geven uitvoering aan volgende beleidsdoelstelling voor deze Leieruimte: het stedelijk 
gebied Kortrijk ondersteunen als knooppunt voor ontwikkeling. 
Meer concreet worden in het RUP volgende bepalingen nagestreefd:
• aanbodbeleid voor wonen en bedrijvigheid;
• bij het stedelijk wonen extra aandacht naar de inrichting van het openbaar domein;
• het maximaal benutten van de mogelijkheden voor bovenlokale fi etsverplaatsingen;
• aandacht voor groen in de stad, omwille van de woon- en toeristisch-recreatieve 

kwaliteiten.

4.3.2 Specifi eke bepalingen en selecties

Volgende specifi eke bepalingen en selecties uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen zijn van belang voor dit RUP:
• De N43 tussen de Franse grens en de R36 (binnenstadsring van Kortrijk: de Minister 

Tacklaan) werd geselecteerd als secundaire weg categorie 2.
• Ditzelfde tracé van de N43 werd - in uitvoering van het PRS - geselecteerd als 

bovenlokale functionele fi etsroute voor woon-werk en woon-schoolverkeer.
• In het specifi ek beleidskader voor de nederzettingsstructuur wordt gestreefd naar 

een menging van verschillende woningtypes. Bij elke ontwikkeling van nieuwe 
woonzones groter dan 1 ha moet worden gestreefd naar een minimum van 25% 
sociale huur- of koopwoningen, indien de grond in private eigendom is. 

4.4 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Kortrijk werd defi nitief 
goedgekeurd op 26 april 2007 door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. 
Enkel de relevante elementen uit het GRS worden hieronder weergegeven.

4.4.1 Gewenste natuur & groenstructuur

Stadsbos Preshoek (tekst RG p. 24-25)

Het stadsbos is een randstedelijk groengebied op het niveau van het regionaalstedelijk 
gebied. Het zal ontwikkeld worden als een multifunctioneel bosgebied waarin open 
landbouwstructuren kunnen plaatsvinden. Recreatieve activiteiten die inspelen op het 
kwalitatieve landschap zijn er mogelijk. 

Bij de recente gewestplanwijzigingen werd het grootste deel van het gebied ingekleurd 
als bosgebied. Het stadsbos is een realisatie van het Vlaamse Gewest. De basis voor 
uitvoering is het structuurplan dat opgenomen is in het rapport “Structuurplan Stadsbos 
Kortrijk”.

Vanuit het GRS Kortrijk worden volgende randvoorwaarden gesuggereerd:
• Voorzien van een verbinding met de Leie ten oosten van de E403.
• Integreren van de vallei van de Markebeek als natuurontwikkelingsgebied. 
• Bij het uitwerken van een globaal concept van het stadsbos wordt rekening 

gehouden met de landschappelijke kwaliteit van het gebied.
• Het maken van een groenverbinding met de Keizerstraat en de Kardinaalstraat tot 

aan het OC van Marke.
• Het maken van een verbinding met Sint Anna. De taluds langs de E17 worden op 

een gelijkaardige manier aangepakt.
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fi guur 12: GRS Kortrijk - Gewenste 
economische structuur bedrijven en 
bedrijventerreinen
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Groen Netwerk Zuid (tekst RG p. 26)

Aan de zuidelijke rand van het stedelijk gebied bevinden zich belangrijke groene 
ruimten; het Kennedybos, het kasteelpark ‘t Hoge, ... Een aantal andere zijn er 
gepland: het stadsgroen Marionetten, de Vlasakker, de groenzone langs de N391, 
de groene vinger Langwater, ... Mits een goede onderlinge aaneenschakeling en een 
goede verbinding met het woongebied en de andere functies op Hoog-Kortrijk kunnen 
ze een signifi cante meerwaarde voor de stad vormen. Tevens wordt op die manier een 
verbinding gevormd tussen het stadsbos Preshoek en de Gavers.

Het Groen Netwerk Zuid wordt verder uitgebouwd als landschapspark op basis van 
volgende gewenste ontwikkeling:
• het herstel van de voetwegen op de kam tussen de Rollegemseweg en St. Anna;
• aanleg speelbos Don Bosco;
• aanleg van het stadsgroen Marionetten, het speelbos en de parkzone bij het 

ziekenhuis;
• aanleg groene verbinding Keizerstraat – Kardinaalstraat;
• aanleg en behoud van stedelijke groenelementen op Hoog-Kortrijk;
• aanleg van fi etsroutes en wandelwegen door het landschapspark, die het gebied 

met de omliggende stedelijke structuur verbindt.

4.4.2 Gewenste nederzettingsstructuur

Randstedelijke kernen (tekst RG p. 35)

Het gebied omvat de kernen Heule, Bissegem, Marke. De kernen hebben een voldoende 
hoog voorzieningen-niveau en vormen de basis voor de verdere kerngebonden 
ontwikkeling van het gebied. Het beleid is gericht op centrumversterking van de 
verschillende kernen door middel van het herwerken van de doortochten, opwaarderen 
van de beekvalleien binnen de kern, het realiseren van de stedelijke woongebieden en 
ambachtelijke zones en het versterken van de centrumfuncties.

4.4.4 Gewenste economische structuur

Lokale bedrijventerreinen (tekst RG p. 43)

In vergelijking met andere centrumsteden heeft Kortrijk een uitgebreid KMO-weefsel 
onder de vorm van bedrijven die verweven zijn in het woongebied en bedrijven die 
gelegen zijn op lokale bedrijventerreinen. Kortrijk wil het weefsel uitbreiden door meer 
ruimte te geven aan de KMO’s.

De nieuwe lokale bedrijventerreinen sluiten zoveel mogelijk aan bij het bestaand 
weefsel en worden ontsloten via de R8, de N328, de R36 en het net van radiale 
invalswegen.
In het regionaalstedelijk gebied wordt een extra lokaal bedrijventerrein voorzien op 
volgende plaatsen:
• in Marke langs de N43 (4 ha); 
• in Kortrijk op de Venning (3 ha);
• op de Pottelberg (4 ha);
• in Bissegem langs de N8, ten westen van de R8 (11 ha);
• in Heule-Watermolen aansluiten op de site MEWAF (4 ha).

4.4.5 Gewenste ruimtelijke structuur van de randstedelijke kern Marke

Groene vinger van OC naar stadsbos (tekst RG p. 83)
Langs de Torkonjestraat is een nieuw lokaal bedrijventerrein voorzien. De bufferzone 
tussen het bedrijventerrein en de bebouwing langs de Kardinaalstraat en de Keizerstraat 
wordt uitgewerkt als een publiek toegankelijke zone die loopt van het OC tot aan het 
stadsbos.

Lokaal bedrijventerrein Torkonjestraat (tekst RG p. 83)
Zoals opgenomen in het “voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk” (nota mei 2000) wordt in Marke langs de Torkonjestraat een lokaal 
bedrijventerrein gerealiseerd tussen de N43 en het stadsbos Preshoek.

4.4.6 Maatregelen en acties - richtinggevend gedeelte

In het richtinggevend gedeelte van het GRS Kortrijk worden de maatregelen en acties 
samengevat onder 7 ambities. Het plangebied en onderwerp van het RUP hebben 
betrekking op volgende maatregelen en acties: 
• Realisatie van het Groen Netwerk Zuid, het stadsrandbos en het universiteitspark 

(tekst RG p. 111 - ambitie 3) 
• Verder verbeteren van de voorzieningen voor openbaar vervoer en fi etsers op de 

invalswegen (tekst RG p. 111 - ambitie 3)
• Aandacht voor het aanleggen van fi ets- en wandelverbindingen tussen de grote 

randstedelijke groengebieden (Preshoekbos en Gavers) (tekst RG p. 111 - ambitie 
3)

• Realisatie van de ambachtelijke zones Ter Doenaert, Torkonjestraat en Kruiskouter 
(tekst RG p. 114 - ambitie 5)

4.4.7 Bindend gedeelte

Volgende bindende bepalingen uit het GRS Kortrijk zijn relevant voor het RUP Marke 
Torkonjestraat: 
• Realisatie van het groen netwerk zuid, met o.a. het universiteitspark (Vlasakker), de 

ziekenhuissite AZ-Groeninge en het stadsgroen Marionetten; (tekst BG p. 7)
• RUP voor de realisatie van de ambachtelijke zone Torkonjestraat (tekst BG p. 11)

4.4.8  Aanvullende onderbouwing voor de KMO-zone langs de N43

Het GRS vermeldt in het richtinggevend gedeelte een extra lokaal bedrijventerrein in 
Marke langs de N43 met een oppervlakte van 4 ha. In het bindend gedeelte van het 
GRS is voor de ambachtelijke zone Torkonjestraat geen oppervlakte aangegeven. De 
totale oppervlakte van de KMO-zone in het RUP bedraagt 5,91 ha en volgt uit twee 
bestemmingswijzigingen (zie ook hoofdstuk 9 - ruimtebalans):
• 3,62 ha ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied wordt omgezet naar 

KMO-zone  
• én 2,29 ha woongebied wordt omgezet naar KMO-zone. 

