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Samen werken aan  
een kwaliteitsvol  
bedrijventerrein  

Het bedrijventerrein Groenbek op de voormalige productiesite van 
Bekaert Textiles in de Hoogmolenstraat in Waregem is verkoopsklaar. 
Dit reconversieproject gelegen in de Zuidwestelijke rand van de 
stad Waregem past in onze ambitie om binnen de regio Kortrijk een 
gevarieerd  aanbod aan kwaliteitsvolle bedrijventerreinen te realise-
ren. Kwaliteitsvolle bedrijventerreinen zorgen immers niet alleen voor 
goede relaties tussen uw toekomstig bedrijf en de omgeving. Het komt 
ook het imago én de vastgoedwaarde van uw toekomstig bedrijf ten 
goede.  

Om die ambitie te kunnen realiseren, besteden we bijzondere aan-
dacht aan de kwalitatieve inrichting van het openbaar domein. Daar-
naast leggen we een beperkt aantal principes vast  in de voorschriften 
onder meer rond  zorgvuldig ruimtegebruik, bouwlijnen en kleuren… 

Uw medewerking is echter onontbeerlijk. U kunt een “steentje” bijdra-
gen door onder andere aandacht te besteden aan de inpassing van uw 
gebouw in de omgeving en aan de architecturale kwaliteiten van uw 
project. 
We kijken er alvast naar uit om met u samen te werken.

Wat is het bedrijven- 
terreinpaspoort?

Het bedrijventerreinpaspoort verzamelt diverse verkoopsgegevens van 
het bedrijventerrein Groenbek in één document, zodat een potentiële 
koper in de verschillende fasen van het verkoopsproces makkelijk de 
juiste gegevens kan terugvinden. Naast een algemene informatie en 
een voorstelling van het aanbod aan percelen en gebouwen, worden 
ook reeds stedenbouwkundige en technische informatie gebundeld.
Dit document kan ondermeer nuttig zijn bij de keuze om zich te 
vestigen op Groenbek, voor de opmaak van een bouwaanvraagdossier 
of in functie van de bouwwerken. 

Leiedal streeft er naar om deze informatie zo correct en volledig 
mogelijk weer te geven.  Er kunnen in de loop der tijd echter 
wijzigingen ontstaan. Leiedal kan niet aansprakelijk worden gesteld 
indien om één of andere reden informatie niet correct zou blijken te 
zijn. Deze gegevens zijn een weergave van de situatie op datum van 
opmaak van het document (zie voorblad).
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1. Contactpersonen Leiedal

1.1. Verkoopsverantwoordelijke

Cindy Deglorie is de verkoopsverantwoordelijke van Leiedal voor het bedrijventerreinen.

Voor al uw vragen met betrekking tot een (eventuele) aankoop van een perceel bedrijfsgrond in Groenbek 
kunt u bij haar terecht via: 
cindy.deglorie@leiedal.be 
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk
tel 056 24 16 16 - www.leiedal.be 
 
 

 

1.2. Bedrijventerreinmanager

Maarten Bullens is de bedrijventerreinmanager van Leiedal voor het bedrijventerrein Groenbek. 

De bedrijventerreinmanager staat in voor volgende opdrachten:
•	 Een eerste aanspreekpunt voor de gevestigde bedrijven bij terreingerelateerde vragen/problemen.
•	 Beheer (technisch en financieel) van het groenonderhoud op het openbaar domein.
•	 Organisatie van overleg tussen de bedrijven en de overheid.
•	 Samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven stimuleren en coördineren tijdens de opstartfase.
•	 Controle op de naleving van de contractuele voorschriften.

U kunt hem steeds bereiken voor alle terreingerelateerde zaken via: 
maarten.bullens@leiedal.be
President Kennedypark 10 - 8500 Kortrijk
tel 056 24 16 16 - www.leiedal.be
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2. Algemene info

2.1. Ligging

Het bedrijventerrein Groenbek kan vlot bereikt worden via de afrit nr. 5 Waregem van de autosnelweg E17, 
Expressweg N 382, Henri Lebbestraat, vervolgens Deerlijkseweg tot aan de Hoogmolenstraat waar zich de 
hoofdingang van de site bevindt. 