De stad Kortrijk geeft aan dat de bestemmingswijziging van circa 2 ha bijkomende 
KMO-zone kan verantwoord worden vanuit een ander aanknopingspunt uit het GRS 
Kortrijk. In het richtinggevend gedeelte van het GRS Kortrijk wordt onder punt 3.2.1.6 
(p. R43-R44) verwezen naar de ‘evaluatie van zones voor milieubelastende industrie’. 
Hierbij wordt de ambachtelijke zone van Walle (gelegen binnen het Ei) vermeld. 
Na evaluatie blijkt dat deze ambachtelijke zone niet zal ontwikkeld worden. Dit 
bestemmingsgebied van het gewestplan bedraagt circa 2 ha en zal gewijzigd worden 
naar een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut in functie van de 
aanleg van een waterbufferbekken. De stad Kortrijk start hiervoor de RUP-procedure 
‘Grote Wallebeek’ op. Het schrappen van de 2ha KMO-zone bij Walle wordt ruimtelijk 
gecompenseerd door de bijkomende oppervlakte KMO-zone langs de Torkonjestraat 
in Marke. Deze ruimtelijke compensatie blijft binnen de afbakeningslijn van het 
regionaalstedelijk gebied en wijzigt het totaalpakket van lokale bedrijventerreinen niet. 
Dit wijkt ook niet af van de opties van het GRS Kortrijk. 
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5 .  U i t g a n g s p u n t e n  -  g l o b a l e 
r u i m t e l i j k e  o p t i e s

Op basis van de planningscontext worden voor dit RUP volgende uitgangspunten en 
globale ruimtelijke opties genomen:

1. Gezien de gunstige ligging (zowel vanuit stedenbouwkundig als mobiliteitsoogpunt), 
dient langs de Torkonjestraat een nieuw lokaal bedrijventerrein voor KMO’s en 
ambachtelijke bedrijven te worden ontwikkeld.

2. De opties van de studie ‘Groen Lint’ worden geëvalueerd en geactualiseerd. Meer 
concreet dient de ‘groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat’ (als speelbos) 
nader te worden bestudeerd naar haalbaarheid, betekenis en concrete uitwerking. 
Het omzetten van grote oppervlaktes ‘woongebied’ naar een groen-recreatieve 
bestemming kan immers aanleiding geven tot aanzienlijke planschade-vorderingen. 
Daarnaast vragen ook enkele recente ontwikkelingen reeds om aanpassingen 
ten opzichte van de oorspronkelijke studie (zo is een deel van de gronden langs 
de Keizerstraat reeds verkaveld op basis van de gewestplanbestemming als 
woongebied). Globaal genomen blijven de realisatie van het stadsrandbos van 
de Markebeekvallei en de projecten van het Groen Lint ten zuiden van de E17 
van prioritair belang. De groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat is van 
secundaire orde, doch de essentie van dit project kan worden geconsolideerd: de 
continuïteit en de samenhang van de groenstructuur met wandel- en fi etslussen 
vanuit de kern van Marke naar het stadsrandbos.

3. De woonstructuur van de Kalvariewijk kan nog vervolledigd en afgewerkt worden 
met nieuwe woningbouwprojecten nabij de Hellestraat, Kardinaalstraat en 
Keizerstraat.

4. Rekening houdende met de gewestplanbestemming als woongebied, de bestaande 
woonomgeving en de ruimtelijk beeldbepalende locatie wordt de omgeving van het 
knooppunt van De Prinse ontwikkeld met gemengde functies. 

5. Zowel vanuit de analyse van de huidige toestand als vanuit de nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, dient de globale verkeersstructuur van het gebied te worden 
geoptimaliseerd in al zijn facetten (ontsluiting, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, 
oversteekbaarheid, verkeersleefbaarheid, ...) en voor alle gebruikers (gemotoriseerd 
verkeer, fi etsers en voetgangers).

fi guur 13: Globale ruimtelijke opties RUP 
Marke Torkonjestraat
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3
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4.5 Studie Groen Lint

In 2000 werd de studie ‘Groen Lint’ afgerond, die algemene en concrete voorstellen 
omvat voor de realisatie van een landschapspark in de vallei van de Markebeek en op 
Hoog Kortrijk. Deze studie had tot doel om een samenhangende groenstructuur uit te 
werken voor het zuidelijk deel van de stad Kortrijk. Voor het gehele gebied werd ook 
een globaal concept voor een fi etsers- en voetgangersstructuur uitgewerkt.

Deze studie omvat - in de ruimere omgeving van het plangebied – ondermeer volgende 
voorstellen:
• de aanleg van een open stadsrandbos in de vallei van de Markebeek (ten westen 

van Marke)
• de ontwikkeling van het Sint-Anna natuurpark rond de oude stortplaats ten zuiden 

van de E17
• de aanleg van een golfterrein in het glooiende landschap rond de Smokkelpot
• het aanplanten van een speelbos bij de school Don Bosco
• de beplanting rond de Arme Leute en de Klarenhoek

Voor het betrokken plangebied langsheen de Torkonjestraat omvat de studie volgende 
opties: 
• Langsheen de Torkonjestraat werd de mogelijke bestemming als K.M.O.-zone 

gesuggereerd
• De realisatie van een groene verbinding langs de Keizerstraat en de 

Kardinaalstraat onder de vorm van een speelbos, dat zich zou uitstrekken van het 
ontmoetingscentrum van Marke tot aan de E17.

• Tussen het stadsrandbos van de Markebeekvallei en Marke-centrum werd zowel een 
voetgangers- als fi etserslus uitgestippeld. Het voetgangerstraject loopt o.a. parallel 
met de groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat; de fi etsersverbinding loopt 
o.a. langsheen de Torkonjestraat en de Hellestraat; en er werd tevens – dwars over 
de Torkonjestraat – een voetgangers- en fi etsverbinding uitgestippeld naar het 
gebied ten zuiden van de E17.

 
Opmerking: De studie Groen Lint is een beleidsdocument en geen juridisch bindend 
planningsdocument. Voor het gebied ten zuiden van de autosnelweg E17 (tussen Sint-
Anna en de Marionetten) werd het BPA Kortrijk nr. 85 ‘Groen Lint Zuid’ opgemaakt, 
dat de globale opties van de studie Groen Lint juridisch-planologisch heeft verankerd. 
Recent werd ook een concreet landschapsplan ‘Stadgroen Marionetten’ opgemaakt voor 
de inrichting van dit gebied ten zuiden van de autosnelweg E17. 

3
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6 .  O n t w e r p e n d  o n d e r z o e k  - 
s t e d e n b o u w k u n d i g  p l a n

A.h.v. ontwerpend onderzoek werden verschillende aspecten onderzocht:
• Groenstructuur op macro-niveau & het bijhorende fi ets- en wandelnetwerk
• Verkeersstructuur op macro-niveau: de knooppuntenstructuur voor de gewestweg 

N43 & de verkeersontsluiting van Marke
• Verkeersstructuur op meso-niveau: afweging van verschillende alternatieven voor 

de verkeersontsluiting van het nieuwe lokale bedrijventerrein en de woonwijk van 
de Kalvarieberg

Dit resulteerde in een globaal stedenbouwkundig plan waarbij verschillende 
planonderdelen gedetailleerd werden onderzocht:
• Gewenste wegprofi el voor de gewestweg N43 en de erftoegangsweg van het nieuw 

lokaal bedrijventerrein
• Het nieuw lokaal bedrijventerrein
• De omgeving van de Prinse en aansluiting naar de parkzone bij het OC van Marke
• De groene verbinding Kardinaalstraat-Keizerstraat
• De afwerking van het woongebied Kardinaalstraat-Keizerstraat

6.1 Groenstructuur & fi ets- en wandelnetwerk 

Op basis van de bepalingen uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk, de 
studie van het Groen Lint, het landschapsplan ‘Stadsgroen Marionetten’ en op basis 
van de studie voor het Recreatief Fietsnetwerk Leiestreek, wordt een groenstructuur 
en een fi ets- en wandelstructuur voor de ruime omgeving opgebouwd, langs diverse 
waardevolle groenstructuren en open-ruimtegebieden.

Op de fi guur onderscheiden we volgende groenstructuren:
• Aanleg stadsrandbos Marke-Aalbeke Preshoek
• Beekvallei Markebeek
• Aanleg speelbos Don Bosco
• Aanleg van het stadsgroen Marionetten met het Sint-Anna natuurpark en de Libelle
• Aanleg groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat

Voor het plangebied van het RUP is de aanleg van de groene verbinding Keizerstraat- 
Kardinaalstraat van fundamenteel belang: het vormt een connectie tussen de bestaande 
publieke groenzone bij het ontmoetingscentrum en de bibliotheek van Marke en het 
stadsrandbos. Vanuit Marke-centrum worden ook twee wandellussen (rode lijnen) naar 
het stadsrandbos en de Markebeekvallei uitgestippeld. De realisatie van de ‘groene 
verbinding Kardinaalstraat-Keizerstraat’ vormt een absolute randvoorwaarde voor deze 
kleine en grote wandellus.

Op de fi guur zijn naast bestaande fi etsroutes ook enkele nog te realiseren fi etstracés (in 
zwarte stippellijnen) aangeduid. 

Het fi jnmazige fi ets- en wandelnetwerk geeft toegang tot verschillende groenstructuren 
en bezienswaardigheden. 
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fi guur 14: Gewenste groenstructuur & fi ets- 
en wandelnetwerk 

schaal: 1:20.000

Stadsgroen Marionetten

Legende
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6.2 Verkeersstructuur - macro

6.2.1 Gewestweg N43 - knooppuntenstructuur

De N43 vormt een belangrijke bovenlokale invalsweg (een secundaire weg type II) 
voor het regionaalstedelijk gebied van Kortrijk, waarlangs zowel verkeerskundige als 
ruimtelijke maatregelen zich opdringen.

Op de fi guur wordt een globale knooppuntenstructuur voor deze N43 op macroniveau 
opgebouwd:

• De verkeerswisselaar van de R8 met de N43

• De primaire knooppunten met de N43:
1. Kleine ring
2. Condédreef
3. Pottelberg
4. De Prinse

Het is wenselijk dat deze primaire knooppunten als een ruimtelijk en verkeerskundig 
herkenningspunt op het tracé van de N43 geconcipieerd worden.