Luchtfoto voorafgaand aan de sloopwerken
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2.2. Van matrasstoffen-
productie...

Langsheen de Hoogmolenstraat werd door Bekaert Textiles in de 
periode 1958 tot 1965 stapsgewijs en volgens een logische structuur 
een productiesite opgebouwd. Vanaf de jaren ‘60 tot 2009 werden er 
matrasstoffen geproduceerd. Bekaert Textiles behoudt haar wereldwijd 
hoofdkwartier en R&D centrum in Groenbek. 
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Bekaert Textiles in de jaren ‘60
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2.3. ... tot een thuishaven 
voor ondernemers en 
werknemers

Op vraag van de stad Waregem, kocht de intercommunale Leiedal 
in 2010 het leegstaand gedeelte van circa 15 ha van de site Bekaert 
Textiles te Waregem. Op deze manier wenst Leiedal voldoende ruimte 
te creëren voor bedrijven en tevens in te zetten op de reconversie van 
bestaande economische ruimte. Na een wedstrijd werd de oude site 
van Bekaert Textiles tot Groenbek gedoopt. Sedert 2010 stelt Leiedal 
alles in het werk om de site om te vormen tot een KMO-zone. Het 
terrein was vroeger louter geschikt voor de huisvesting van één bedrijf 
en dient aangepast te worden aan de hedendaagse normen:

2.3.1. Ontsluiting

•	 Nieuwe interne wegenis in lusstructuur met rotonde
•	 Ingang op dezelfde plaats als vandaag in de Hoogmolenstraat
•	 Twee bijkomende nooduitgangen voor hulpdiensten
•	 Parkeren op eigen terrein voor KMO
•	 Flexibele voorbouwzone  voor parkings, laadkaaien, kantoren of 

bijkomende bedrijfsruimte voor KMO
•	 Parkeren langs publieke parkeerstrook voor kantoren & diensten
•	 Fietspad langsheen Hoogmolenstraat en straat Zuid tot pad langs 

Hooibeek
•	 Aangevuld met wandelpaden langs straat noord en door de groene 

strip tot een wandelcircuit

2.3.2. Water & groen

•	 Verduurzamen van bestaande elzenbos in Hooibeekvallei door 
gecontroleerd onder water te zetten bij regenweer

•	 Collectieve vertraagde afvoer naar de Hooibeek spaart plaats op  
individuele percelen.

•	 Behoud van bestaande betonnen kuipen als overgroeide ruïne en 
gebruikt voor bluswater voor de brandweer en waterbuffer.  

•	 Groene strip langs de Hoogmolenstraat met afwisselende 
groenvolumes, gras, bomen en wadi’s die regenwater laten 
infiltreren in de grond. 

•	 Groenbuffer van 15 meter naar het open landschap 
•	 Laanbeplanting met bomen

2.3.3. Technische uitrusting

•	 Gescheiden rioleringsstelsel voor afval- en regenwater
•	 Aangelegde rijweg
•	 Openbare verlichting
•	 Waterleiding
•	 Elektriciteit – hoogspanning (vermogen minimum 630kva) en 

elektriciteit (laagspanning)
•	 Gas - middendruk
•	 Informatie- en communcatiesignalen en telefoonleiding.

TIP ! 
Naast het plaatsen van een zogenaamde energiebocht (buizen voor de 
aansluiting van elektrciteit, gas, water, telecom... tussen het gebouw 
en het openbaar domein) kan het voor een bedrijf ook interessant zijn 
hier extra wachtbuizen te voorzien bijvoorbeeld voor een toekomstige 
glasvezelaansluiting.
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3. Aanbod

Het aanbod op Groenbek bestaat uit:
•	 onbebouwde KMO-percelen vanaf ca. 2.000 m² tot maximum 1 ha
•	 onbebouwde kavels voor kantoorgebouwen met een diverse 

grootte
•	 bestaande bedrijfsgebouwen

Het meest recente aanbod en de verkoopsprijzen kunnen 
teruggevonden worden via de website van Leiedal: 
www.leiedal.be/bedrijventerrein/groenbek

Mogelijk zicht op de toekomstige KMO-zone

3.1. percelen voor KMO’s

•	 Nieuw uitgeruste kavels van circa 2.000 m² tot 1 hectare
•	 Ruimte voor een vijftiental nieuwe bedrijfsgebouwen 
•	 Een bedrijvencentrum met plaats voor jonge ondernemers vindt ook 

zijn stek op Groenbek.
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3.2. percelen voor kantoren & 
diensten in groene strip

•	 Ruimte voor 7 kantoorgebouwen
•	 Zichtlocatie langsheen de Hoogmolenstraat
•	 Onstluiting via nieuwe wegenis Groenbek
•	 Uniforme en publieke parkeerstrook

 - Aanleg in grasdallen
 - Veilig uitrijden via schrikstrook

•	 Toegang gebouw via aangelegd pad

Variatie in volumes kantoorgebouwen

•	 Varierend aanbod in de som van de vloeroppervlakte over twee 
verdiepingen zorgt voor levendig karakter:
 - 2x type A: min 643 - max 866m² (bouwzone max. 33x15m)
 - 1x type B: min 487 - max 656m² (bouwzone max. 25x15m) 
 - 1x type C: min 438 – max 590m² (bouwzone max. 22,5x15m)
 - 3x type D: min 296 – max 399m² (bouwzone max. 19x1)

•	 Groene strip in Engelse parktypologie 
•	 Speels slingerend wandelpad voor buurtbewoners en werknemers
•	 Uitnodigende banken en speeltuigen
•	 Zones voor waterinfiltratie met regenwater in natte periodes

 
 

TV THIERS - DUJARDIN LANDSCHAPSARCHITECTEN  BEELDKWALITEITSPLAN KANTOORSTRIP GROENBEK WAREGEM      3 

STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN 
 
ENKELE BEPALINGEN VAN HET RUP 
Maximaal 30% van deze zone mag bebouwd worden. 
De grondoppervlakte van één gebouw bedraagt maximum 500m² per unit. 
De maximale bouwhoogte van de gebouwen bedraagt 7m.  
De eerste strook van 10m langs de Hoogmolenstraat moet met kwaliteitsvol groen en hoogstammen ingericht worden, onbebouwd en onverhard blijven, met 
uitzondering van fiets- en wandelpaden en de aansluiting van openbare wegen en private opritten 
 
INPLANTING 
Aangezien de kantorenstrip een bufferende werking heeft tussen het woongebied en het bedrijventerrein wenst Leiedal de nadruk te leggen op een groene 
omgeving met gebouwen die zich goed integreren. Door het opleggen van een aantal richtlijnen mbt de architectuur van de op te richten gebouwen wenst Leiedal 
voor het geheel van de gebouwen in de parkstrip een zekere eenheid en soberheid te realiseren. 
In functie van 142 beschikbare parkeerplaatsen wordt de maximale bruto bebouwbare oppervlakte (inbegrepen de verdieping) bepaald op 4.175m² voor het totaal 
van de gebouwen. Hierbij wordt 1 parkeerplaats per 30 m² bruto kantooroppervlak gehanteerd als norm.  
Om een variatie in het aanbod kavels te verkrijgen wordt er voorzien in grotere en kleinere kavels: 
 
2x type A: Min 643 - max 866m² vloeroppervlak over twee niveau’s (footprint max. 33x15m)  
1x type B: Min 487 - max 656m² vloeroppervlak over twee niveau’s (footprint max. 25x15m)  
1x type C: Min 438 – max 590m² vloeroppervlak over twee niveau’s (footprint max. 22,5x15m) 
3x type D: Min 296 – max 399m² vloeroppervlak over twee niveau’s (footprint max. 19x12m) 
 

 
 
 



groenbek waregem
bedrijventerreinpaspoort, Januari 2015

15

 
 

TV THIERS - DUJARDIN LANDSCHAPSARCHITECTEN  BEELDKWALITEITSPLAN KANTOORSTRIP GROENBEK WAREGEM      13 

KWALITEITSBEWAKING 
Leiedal zal bindend advies verlenen bij de ingediende bouwaanvragen. 
 