• Enkele secundaire knooppunten met de N43 (o.a. ter hoogte van de Oude Molen). 
Voor deze secundaire knooppunten kan met voorsorteerstroken voor links afslaand 
verkeer gewerkt worden.

Het is tevens wenselijk dat enkele knooppunten langs de N43 worden geëlimineerd of 
gedeeltelijk aangepast:
• het knooppunt met de Keizerstraat: gebrekkige zichtbaarheid in holle bocht
• het knooppunt met de Rodenburgstraat: verstoort het functioneren van de 

verkeerswisselaar R8-N43

De stad Kortrijk en de Vlaamse Overheid (MOW/AWV) werken samen aan een 
fi etspadenproject (samenwerkingsovereenkomst VI) en de aanpak van de 
schoolomgevingen langs de N43. De herinrichting van de doortocht van Aalbeke is al 
uitgevoerd. Door al deze projecten zal de N43 op zijn geheel aangepakt worden. 

6.2.2 Verkeersontsluiting Marke

Op deze fi guur wordt ook aangegeven hoe de lokale ontsluiting van Marke naar Kortrijk 
via verschillende wegen kan georganiseerd worden. Hierbij valt op dat de woonwijk op 
de Kalvarieberg (Keizerstraat, Kalvariestraat, Kardinaalstraat, Kleine Pontestraat) – in 
tegenstelling tot de andere woonwijken van Marke – niet over een vlotte ontsluiting 
beschikt. 

Dit knelpunt kan op twee wijzen worden aangepakt:
• optimaliseren van de aansluiting van de Kalvariewijk met het knooppunt van ‘De 

Prinse’ 
• de woonstraten van de Kalvarieberg ontsluiten naar een nieuw secundair knooppunt 

langs de Torkonjestraat N43 (zie verder onderzoek)

foto 4: beperkte zichtbaarheid voor verkeer komende uit 
Keizerstraat op verkeer van Torkonjestraat komende uit Aalbeke. 

foto 3: beperkte zichtbaarheid voor verkeer komende uit 
Keizerstraat op verkeer van Torkonjestraat komende uit Kortrijk. 

foto 1: bestaande kruispunt ‘De Prinse’ van de gewestweg N43 
Torkonjestraat-Pottelberg met de Hellestraat en Ter Duinenstraat 
is visueel-ruimtelijk nauwelijks herkenbaar. 

foto 2: zicht op moeilijke kruispunt Torkonjestraat-Pottelberg-Hellestraat-Ter Duinenstraat. Achter het huisje/
restaurant De Kleine Prins sluit de Kardinaalstraat aan op de Hellestraat. Deze aansluiting ligt te dicht bij het 
kruispunt met de N43.
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fi guur 15: Gewenste verkeersstructuur - 
macro 

schaal: 1:20.000

Legende
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6.3 Verkeersstructuur - meso

De globale ruimtelijke opties vergen een grondige 
afweging van de gewenste verkeersstructuur 
van het plangebied met de directe omgeving. 
Een veilige en vlotte verkeersafwikkeling van het 
nieuw lokaal bedrijventerrein én van de woonwijk 
van de Kalvarieberg naar de Torkonjestraat (N43) 
vormt een absolute randvoorwaarde voor een 
verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling. 

Op de fi guren hiernaast worden een aantal 
alternatieven voor de verkeersstructuur op 
meso-niveau met voor- en nadelen naast elkaar 
afgewogen.

Hieruit blijkt dat de alternatieven D, E, F en G de 
meest gunstige opties vormen, daar ze kunnen 
instaan voor een volwaardige, veilige en vlotte 
verkeersontsluiting van zowel de woonwijk op 
de Kalvarieberg als de nieuw te ontwikkelen 
ambachtelijke zone.

Initieel ging de voorkeur uit naar optie F met 
de nieuwe ovonde (= grote 0-rotonde) aan het 
knooppunt De Prinse omdat dit verschillende 
ruimtelijke en verkeerskundige problemen in één 
vlotte beweging oplost:
• De nieuwe ovonde van De Prinse vormt een 

ruimtelijk herkenbaar knooppunt zowel voor 
het verkeer dat het stedelijk gebied van 
Kortrijk binnenrijdt (of verlaat) als voor het 
verkeer van en naar Marke-centrum.

• De nieuwe ovonde aan De Prinse vormt een 
veilig en vlot verkeersknooppunt, dat zowel 
de ontsluiting naar Marke-centrum en van 
de bestaande woonwijken Kalvarieberg en 
Rodenburg optimaliseert, als een éénduidige 
en veilige toegang biedt tot het nieuw lokaal 
bedrijventerrein. 

• De erftoegangsweg voor de bedrijven bevindt 
zich aan de zijde van de secundaire weg, zodat 
geen extra lawaaihinder voor de woonstraten 
Keizer-Kardinaalstraat wordt gegenereerd. 
Hierdoor verkrijgen de bedrijven ook een 
éénduidige toegang aan de voorzijde (= zijde 
Torkonjestraat N43). 

Na verder overleg met MOW/AWV, die als 
wegbeheerder van de N43 voor de Vlaamse 
Overheid optreedt, werd beslist om aan het 
knooppunt De Prinse geen ovonde te voorzien, 
maar wel een lichtengeregeld kruispunt omdat 
dit voor fi etsers en voetgangers een meer 
verkeersveilige oplossing zal bieden. De optie G 
behoudt ook de andere voordelen van optie F en 
vormt dus het voorkeursalternatief. 
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G. Ventweg (dubbele rijrichting) aangesloten op
nieuw lichtengeregeld kruispunt ‘De Prinse’

+ veilige en éénduidige scheiding tussen verkeersstromen
+ één centrale, herkenbare ontsluiting vanaf de N43
+ eliminatie gevaarlijk punt Keizerstraat-Torkonjestraat
+ verbeterde ontsluiting woonwijk Kalvarieberg
+ herinrichting van kruispunt De Prinse met verkeerlichten 
   met veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

- grotere bijkomende kosten voor nieuwe wegenis

fi guur 16: Gewenste verkeersstructuur - 
meso - alternatieven A-B-C-D-E-F-G

schaal: 1:10.000
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6.4 Stedenbouwkundig plan

Op basis van de gewenste groenstructuur & verkeersstructuur op macro/meso-
schaalniveau werd een stedenbouwkundig plan ontworpen (zie overzichtsplan).

6.4.1 Gewenste wegprofi el N43 + ventweg bedrijventerrein 

Het Vlaamse Gewest (MOW/AWV) heeft plannen om de N43 her aan te leggen met 
nieuwe veilige fi etspaden tussen de kern van Aalbeke en de aansluiting met de R8. 
Langs de Torkonjestraat wordt gekozen voor volgende inrichtingsprincipes:
• snelheidsregime 70 km/uur (buiten bebouwde kom)
• vrijliggende fi etspaden, afgescheiden van de rijweg door een groenstrook met 

bomenrij  

De nieuwe erftoegangsweg voor het bedrijventerrein vormt een soort ventweg (parallel 
met de gewestweg), die door de bestaande niveauverschillen wat hoger zal liggen. 
Tussen de gewestweg en deze ventweg wordt de bestaande open gracht behouden (en 
eventueel aangepast).

De gevaarlijke aansluiting van de Keizerstraat op de Torkonjestraat (N43) zal 
worden doorgeknipt voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fi etsers kunnen 
vanaf de Keizerstraat wel nog aansluiten op de Torkonjestraat (en vice versa). De 
erftoegangsweg voor het bedrijventerrein eindigt op een kleine rotonde (keerpunt). 

Het zuidelijke deel van de Keizerstraat, dat parallel loopt met de autosnelweg, zal 
aangelegd worden als langzaamverkeersverbinding, met mogelijkheid tot doorgang voor 
hulpdiensten. Het auto- en vrachtwagenverkeer van het nieuwe bedrijventerrein zal dus 
verplicht moeten keren aan de rotonde en kan dus niet doorrijden naar de Keizerstraat.  

In het kader van de projectnota voor de herinrichting van de N43 wordt voldoende 
aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid en de fi etsveiligheid langs de N43 
en de kruispunten (in het bijzonder kruispunt ‘De Prinse’). In principe doet het RUP 
geen uitspraken over deze mobiliteitsvraagstukken, omdat dit via de gangbare 
mobiliteitsprocedures verloopt en ook omdat de inrichting van de gewestweg N43 
buiten het plangebied van het RUP valt. Maar het RUP houdt wel rekening met de 
herinrichtingsplannen voor deze gewestweg (en vice versa). 

6.4.2  Groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat

De groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat heeft verschillende functies:
• Als groene fi ets- en wandelverbinding is het een groen-recreatieve verbinding vanaf 

de bestaande groenzone bij het OC van Marke naar het toekomstige stadrandbos 
Markebeek-Preshoek. Naast het fi etsen en wandelen kan de groene verbinding ook 
ruimte bieden voor de spelende jeugd (ravotruimte). 

• De zone heeft ook een groen-landschappelijke en ecologische functie. De 
bestaande houtkant en struweelbeplanting langs het voormalige décauville-spoor 
kan aangedikt worden en vormt hierbij een droog ecologisch lijnelement. Enkele 
bestaande landschapselementen zoals een markante steilrand of kleine poel kunnen 
groene stapstenen vormen. 

• Tot slot vormt de groene verbinding ook een bufferzone tussen het nieuw lokaal 
bedrijventerrein en het woongebied langs de Keizerstraat en Kardinaalstraat. 