 
 
OMGEVING 
De bouwvolumes worden geplaatst in een parkomgeving die behoort tot het parkmanagement en deels tot het openbaar domein. Om de eenheid van de site te 
garanderen hebben de eigenaars /gebruikers van de gebouwen geen rechten betreffende de aanleg en onderhoud buiten de footprint van het gebouw; ook niet 
wanneer zij kleiner bouwen dan de maximale oppervlakte. De parkstrip wordt aangelegd in gazon, hooiland, heestervolumes, bomen en wadi’s en is toegankelijk 
voor het publiek. Er wordt ook zitgelegenheid voorzien en een beperkte speeltuin.  
 

 
 
Verhardingen worden voorzien in geprefabriceerde betonplaten en ter plaatse gestort beton. Parkings worden voorzien in gewapend gazon (grasbetontegels). 
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De bouwvolumes worden geplaatst in een parkomgeving die behoort tot het parkmanagement en deels tot het openbaar domein. Om de eenheid van de site te 
garanderen hebben de eigenaars /gebruikers van de gebouwen geen rechten betreffende de aanleg en onderhoud buiten de footprint van het gebouw; ook niet 
wanneer zij kleiner bouwen dan de maximale oppervlakte. De parkstrip wordt aangelegd in gazon, hooiland, heestervolumes, bomen en wadi’s en is toegankelijk 
voor het publiek. Er wordt ook zitgelegenheid voorzien en een beperkte speeltuin.  
 

 
 
Verhardingen worden voorzien in geprefabriceerde betonplaten en ter plaatse gestort beton. Parkings worden voorzien in gewapend gazon (grasbetontegels). 
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GEBRUIK  
Volgens de bepalingen van het RUP wordt het gelijkvloers uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden. Zowel kantoren als complementaire en 
dienstverlenende voorzieningen ten behoeve van het aanpalende bedrijventerrein zijn toegelaten.  
Op de verdieping is bovendien 1 bedrijfswoning toegelaten volgens de geldende wetgeving voor bedrijventerreinen (200m²). 
Alle platte daken van het gelijkvloers kunnen ingericht worden als dakterras en/of daktuin. 
Stockering van materialen buiten de footprint van het gebouw is uitgesloten. 
 
 
 
 
 
VOLUMES EN AFMETINGEN 
Er wordt gestreefd naar een harmonie in de bebouwing door een vormgeving met  balkvormige volumes waarin uitsnijdingen mogelijk zijn. De daken zijn 
horizontaal. 
Overkraging van de verdieping over het gelijkvloers is toegelaten binnen de omtrek van het perceel. 
Kroonlijsthoogte: 7m  zonder uitstekende dakrand. 
Niveau 00 dient bebouwd te zijn voor minimum 80% en maximum 100% 
Niveau +01 dient bebouwd te zijn voor minimum 50% en maximum 75% 
Maximum hoogte van de balustrades is 110cm waarbij de balustrade integraal deel uitmaakt van de gevel en in dezelfde materialen is opgetrokken. 
 

    
ref. Jamaer architecten                                                                                                          voorbeeld geïntegreerde balustrade (ref AID architecten)                

Referentiebeelden kantorenstrip
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3.3. Bestaande bedrijfs- 
gebouwen

3.3.1. Stukkenmagazijn

•	 Oppervlakte van ca. 5.610 m²
•	 Vrije hoogte gebouw van ca. 10,2 tot ca. 12m
•	 Gebouwd in 1986
•	 Bevat enkele kantoren in inbouw
•	 Opbouw van een zware betonstructuur “structo”;
•	 Gevels van horizontale gasbetonpanelen met dichtingsvoeg;
•	 Gevelopeningen voorzien van aluminium ramen met dubbel glas en 

metalen sectionaalpoorten;
•	 Beschikt over 3 loskaden aan de voorzijde en 1 loskade aan de 

achterzijde.
•	 Platte daken gedekt met roofing op gasbetonwelfsels en voorzien 

van 56 dakkoepels
•	 Gepolijste industriële vloer met vloerputten. De vloeren van de 

inbouw zijn voorzien van tegels of linoleum;