De bestaande houtkant langs het voormalige smalspoor vormt de logische grens tussen 
het (nieuwe) woongebied en de groenzone. De totale breedte van de groenzone varieert 
van minimum 20 m ter hoogte van de gemengde functies, circa 35 m breed ten zuiden 
tot maximum 45 m breed centraal tussen het woongebied en het bedrijventerrein. Aan 
de zijde van het bedrijventerrein zal een strook van minimum 10 m breed met een 
gesloten groenbeplanting een schermfunctie vervullen.  
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fi guur 18: Stedenbouwkundig plan - overzicht
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6.4.3  Omgeving De Prinse & park bij OC van Marke

Probleemstelling bestaande toestand
In de omgeving van het knooppunt De Prinse zijn er zowel ruimtelijke als 
verkeerskundige knelpunten:
• Het kruispunt Torkonjestraat-Pottelberg-Hellestraat-Ter Duinenstraat is vrij 

problematisch. De Kardinaalstraat sluit te dicht aan bij het kruispunt van de 
Hellestraat met de gewestweg N43, wat tot moeilijke en zelfs gevaarlijke 
verkeerssituaties leidt. Ook de oversteekbaarheid voor voetgangers en fi etsers 
is beperkt. Voor de schoolgaande jeugd van Marke naar Don Bosco wordt het 
oversteken van de N43 t.h.v. De Prinse dagelijks geregeld door de politie.  

• De bebouwing rond het knooppunt De Prinse is weinig kwaliteitsvol. Op de hoek met 
de Kardinaalstraat is ook een arbeidershuis gelegen, waar een pestkruis aanleiding 
gaf om dit te beschermen als monument. Het pestkruis is echter reeds verschillende 
jaren verdwenen (in herstelling). 

• Ook de bebouwing op de hoek van de Kardinaalstraat en de Hellestraat is weinig 
gestructureerd. Sommige gebouwen staan aan de straatzijde; anderen liggen 
dieper. Een autohandelaar langs de Hellestraat kampt met ruimtetekort en heeft een 
rommelige achterzijde naar de groenzone bij het OC van Marke.

Gewenste verkeersstructuur
De hoofdprincipes werden reeds hierboven toegelicht. Een nieuwe lichtengeregeld 
kruispunt zal het verkeersknooppunt van De Prinse veiliger maken, zal de ontsluiting 
naar Marke-centrum (Hellestraat) optimaliseren, zal ook zorgen voor een betere 
ontsluiting van de bestaande woonwijken Kalvarieberg en Rodenburg én zal tot slot 
ook een éénduidige en veilige toegang bieden tot het nieuw lokaal bedrijventerrein. De 
oversteekbaarheid voor fi etsers en voetgangers zal dankzij de verkeerslichten sterk 
verbeteren en de bushaltes worden beter uitgerust en toegankelijker gemaakt. 

Bij de aanleg van het nieuwe kruispunt moet het beschermde arbeidershuis met 
pestkruis worden behouden. De andere kleine arbeiderswoningen werden reeds 
minnelijk verworven door Leiedal en afgebroken, zodat de herinrichting van het 
kruispunt mogelijk wordt. 

Gewenste ruimtelijke structuur
Rond het knooppunt De Prinse wordt een bebouwing met gemengde functies (kantoren, 
horeca, handel, diensten, eventueel appartementen) voorzien. Deze gemengde 
bebouwing heeft een beeldbepalende functie langs de gewestweg N43: deze hoek ligt 
immers in het perspectief vanuit beide rijrichtingen van de gewestweg en vormt zo een 
ruimtelijk herkenbaar knooppunt als toegang/poort tot de bebouwde kern van Marke en 
het stedelijk gebied van Kortrijk. 

Deze nieuwe gemengde functies zorgen ook voor een goede ruimtelijke overgang 
naar de woningen in het begin van de Kardinaalstraat, die wordt afgesloten van de 
Hellestraat. 

Een waterbufferbekken tussen de Torkonjestraat en de nieuwe ventweg van het 
bedrijventerrein geeft een bijkomend ruimtelijk accent aan deze omgeving van De 
Prinse. Het waterbufferbekken is noodzakelijk in functie van de vertraagde afvoer van 
het hemelwater van de bedrijvenzone. Dit wordt logischerwijze op het laagste punt van 
de bedrijvenzone voorzien. 

Op het gewestplan is het weiland tussen De Prinse en de publieke groenzone bij het 
OC van Marke deels als woongebied deels als recreatief parkgebied bestemd. Om 
de groenzone bij het OC van Marke zo groot en open mogelijk te houden wordt een 
groot deel van het onaangesneden woongebied (circa 1 ha) herbestemd tot publieke 
groenzone. Aan de rand van het uitgebreide park wordt een nieuw woonproject gepland 
met bescheiden eengezinswoningen. In de oksel van de Hellestraat wordt een nieuwe 
woonerftoegangsweg gepland die toegang geeft tot deze woningen. 

Langs de ‘oude’ Kardinaalstraat kunnen ook nog een viertal nieuwe rijwoningen worden 
gebouwd, die in ‘tweede lijn’ staan t.o.v. de gemengde bebouwing van De Prinse. 

De continuïteit van de groene verbinding Keizerstraat-Kardinaalstraat wordt naast de 
nieuwe rijwoningen behouden door een brede groene strip, die loopt naar de grotere 
publieke groenzone bij het OC en die ook een fi ets- en wandelpad omvat. Dit pad sluit 
aan op het bestaande wandelpad, dat vanaf de Kleine Pontestraat naar het OC en de 
Hellestraat loopt. 

Parallel met de bestaande gracht en bomenrij langs de Hellestraat wordt ook een nieuw 
wandelpad voorzien. Op deze wijze wordt het mooie perspectief vanaf de Hellestraat op 
de kerk van Marke maximaal behouden. 
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fi guur 19: Stedenbouwkundig plan - detail 
omgeving De Prinse

Opmerking:
De stad Kortrijk en de Vlaamse Overheid (MOW/
AWV) werken samen aan een fi etspadenproject 
langs de N43 en de herinrichting van het kruispunt 
De Prinse. Op het stedenbouwkundig plan 
werd het voorstel voor de herinrichting van de 
gewestweg schematisch ingetekend. Zo werden de 
voetpaden, opritten en nieuwe bomenrijen langs 
de gewestweg hier niet grafi sch weergegeven. 
De uitwerking en technische detaillering 
wordt in het kader van het gesubsidieerde 
wegenisdossier bepaald. De nieuwe lokale wegenis 
van het nieuw lokaal bedrijventerrein en de 
nieuwe woonprojecten zullen aansluiten op de 
herinrichtingsplannen van de gewestweg N43.  
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6.4.4 Nieuw lokaal bedrijventerrein

Het nieuw lokaal bedrijventerrein langs de Torkonjestraat wordt voorbehouden voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s met een maximale perceelsoppervlakte van 5.000 
m² en met een beperkte impact op vlak van milieu en verkeer. De bedrijfspercelen zijn 
circa 80 m diep, wat ideaal is voor lokale bedrijven. De perceelsbreedte zal variëren 
afhankelijk van de ruimtevraag van de bedrijven. 

In functie van de beeldkwaliteit moet het kantoorgedeelte van de bedrijven gericht 
worden naar de zijde van de Torkonjestraat. 

Eventuele bedrijfswoningen moeten aan de zijde van de groenzone worden voorzien (zie 
fi guur: rode rechthoekjes aan achterzijde bedrijfsgebouwen). 

In functie van zuinig ruimtegebruik moeten de bedrijven op minimum één zijkavelgrens 
worden gebouwd (tenzij bestaande niveauverschillen dit niet toelaten).

Het meest zuidelijk perceel (ter hoogte van de Keizerstraat) kan plaats bieden voor 
een bedrijfsverzamelgebouw, waar verschillende kleine bedrijfsunits gevestigd 
zijn (bvb. voor jonge, startende ondernemingen). Dit perceel mag eventueel 
groter zijn dan 5.000 m² (maximum 1 ha) en moet niet op de zijperceelsgrens 
worden gebouwd. De erftoegang gebeurt vanaf de kleine rotonde (eindpunt van 
de ventweg) en is niet toegelaten vanaf de Keizerstraat. Het is niet de bedoeling 
dat dit bedrijfsverzamelgebouw zichtbaar is vanaf de autosnelweg E17. Door het 
bestaande niveauverschil met deze ingegraven autosnelweg en een bijkomende 
achteruitbouwstrook met bomenrij langs de Keizerstraat wordt dit vermeden. 

6.4.5 Afwerking woongebied Keizerstraat-Kardinaalstraat

De bestaande woonstraten Keizerstraat en Kardinaalstraat kunnen worden afgewerkt 
met nieuwe eengezinswoningen (rijwoningen en hoekwoningen). Er wordt een nieuw 
bouwblok gecreëerd tussen de Kardinaalstraat en Keizerstraat waarlangs ook nieuwe 
rijwoningen kunnen worden gebouwd gericht naar de groenzone. Deze nieuwe 
woonstraat vergroot de toegankelijkheid en de sociale controle van de groenzone. 

Ten zuiden wordt langs de Keizerstraat de mogelijkheid geboden aan twee bestaande 
woningen om hun private tuinen te vergroten.

Aan dit zuidelijke deel van de Keizerstraat wordt het woongebied van het gewestplan 
niet aangesneden omwille van de grote geluidshinder van de autosnelweg E17 en om de 
continuïteit van de groene verbinding naar het stadsrandbos te waarborgen. 

Het zuidelijke deel van de Keizerstraat, dat parallel loopt met de autosnelweg, zal 
aangelegd worden als langzaamverkeersverbinding, met mogelijkheid tot doorgang voor 
hulpdiensten. Het auto- en vrachtwagenverkeer van het nieuwe bedrijventerrein zal dus 
verplicht moeten keren aan de rotonde en kan dus niet doorrijden naar de Keizerstraat.
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schaal: 1:2.500

fi guur 20: Stedenbouwkundig plan - detail 
Torkonjestraat-Keizerstraat-Kardinaalstraat
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7 .   T e c h n i s c h e  s c r e e n i n g

7.1  Screening plan-MER

7.1.1  Situering

Het RUP is niet van rechtswege onderworpen aan de Plan-MER-plicht want:
1. Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het m.e.r.-besluit van de Vlaamse Regering van 
10 december 2004 (zoals gewijzigd op 1 maart 2013), namelijk voor de rubriek 10b 
‘stadsontwikkeling’ van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein 
gebied op lokaal niveau. Het RUP is dus screeningsgerechtigd.

2. Het RUP betreft geen plan, waar gelet op het mogelijk betekenisvolle effect op 
speciale beschermingszones, een passende beoordeling vereist volgens het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Daar het RUP niet van rechtswege onderworpen is aan de Plan-MER-plicht, maar 
wel screeningsgerechtigd is, wordt voor betreffend plan op basis van een screening 
geoordeeld of het aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

7.1.2  Basisinformatie m.b.t. de screening

In functie van de inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten voor de 
verschillende effectdisciplines wordt naast de kaarten onder de hoofdstukken feitelijke 
en juridisch toestand onder andere gebruik gemaakt van volgend kaartmateriaal: 
• BWK,
• landschapsatlas: relictzones, ankerplaatsen, lijnrelicten,
• bodemkaart
• Seveso-bedrijven
• kaart grondwaterstromingsgevoelige gebieden
• kaart infi ltratiegevoelige bodems
• kaart waterlopen
• zoneringsplan
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fi guur 21: Basiskaarten screening Plan-MER - 
deel 1
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zoneringsplan
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7.2  Toets m.b.t. ruimtelijk veiligheidsrapport

Gelet op het feit dat: 
• volgens de gegevens van de dienst veiligheidsrapportering van het departement LNE 

in het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zijn;
• volgens de gegevens uit de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften 

in het plangebied geen Seveso-inrichtingen mogelijk zijn; 
• volgens de gegevens van de dienst veiligheidsrapportering van het departement 

LNE  binnen een perimeter van 2 km rond het plangebied een lagedrempel Seveso-
inrichting aanwezig is, namelijk Recticel Belgium (lage drempel-seveso-bedrijf) 
bevindt zich op circa 1,9 km ten noordwesten van het plangebied (dit is de kortste 
afstand t.o.v. het plangebied);

• er in het plangebied aandachtsgebieden (woongebied) aanwezig zijn;
• de dienst veiligheidsrapportering van het departement LNE  voldoende elementen 

in handen heeft om de risico’s in te schatten waaraan mensen in de omgeving 
van deze inrichting blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van 
gevaarlijke stoffen bij deze inrichting en te besluiten dat de ontwikkelingen 
beschreven in het RUP te verzoenen zijn met de aanwezigheid van deze Seveso-
inrichting,

beslist de dienst veiligheidsrapportering van het departement LNE  dat er geen 
ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt te worden, en dient er voor wat het 
aspect externe veiligheid betreft geen verdere actie ondernomen te worden.

7.3 Buurtwegentoets

Volgens de atlas der buurtwegen liggen binnen het plangebied van het RUP:
• Buurtweg nr. 5: aangepast BD 27/01/1905 en 05/06/1936; dit komt overeen met 

de huidige Keizerstraat (en Kalvariestraat)
• Buurtweg nr. 3: aangepast BD 08/02/1935 en 12/04/1971; dit komt overeen met 

de huidige Kardinaalstraat en Hellestraat (en Watervalstraat)

Er zijn geen wijzigingen aan erkende buurtwegen. 

7.1.3  Verloop procedure

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

De dienst MER heeft op 21 juni 2013 formeel beslist dat er geen plan-MER dient 
opgemaakt te worden.

Volgende stappen werden doorlopen:
• verzoek tot raadpleging opstellen,
• verzoek tot raadpleging opsturen naar de bevoegde instanties,
• coördineren van de adviezen,
• einddossier overmaken aan de dienst MER, 
• beslissing dienst MER op 21 juni 2013,
• openbaarmaking van de beslissing van de dienst MER.
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fi guur 23: Watertoetskaart
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7.4  Watertoets

7.4.1  Watertoetskaart

Volgens de nieuwe watertoetskaart (zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse 
Regering 14 oktober 2011) is het plangebied deels mogelijks overstromingsgevoelig en 
deels niet overstromingsgevoelig.  

Er zijn geen effectief overstromingsgevoelige gronden in het plangebied. 
Binnen het plangebied liggen geen erkende, gecategoriseerde waterlopen. 

7.4.2  Plankenmerken

Bij de nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen (nieuw lokaal bedrijventerrein en 
nieuwe woonzones) worden gepaste maatregelen voorzien in functie van de vertraagde 
afvoer van het hemelwater.  

7.4.3  Conclusie

Het plangebied is niet gelegen in een effectief overstromingsgebied, zodat in alle 
redelijkheid dient te worden geoordeeld dat het schadelijk effect bij aansnijden van de 
gronden beperkt is. 

De aanwezigheid van mogelijks overstromingsgevoelige gebieden is gebaseerd op de 
bodemkaart (Ldp en Pdp als gronden met een ‘natte’ drainagetoestand) en wijst niet op 
een acuut risico op overstromingen wanneer een functionele afwatering (rwa-stelsel) 
wordt voorzien binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

Wel wordt door de toename van de verharde oppervlakte (vooral van het nieuw lokaal 
bedrijventerrein en de nieuwe gemengde functies) de infi ltratie van het hemelwater 
in de bodem beperkt en de afvoer versneld. Door de zware klei in de ondergrond, 
zal infi ltratie in de bodem niet mogelijk zijn. Overeenkomstig de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening wordt dit dan gecompenseerd door de aanleg van 
een collectief waterbufferbekken op het laagste punt langs de Torkonjestraat, nl. nabij 
het knooppunt De Prinse. En bij de nieuwe woonzone die aansluit op de Hellestraat, 
kan ook nog een waterbufferbekken of waterinfi ltratiezone (wadi) voorzien worden in 
de uitbreidingszone van het parkgebied rond het OC (eventueel in combinatie met het 
opwaarderen van de bestaande poel). 

Deze opties zullen in het verordenend grafi sch plan en de verordenende 
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP worden verankerd.

Elke vergunningsaanvraag moet bovendien beantwoorden aan alle vereisten inzake 
hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) 
ter zake. 
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1 0  P l a n b a t e n ,  p l a n s c h a d e , 
k a p i t a a l s c h a d e , 
g e b r u i k e r s c o m p e n s a t i e

Conform Art. 2.2.2. §1, 7 van de Vlaamse Codex dient er in het RUP in voorkomend 
geval, een register opgenomen te worden, al dan niet grafi sch, van de percelen 
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, vermeld in artikel 2.6.1, een planbatenheffi ng, vermeld in artikel 
2.6.4, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.

Om een beeld te krijgen van de percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen 
voor planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikercompensatie wordt de kaartlaag 
met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het RUP vergeleken met de kaartlaag 
met de bestemmingen die in dit RUP worden voorzien. 

Deze aanduiding is puur informatief en planologisch van aard. Er is geen onderzoek 
gebeurd naar de eigendomsstructuur, mogelijke vrijstellingen of uitzonderingsgronden.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planschade
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
planschade:
1.  van wonen naar bedrijvigheid
2.  van wonen naar overig groen

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor planbaten
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
planbaten:
3.  van landbouw (het betreft hier een ontginningsgebied, dat reeds ontgonnen is en 
waarvan de nabestemming agrarisch gebied is) naar bedrijvigheid.

Percelen die in aanmerking kunnen komen voor kapitaalschade of 
gebruikerscompensatie
Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van het gewestplan en de 
bestemmingen in het voorliggende RUP komen volgende delen in aanmerking voor 
kapitaalschade en/of gebruikerscompensatie:
4.  van landbouw (het betreft hier een ontginningsgebied, dat reeds ontgonnen is en 
waarvan de nabestemming agrarisch gebied is)  naar overig groen.

Disclaimer bij de kaart ‘planbaten, planschade, 
kapitaalschade & gebruikerscompensatie:
Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 
2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding 
kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffi ng, een kapitaalschadecompensatie of een 
gebruikerscompensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de 
percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt 
die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffi ng. De 
opname van percelen in dit register houdt dus niet in 
dat sowieso een heffi ng zal worden opgelegd of dat 
een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van 
de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld 
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over 
de toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden.
De regeling over de planschade is te vinden in artikel 
2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. De regeling over de planbatenheffi ng is te 
vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 
kapitaalschade is te vinden in artikel 6.2.1. en volgende 
van het decreet van 27 maart 2009 betreffende 
het grond- en pandenbeleid. De regeling over de 
gebruikerscompensatie is te vinden in het decreet van 
27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor 
de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 
overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 
De tekst van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
en van het decreet grond- en pandenbeleid kan 
geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeordening.
be, rubriek wetgeving. De tekst van het decreet 
gebruikerscompensatie kan geraadpleegd 
worden op www.codex.vlaanderen.be, zoekterm 
“gebruikerscompensatie”.
Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het 
gold vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken 
met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt 
de cartografi sche ondergrond waarop de bestemmingen 
werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. 
Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte 
fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud 
geraadpleegd worden.”

8  O p  t e  h e f f e n  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

Volgende stedenbouwkundige voorschriften zijn strijdig met het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en worden binnen dit plangebied opgeheven :
• de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan goedgekeurd met K.B. 

4 november 1977 en latere wijzigingen en gelegen binnen de begrenzing van het 
plangebied: zijnde de voorschriften van ‘woongebied’ en ‘ontginningsgebied met 
nabestemming agrarisch gebied’. 