(oppervlaktes en lengtes zijn indicatief en dienen gepreciseerd te 
worden bij opmeting)
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Foto’s stukkenmagazijn
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3.3.2. Twijnzaal

•	 Oppervlakte van ca. 4.032 m²
•	 Vrije hoogte van ca. 6,4 m
•	 Gebouwd door Bekaert Textiles in 1971
•	 Bevat enkele kantoren
•	 Opbouw van zwaar betonskelet met voorgespannen “structo” 

liggers;
•	 Gevels van gasbetonpanelen voorzien van ramen in pvc en metalen 

poorten of aluminium rolluiken en één snelsluitpoort;
•	 Het dak is gedekt met roofing op gasbetonwelfsels en voorzien van 

lichtkoepels;
•	 Betonnen vloer met industriële tegelvloer;
•	 Interne wanden van gasbetonblokken of hout, deels 

sandwichpanelen kunnen verwijderd worden;

(oppervlaktes en lengtes zijn indicatief en dienen gepreciseerd te 
worden bij opmeting)
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Foto’s twijnzaal
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3.3.3. Spinnerij

•	 Oppervlakte van ca. 4.352 m²
•	 Bestaande uit gelijkvloers iets boven het niveau van het nieuwe 

openbare domein en kelderverdieping op het niveau van de 
Hooibeekvallei geschikt voor stockage;

•	 Vrije hoogte van ca. 5,7 m op gelijkvloers en ca. 3m in de kelder
•	 Gebouwd door Bekaert Textiles in 1962
•	 Enkele kantoren in de voorbouw
•	 Charmante uitstraling door metselwerk
•	 Opbouw van zware betonstructuur en “structo” liggers,
•	 Industriële tegelvloer;
•	 Beschikt over één laad- en loskade en de mogelijkheid om er met 

minimale kosten een tweede kade naast te voorzien;
•	 Mogelijkheid om camionettes te laten binnenrijden;
•	 Gevels van metselwerk van gevelparement met kozijnen in tropisch 

hardhout of aluminium;
•	 Overspanningen met beuken van ca. 15m op ca. 30m op het 

gelijkvloers;
•	 Overspanningen met beuken van ca. 5m op ca. 5m met een vrije 

hoogte van 5m in het kelderverdiep;
•	 Plat dak gedekt met roofing op gasbetonwelfsels;
•	 Interne wanden: separaties van metselwerk, hout en deels puien;

(oppervlaktes en lengtes zijn indicatief en dienen gepreciseerd te 
worden bij opmeting)
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Foto’s spinnerij
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4. Stedenbouwkundige 
informatie

Volgende wettelijke stedenbouwkundige documenten zijn van 
toepassing:

RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) RUP Waregem nr. 10.1 

Hoogmolenstraat (goedgekeurd 

24/05/2012)

terug te vinden via http://www.waregem.be/RUP

Verkavelingsvergunningen Geen

Verordeningen Gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake 

hemelwaterputten, 

infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater 

en hemelwater dd. 5 juli 2013
41Stad Waregem, Ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 10.1 HoogmolenstraatLeiedal, april 2012
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5. Samenvatting 
voorwaarden 
groenbek

Om de KMO, kantoren & diensten in een kwalitatief bedrijventerrein 
te kunnen (blijven) huisvesten, heeft Leiedal voor Groenbek diverse 
voorwaarden opgesteld die gelden als leidraad bij de beoordeling van 
bouwaanvragen:
•	 Het ruimtelijk uitvoeringsplan geldt als het wettelijk kader. 
•	 De inplantingsvoorschriften en voorwaarden vormen een aanvulling 

hierop. 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogmolenstraat is terug te vinden via 
www.waregem.be/RUP. 
De inplantingsvoorschriften en de voorwaarden vindt u terug in het 
document “Voorwaarden Groenbek” op de website van Leiedal: 
www.leiedal.be/bedrijventerrein/groenbek. 