Volgende verkavelingsvergunningen vervallen bij het van kracht worden van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan:
• V.K. MAR038
• V.K. MAR073
• V.K. MAR113

9  R u i m t e b a l a n s

De tabel geeft een overzicht weer van de bestemmingswijzigingen t.o.v. het gewestplan.

nr bestemming gewestplan bestemming RUP Marke 
Torkonjestraat

opp.

1 woongebied 
(hoofdcategorie: wonen)

hoofdcategorie: bedrijvigheid 2,29 ha

2 woongebied 
(hoofdcategorie: wonen)

hoofdcategorie: overig groen 
subcategorie: parkgebied

2,82 ha

3 ontginningsgebied, dat reeds 
ontgonnen is en waarvan de 
nabestemming agrarisch gebied is
(dus hoofdcategorie:  landbouw)

hoofdcategorie: bedrijvigheid 3,62 ha

4 ontginningsgebied, dat reeds 
ontgonnen is en waarvan de 
nabestemming agrarisch gebied is
(dus hoofdcategorie:  landbouw)

hoofdcategorie: overig groen 
subcategorie: parkgebied

0,63 ha
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fi guur 25: Planbaten, planschade, 
kapitaalschade & gebruikerscompensatie
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1 2  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n
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1 3   V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

• Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in de kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, 
maar is niet verordenend. De toelichting dient als verduidelijking. 

• De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingzones. In de zones waar de inhoud van een algemeen voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone, is 
dit algemeen voorschrift logischerwijs niet van toepassing. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

0.     Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten aanzien van de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. Volgende aandachtspunten 
zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief openbaar domein, zuinig en compact 
ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke context, impact op de 
verkeerssituatie, kwalitatief materiaalgebruik, privacy en bezonning. Waar mogelijk 
moet worden gebruikt gemaakt van waterdoorlatende verharding.

Bij de beoordeling van elke vergunningsaanvraag blijft ruimtelijke kwaliteit het 
belangrijkste criterium. Het is aan de desbetreffende bevoegde overheid om hierover 
te waken.

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies 
en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en 
algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik 
van de betrokken zone. 

Enkel omwille van ‘algemeen belang’ kunnen constructies en inrichtingen van 
openbaar nut afwijken van de gestelde voorwaarden in de betreffende zone.

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut:  straatverlichting, 
straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, waterbufferbekkens, 
waterinfi ltratiezones, regenwaterputten, rioleringen en andere ondergrondse 
constructies...

0.3 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming te zijn 
met de principes van het integraal waterbeheer zonder een abnormale belasting van 
het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt via het principe van vertraagde 
afvoer van het hemelwater waarbij de volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen 
hemelwater voor herbruik, infi ltratie in de grond, buffering van het verzamelde 
regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar binnen 
alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk doen aan de 
kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. En deze handelingen 
moeten worden afgestemd op de lokale waterhuishouding en bodemsamenstelling. 

Elke vergunningsaanvraag moet beantwoorden aan alle vereisten inzake 
hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden 
lozing van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de 
verordening(en) ter zake.

0.4 Constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie
Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies 
en inrichtingen voor hernieuwbare energie toegelaten, voor zover ze in hun 
uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het 
normale gebruik van de betrokken zone. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen voor hernieuwbare energie zijn onder 
meer fotovoltaïsche panelen, zonneboiler, alternatief verwarmingssyteem d.m.v. 
warmtekrachtkoppeling, warmtepomp, warmtenetten...  



45Stad Kortrijk, RUP ‘Marke Torkonjestraat’Leiedal, mei 2014

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 1: zone voor wonen in de ruime zin hoofdcategorie: wonen

1.1 Bestemming
De zone is bestemd voor wonen in de ruime zin. Binnen deze zone vormen 
wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de 
hoofdfuncties. 

Binnen de zone zijn ook volgende nevenfuncties toegelaten: lokale 
handel, horeca, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en recreatieve voorzieningen.

De nevenfuncties zijn toegelaten in zowel het hoofdvolume als het 
nevenvolume van het hoofdgebouw.  De oppervlakte van een nevenfunctie 
bedraagt minder dan de helft van de totale vloeroppervlakte van het volledige 
hoofdgebouw.  

Wonen: woningen en de bijbehorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages...

Openbare verharde ruimten: straten, pleinen, publieke parking, voet- en fi etspaden…  
Openbare groene ruimten: parken, speelpleinen, graspartijen, bermen…

Private groene en verharde ruimten: private of collectieve tuinen, terrassen, private 
parkings, garagewegen, tuinpaden..

Lokale handel: buurtwinkel, slager, bakker ...

Horeca: hotel, restaurant, café, bed & breakfast...

Kantoren en diensten: kapsalon, verzekeringsmakelaar, huisarts ...

Gemeenschapsvoorzieningen en socioculturele voorzieningen: wijkschool, 
kindercrèche, buurthuis voor senioren, voorzieningen voor jeugdwerking, 
volkstuintjes ...

Recreatieve voorzieningen: (indoor) speelpleinen, sportvelden,...

1.2 Woningtypologie
Binnen deze zone zijn enkel ééngezinswoningen toegelaten. 
Nieuwe meergezinswoongebouwen en stapelwoningen zijn niet toegelaten. 

De bestaande meergezinswoningen en stapelwoningen mogen behouden worden, 
maar nieuwe worden niet toegelaten. 

1.3 Bouwvoorschriften
Het hoofdvolume bedraagt maximum 2 bouwlagen + een dakverdieping. De 
dakverdieping kan worden voorzien onder een hellend dak of onder een plat 
dak met teruggetrokken bouwlijn. Een dakverdieping met een plat dak moet 
binnen het gabariet van een denkbeeldig hellend dak blijven. De dakvorm is 
vrij te kiezen.

Eén bijkomende ondergrondse bouwlaag is toegelaten. 

Nevenvolumes en bijgebouwen zijn maximum één bouwlaag hoog.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m.

Het hoofdvolume kan ook in een equivalente bouwhoogte worden toegelaten: bvb. 
een gebouw dat intern slechts één bouwlaag is, maar waarvan het externe gabariet 
even hoog is als een gebouw van 2 bouwlagen + een dakverdieping (ca. 10m hoog). 

Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder of een parkeergarage. 

Een bijgebouw is een volume losstaand van het hoofdgebouw (hoofdvolume en 
nevenvolume) opgericht in de tuinzone van het perceel. Bijgebouwen zijn onder meer 
tuinhuizen, garages, serres ...

1.4 Parkeervoorzieningen
Bij nieuwbouwprojecten worden voor zowel de hoofdfunctie als de nevenfunctie 
de nodige parkeerplaatsen en fi etsenstalplaatsen voorzien. 

De geldende normen voor de verschillende functies zijn opgenomen in de algemene 
stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk.

1.5 Woningdichtheid
Bij de realisatie van nieuwe verkavelingen of groepswoningbouwprojecten 
geldt een bruto-woningdichtheid van minimum 25 woningen per ha. De 
woningdichtheid moet worden verrekend over de bruto-oppervlakte van 
het desbetreffende woonproject (dit is de oppervlakte van de woonpercelen 
vermeerderd met de oppervlakte van het aanpalende openbaar domein binnen 
deze zone). 
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VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN      TOELICHTING

Zone 2: Zone voor gemengde functies hoofdcategorie: wonen

2.1 Bestemming
De zone is bestemd voor gemengde functies. 

Volgende functies zijn toegelaten zowel als hoofdfunctie als 
nevenfunctie: wonen, handel, horeca, bedrijven tot maximum 3.000 m² 
perceelsoppervlakte, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en 
gemeenschapsvoorzieningen, socioculturele en recreatieve voorzieningen, 
openbare en private groene en verharde ruimten.

Voor kleinhandelsactiviteiten gelden volgende strikte beperkingen:
• De verkoopsoppervlakte van een kleinhandelsunit wordt beperkt tot 

maximum 1.000 m².
• Er wordt geen kleinhandel toegelaten die de concurrentiepositie van het 

centrum van Kortrijk (binnenstad) of het centrum van Marke ondermijnt. 
Enkel lokale kleinhandel en kleinhandel gericht op specialitygoederen 
worden toegelaten.  De verkoop van shoppinggoederen is niet toegelaten. 

Op deze locatie wordt geen kleinhandel toegelaten die de concurrentiepositie van het 
centrum van Kortrijk (binnenstad) of het centrum van Marke ondermijnt. Daarom 
worden enkel lokale kleinhandel en kleinhandel gericht op specialitygoederen 
toegelaten.  De verkoop van shoppinggoederen is niet toegelaten. 

Specialitygoederen voorzien in de secundaire behoeften van de consument; ze 
worden ook wel uitzonderlijke goederen genoemd, omdat de aankoop ervan 
maar occasioneel plaats vindt (niet dagelijks of wekelijks). Voorbeelden van 
specialitygoederen zijn meubels, doe-het-zelfartikelen, woninginrichting en –
decoratie, audiovisuele en huishoudapparatuur. 

Shoppinggoederen voorzien in de secundaire behoeften van de consument; ze worden 
ook wel meerkeuzegoederen genoemd. Men is bereid om meer tijd te besteden bij 
de aankoop van deze shoppinggoederen dan bij dagdagelijkse goederen en men zal, 
ondanks de gemiddelde geldwaarde, de goederen onderling sterk vergelijken voor de 
daadwerkelijke aankoop. Shoppinggoederen hebben een grote verkeersaantrekking, 
zowel qua levering als klantenverkeer. Voorbeelden van shoppinggoederen zijn 
kleding en schoenen. 

2.2 Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe constructies en gebouwen wordt een 
inrichtingsstudie gevoegd. Hierin moet ten minste aandacht worden besteed 
aan: 
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies en bestemmingen;
• zorgvuldig ruimtegebruik; 
• de inplanting, inrichting en ruimtelijke integratie van de constructies en 

gebouwen in de omgeving en specifi ek de zichtlocatie langs de gewestweg;
• de kwalitatieve inrichting van de openbare wegenis en het 

waterbufferbekken;
• de kwalitatieve inrichting van onbebouwde delen van de zone;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het parkeren. 

De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende 
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in 
het kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het 
dossier betreffende de vergunningsaanvraag en wordt als zodanig meegestuurd 
aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure 
voor de behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan 
een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie 
bevatten.

Bij de vergunningsaanvragen binnen deze zone wordt een inrichtingsstudie gevraagd 
omwille van de mogelijke menging van de functies binnen deze zone en omwille van 
de specifi eke zichtlocatie langs de gewestweg N43.  Dit moet toelaten om de kwaliteit 
te bewaken van de ruimtelijke ordening, de architectuur en het openbaar domein 
(verharde en onverharde ruimten). 

Het is immers niet de bedoeling dat er op deze zichtlocatie langs de gewestweg N43 
bijvoorbeeld banale baanwinkels (industriële dozen) of slordige buitenaanleg wordt 
toegelaten.   

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst, die werd afgesloten tussen de 
stad Kortrijk en de ontwikkelaar van deze zone, kan de inrichtingsstudie besproken 
worden. 

2.3 Er mag geen rechtstreekse ontsluiting voorkomen op de Torkonjestraat en 
de Hellestraat. Er kan enkel toegang worden genomen vanaf de interne 
erftoegangswegen binnen de zone (aslijnen voor openbare wegenis).

2.4 Bouwvoorschriften
Gebouwen zijn maximum 3 bouwlagen hoog of een equivalente bouwhoogte van 
maximum 11m hoog.
Ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten. 
De dakvorm is vrij te kiezen.

Richtinggevend wordt meegegeven dat een gelijkgrondse bouwlaag een maximale 
bruto hoogte heeft van 4 m; vanaf de eerste verdieping geldt een maximale bruto 
hoogte van 3,5 m. Het hoofdvolume kan ook in een equivalente bouwhoogte worden 
toegelaten: bvb. een gebouw dat intern slechts één bouwlaag is, maar waarvan het 
externe gabariet even hoog is als een gebouw van 3 bouwlagen (ca. 11m hoog). 

Een ondergrondse bouwlaag is bijvoorbeeld een bergingskelder of een parkeergarage. 

2.5 Uitwendig voorkomen 
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het uitwendig voorkomen en 
de architecturale kwaliteit van het geheel van de gebouwen.  Dit impliceert dat:
• er moet worden gestreefd naar een ruimtelijk samenhangend geheel; 
• een harmonieuze samenhang van de gebruikte gevelmaterialen en kleuren 

moet worden nagestreefd. 
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2.6 Stapelen van goederen
De opslag van goederen dient maximaal binnen de gebouwen te worden 
georganiseerd. De opslag in open lucht is niet toegelaten.

2.7 Parkeergelegenheid
Alle parkeerruimte, stationeer- en circulatieruimte voor alle wagens van het 
personeel, de bewoners en de bezoekers (zowel voor personenwagens, bestel- 
en vrachtwagens als fi etsen) moeten op eigen terrein opgelost te worden. Een 
overzicht van de parkeerbehoefte en -aanbod dient te worden gemotiveerd in 
een parkeernota die bij de vergunningsaanvraag worden gevoegd. Deze nota 
is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede 
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied.

Parkeergelegenheid
Er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd te worden, om te 
voldoen aan de eigen parkeerbehoeften. 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

Zone 3: zone voor openbaar groen hoofdcategorie: overig groen
subcategorie: parkgebied

3.1 De zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en onderhoud van openbaar 
groen. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie 
van deze bestemming zijn toegelaten.

3.2 De inrichting van de zone moet worden gebaseerd op de principes van 
harmonisch park- en groenbeheer.  Deze zone voor openbaar groen moet 
een hedendaagse invulling verkrijgen met verschillende meerwaarden 
(landschappelijk, recreatief, ecologisch, belevingswaarde), waarbij ook wordt 
rekening gehouden met bestaande landschappelijke structuren.

Daarnaast moet er ook aandacht worden geschonken aan de achterkanten van 
de bedrijvenzone t.a.v. de zone voor openbaar groen. 

Voorbeelden van bestaande landschappelijke structuren zijn de bestaande 
struweelbeplanting langs het verlaten décauville-spoor, bestaande poelen en 
hoogstammen. 

Het noordelijk deel van deze zone voor openbaar groen is gelegen binnen de 
contour van het beschermde dorpsgezicht ‘Omgeving Rodenbergmolen’.  Het 
beschermingsbesluit en de vigerende wetgeving blijven uiteraard van toepassing. 
Bij de inrichting van de zone voor openbaar groen moet men hiermee dus rekening 
houden. 

3.2 De zone is bouwvrij met uitzondering van inrichtingen en constructies van 
openbaar nut en algemeen belang of kleine constructies in functie van het 
recreatieve gebruik en onderhoud van het openbaar groen. 

Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot de groenfunctie van het 
gebied. Het is een nevengeschikte functie. 

3.3 Fiets- en wandelpaden met bijhorende inrichting zijn toegelaten. 

3.4 De plaatsing van speelpleinconstructies en beperkte reliëfwijzigingen in functie 
van sport- en speelmogelijkheden en in functie van activiteiten gekoppeld aan 
het ontmoetingscentrum van Marke zijn toegelaten.

3.5 Ook de aanleg, het beheer en onderhoud van afwateringsgrachten, beken, 
waterinfi ltratievoorzieningen en waterbufferbekkens zijn toegelaten.

3.6 De verharding in de zone blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de 
toegankelijkheid en rond sport-, speel-, of rustconstructies. Waar mogelijk wordt 
gebruikt gemaakt van waterdoorlatende verharding. Het algemene karakter van 
de zone moet onverhard en beplant zijn. 

3.7 De capaciteit van waterbufferbekken(s) en waterinfi ltratiezones en de keuze van 
de beplanting in de zone voor openbaar groen moeten worden afgestemd op de 
lokale waterhuishouding en bodemsamenstelling. 
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Zone 4: zone voor kleine en middelgrote 
bedrijven

hoofdcategorie: bedrijvigheid

4.1 Bestemming
De zone is bestemd voor kleine en middelgrote bedrijven.
De perceelsoppervlakte van één bedrijf (of één bedrijfsverzamelgebouw) 
bedraagt maximum 5.000 m². In het zuidelijk deel van de zone is er een 
uitzondering toegelaten voor één bedrijfsverzamelgebouw met een maximale 
perceelsoppervlakte van 10.000 m².

Volgende soorten bedrijven zijn niet toegelaten:
• seveso-inrichtingen;
• afvalverwerking met inbegrip van recyclage;
• verwerking en bewerking van mest, slib en grondstoffen;
• bedrijven die alleen en uitsluitend zijn gericht op kleinhandel en/of 

autonome kantoren.

Volgende ondergeschikte activiteiten worden toegelaten:
• Kantoren, detailhandel en toonzalen met beperkte vloeroppervlakte, 

ondergeschikt en gekoppeld aan de hoofdactiviteit van individuele bedrijven, 
zijn toegelaten voor zover die activiteiten geen intensieve loketfunctie 
hebben en geen autonome activiteiten uitmaken. Deze functies moeten 
gericht worden naar de voorzijde van het bedrijventerrein; dit is naar de 
zijde van de erftoegangsweg parallel langs de Torkonjestraat. 

• Inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel van maximaal 200 
m² vloeroppervlakte, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw, zijn toegelaten. 
In specifi eke gevallen kan onder bewakingspersoneel ook de eigenaar, een 
zaakvoerder of kaderlid worden begrepen, voor zover diens aanwezigheid 
nuttig of nodig is voor de bewaking en voor de veiligheid van het bedrijf.  De 
inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel moeten gelegen 
zijn aan de zijde van de zone voor openbaar groen. 

De maximale perceelsoppervlakte bedraagt per bedrijf 5.000m². In het zuidelijk deel 
van de zone is er een uitzondering toegelaten voor één bedrijfsverzamelgebouw met 
een maximale perceelsoppervlakte van 10.000 m². Dit betekent ook dat op andere 
plaatsen in de zone nog meer bedrijfsverzamelgebouwen zijn toegelaten, maar 
hiervan bedraagt de perceelsoppervlakte telkens maximum 5.000m².

De Dienst Veiligheidsrapportering van LNE omschrijft het verbod op Seveso-
inrichtingen als volgt: “Inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in artikel 3 van het 
Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 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”.

Voorbeelden van bedrijven met ondergeschikte activiteiten zijn:
• een autoherstelplaats met een ondergeschikte activiteit van een toonzaal als 

verkooppunt van auto’s;
• een productiebedrijf met kantoren voor administratie.
• een productiebedrijf met een bedrijfswoning.

4.2 Naast de bedrijven is de zone ook bestemd voor openbare wegeninfrastructuur 
en aanhorigheden. In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren 
of aanpassing van die openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
een keerpunt, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 
beplantingen, de geluidswerende constructies, voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de 
plaatsing van zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

4.3 De minimale bouwhoogte bedraagt 6m.
De maximale bouwhoogte bedraagt 12m.

4.4 Daken moeten een horizontaal uitzicht hebben. Dit betekent een verplicht 
gebruik van een plat dak of van sheddaken. 

4.5 De bedrijfsgebouwen mogen tot tegen één zijperceelgrens worden opgericht, 
mits aandacht voor brandveiligheidsnormen en goed nabuurschap. 

T.o.v. de andere zijperceelsgrens moet een vrije strook bewaard worden van 
minimum 4 meter. Deze vrije zijstroken moeten zo aangelegd worden dat er 
permanent doortocht kan worden verleend ten behoeve van brandbestrijding.

Bedrijfsgebouwen mogen vrijstaand tegen één zijkavelgrens worden gebouwd, maar 
kunnen ook per twee tegen elkaar gebouwd worden (koppelbouw), mits aandacht 
voor brandveiligheidsnormen en goed nabuurschap. 

4.6 Elke vergunningsaanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van volgende 
criteria:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• een kwaliteitsvolle aanleg van het bedrijfsperceel en afwerking van de 

bedrijfsgebouwen;
• het bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat;
• voldoende ruimte voor het parkeren, stationeren en manoeuvreren 

van personen- en vrachtwagens op eigen terrein of gegroepeerd voor 
verschillende bedrijven;

• maatregelen voor het behoud van het waterbergend vermogen;
• impact op de mobiliteit en verkeersleefbaarheid.

Voor de inrichting van het openbaar domein (wegenis, groen, waterbufferbekken...) 
werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Kortrijk en de 
ontwikkelaar van het bedrijventerrein. Er zal hiervoor een inrichtingsstudie worden 
opgemaakt. 

Nadien wordt het bedrijventerrein verkocht (verkaveld) aan individuele bedrijven, 
waarvan de vergunningsaanvragen worden beoordeeld aan de opgesomde criteria. 

Voor het deel van de bedrijvenzone, waarvan de ondergrond niet werd ontgonnen, is 
een archeologische prospectie d.m.v. proefsleuven aangewezen. Door dit tijdig uit te 
voeren kan men vermijden dat het archeologisch onderzoek voor vertraging zorgt bij 
de projectontwikkeling.
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4.7 Per bedrijf mag er maximaal één toegang genomen worden van elk maximum 
8 meter breedte ter hoogte van de rooilijn, verplicht plaatselijk te verbreden 
met een vloeiende bochtstraal ter hoogte van de aansluiting op de rijweg. Er 
kan enkel toegang worden genomen vanaf de interne erftoegangsweg van het 
bedrijventerrein. Toegang nemen vanaf de Keizerstraat of de Torkonjestraat is 
niet toegelaten. 

4.8 Ieder bedrijf is verplicht op eigen privaat terrein of op collectief privaat terrein 
voldoende parkeerruimte, stationeerruimte en circulatieruimte aan te leggen 
voor alle wagens van het bedrijf, het personeel en de bezoekers, zowel voor 
personenwagens als voor bestel- en vrachtwagens. 

Elk bedrijf wordt ook verplicht om op eigen privaat terrein voldoende en 
kwaliteitsvolle stallingsruimte te voorzien voor fi etsers, zo dicht mogelijk bij de 
toegang(en) tot het bedrijfsgebouw. 

4.9 Ieder bedrijf is verplicht bijzondere aandacht te besteden aan de architecturale 
kwaliteit van het geheel van zijn gebouwen. De gebouwen dienen op goede 
wijze geïntegreerd te worden in de ruimere omgeving. 

Daarnaast moet er ook aandacht worden geschonken aan de achterkanten van 
de bedrijvenzone t.a.v. de zone voor openbaar groen. 

Er wordt gestreefd naar samenhang en eenvoud van materialen en kleur van de 
verschillende gebouwen. Dit kan onder meer gebeuren door:
• het beperken van het aantal verschillende materialen voor de diverse wanden;
• de harmonieuze samenhang van de gebruikte materialen;
• het gebruiken van donkere grijswaarden in hoofdorde in combinatie met lichtere 

grijswaarden in tweede orde.

4.10 De opslag van goederen dient maximaal binnen het bedrijfsgebouw 
georganiseerd te worden. De opslag buiten het bedrijfsgebouw is slechts beperkt 
toegelaten onder de volgende voorwaarden:
• de opslag mag in geen geval het esthetisch aspect van de omgeving 

schaden. Het bedrijf dient daartoe preventief de passende maatregelen te 
nemen;

• de opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende bedrijven en de 
omgeving;

• de opslag mag niet gebeuren aan de voorzijde (zichtbaar vanaf het 
openbaar domein).

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

5: zone voor openbare wegenis en groen afhankelijk van aanpalende bestemmingzone, nl. hoofdcategorie ‘wonen’ 

5.1 De zone is bestemd voor openbare wegenis en openbaar groen. 

In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen en 
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van het 
openbaar groen en van de openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, 
de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, 
de geluidswerende constructies, voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van 
zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd worden. 
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8: groene fi ets- en wandeldoorsteek                               
(overdruk - indicatief)

8.1 De aslijn geeft symbolisch aan waar een verbinding voor voetgangers- en 
fi etsers moet worden aangelegd. 

Het op het verordenend plan aangeduide tracé is indicatief, maar kan maximum 
10m parallel verschoven worden. De exacte ligging, dimensionering en inrichting 
moeten bepaald worden bij de vergunningsaanvraag.

De groene fi ets- en wandeldoorsteek is indicatief aangeduid op het verordenend plan, 
maar kan maximum 10m parallel verschoven worden. Het is immers de bedoeling 
dat deze fi ets- en wandeldoorsteek kan aansluiten op de fi etspaden die langs de 
Torkonjestraat worden voorzien en via een oversteek kan aansluiten op de bestaande 
fi ets- en wandelverbinding naar de woonwijk ten oosten van het plangebied 
(Verruestraat en Ter Duinenstraat). 

8.2 De verbinding heeft een groen karakter en is steeds openbaar toegankelijk. 

8.3 De breedte van de doorsteek (groen en padverharding samen) is minimaal 10m 
breed.  

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

6: aslijn voor erftoegangsweg 
(overdruk - indicatief)

6.1 De aslijn geeft symbolisch aan waar een openbare lokale erftoegangsweg moet 
worden aangelegd. 

6.2 Het op het verordenend plan aangeduide tracé is indicatief, maar moet 
binnen de zone blijven waarin de aslijn werd getekend. De exacte ligging, 
dimensionering en inrichting van de weg moeten bepaald worden bij de 
vergunningsaanvraag.

6.3 De erftoegangsweg ten behoeve van de zone voor kleine en middelgrote 
bedrijven moet langs de zijde van de Torkonjestraat aangelegd worden en mag 
niet verschoven worden naar de zone voor openbaar groen. 
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7: waterbufferbekken
(overdruk - indicatief)

7.1 Het symbool duidt aan dat er binnen de zone voor gemengde functies een 
waterbufferbekken moet aangelegd worden, dat noodzakelijk is voor het behoud 
van het waterbergend vermogen van de zone voor gemengde functies én de 
zone voor kleine en middelgrote bedrijven. 

Het waterbufferbekken moet volgens de vigerende wetgeving inzake de 
vertraagde afvoer en buffering van hemelwater worden aangelegd. En de 
capaciteit van het waterbufferbekken moet worden afgestemd op de lokale 
waterhuishouding en bodemsamenstelling. 

Voor de afvoer en buffering van het hemelwater wordt ondermeer verwezen naar:
• De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 

infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater 
en hemelwater.

• De Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare rioleringen.

7.2 De op het verordenend plan aangeduide locatie is indicatief. Het 
waterbufferbekken moet binnen de zone voor gemengde functies worden 
aangelegd. 

De exacte ligging, dimensionering en inrichting van het waterbufferbekken 
moeten bepaald worden bij de vergunningsaanvraag.

Het RUP voorziet in de mogelijkheid om het waterbufferbekken te verschuiven binnen 
de zone voor gemengde functies. Bij voorkeur zou het waterbufferbekken kunnen 
verschoven worden aansluitend bij de zone voor openbaar groen, maar verder 
technisch en ruimtelijk onderzoek zal uitsluitsel moeten geven of dit mogelijk is.  

7.3 De ontwikkelaar van de zone staat in voor de aanleg van het waterbufferbekken.
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10: op te heffen verkavelingen
(overdruk)

10.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunning en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

9: beschermd erfgoed
(overdruk)

9.1 De symbolen duiden twee beschermde constructies aan. De erfgoedwaarde, het 
karakter en de verschijningsvorm van deze beschermde constructies moeten 
integraal worden behouden.

Het betreft volgende twee beschermde monumenten: 
• Een arbeidershuis met pestkruis dat zich bevindt op de hoek van de 

Kardinaalstraat en de  Hellestraat.
• Een andere pestkruis dat zich bevindt op de hoek van de Kardinaalstraat en de 

Keizerstraat. 
Voor de omschrijving van de erfgoedwaarde wordt verwezen naar de 
beschermingsbesluiten. 

9.2 Bij het bestaande arbeidershuis met pestkruis mag enkel aan de westelijke 
gevel worden aangebouwd. Bij dergelijke aanbouw moeten de architecturale 
vormgeving (typologie, volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw), het 
materiaalgebruik en het kleurgebruik harmonisch aansluiten bij het beschermde 
erfgoed. 

k
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11: bouwkundig erfgoed
(overdruk)

11.1 De symbolen duiden twee waardevolle gebouwen aan. Bij vergunningsaanvragen 
dient rekening te worden gehouden met de erfgoedwaarde en het straatbeeld. 
Het behoud van deze waardevolle panden wordt nagestreefd.

Het betreft volgende twee waardevolle woningen, die zijn opgenomen in de inventaris 
bouwkundig erfgoed: Hellestraat nr. 38 en nr. 40. Voor de omschrijving van de 
erfgoedwaarde wordt verwezen naar de inventaris bouwkundig erfgoed.

"
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