Hieronder vindt u een beknopte samenvatting van de voorwaarden. 
Deze bepalingen zijn louter informatief en kunnen enkel 
als leidraad dienen bij het lezen van de volledige set van 
voorwaarden en voorschriften die gekoppeld worden aan de 
aankoop van een perceel op Groenbek. Deze samenvatting geeft de 
essentie weer van de belangrijkste bepalingen, en heeft dus zeker niet 
de bedoeling deze te vervangen. 

5.1. samenvatting Ruimtelijk 
uitvoeringsplan 
hoogmolenstraat

5.1.1. Algemene voorschriften

•	 Vergunde bestaande bebouwing, functies en inrichtingen mogen 
blijven bestaan, verbouwd en gerenoveerd worden als de afwijking 
tov de stedenbouwkundige voorschriften niet toeneemt. 

•	 Groenaanleg is streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur 
bijenvriendelijk. 

5.1.2. KMO

Bestemming
De zone is bestemd voor KMO’s, met volgende hoofdactiviteiten: 
•	 productie, opslag, bewerking en/of verwerking van goederen, 
•	 onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
Maximale perceelsoppervlakte van 10.000 m²

Niet toegelaten:
•	 grootschalige milieubelastende of milieuvervuilende bedrijven 

(zoals Sevesobedrijven);
•	 distributie en groothandel;
•	 afvalverwerking en recyclage;
•	 verwerking en bewerking mest, slib en grondstoffen;
•	 sterk verkeersgenerende bedrijven;
•	 bedrijven alleen en uitsluitend gericht op kleinhandel.

Toegelaten ondergeschikte activiteiten:
•	 Beperkte kantoren, detailhandel en toonzalen gekoppeld aan 

hoofdactiviteit (geen loketfunctie). 
•	 Bedrijfshuisvesting van max. 200 m² en geïntegreerd in 

bedrijfsgebouw.



groenbek waregem
bedrijvenpaspoort, januari 

24

VOORBEELDEN ONDERGESCHIKTE ACTIVITEIT
autoherstelplaats met beperkte toonzaal,  productiebedrijf met 
kantoren voor administratie, 
productiebedrijf met bedrijfswoning...

Bouwvolume
•	 Bouwhoogte: min. 6 m en max. 15 m.
•	 Daken met horizontaal uitzicht (plat dak of sheddak). 
•	 Bouwen in een orthogonaal patroon parallel aan de wegenis.
•	 Bouwen op één zijperceelgrens is mogelijk indien brandveilig. 
•	 Een vrije strook van min. 4m t.o.v. de andere zijperceelsgrens en de 

achterperceelsgrens met permanente brandweerdoorgang.

Mobiliteit
•	 Voldoende ruimte voor parkeren, stationeren en manoeuvreren 

voor alle personen-, bestel- en vrachtwagens van bedrijf, personeel 
en bezoekers (min. vijf parkeerplaatsen voor personen- en 
bestelwagens) .

•	 Voldoende en kwaliteitsvolle fietsstallingen nabij toegang.
•	 Max. 2 toegangen van max. 8 m aan de rooilijn en breder bij de 

aansluiting op de rijweg via een vloeiende bochtstraal.

Varia
•	 Opslag van goederen maximaal binnen bedrijfsgebouw. 
•	 Naamaanduidingen, reclamepanelen, lichtreclames en logo’s zijn 

mogelijk tegen de gevel van het gebouw.

5.1.3. Kantoren & Diensten

Deze zone is bestemd voor:
•	 kantoren;
•	 complementaire en dienstverlenende voorzieningen ten behoeve 

van het aanpalende bedrijventerrein;

VOORBEELDEN VOORZIENINGEN
bankagentschap, fitnesszaak, verzekeringskantoor, kopiezaak, 
horecazaak....

Geen opritten mogelijk vanaf de hoogmolenstraat. 
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Plan voorschriften
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5.2. samenvatting 
Inplantingsvoorschriften

5.2.1. KMO

Bouwzone
•	 Straat oost: bouwen op rooilijn. 
•	 Straten noord en zuid: Achteruitbouwstrook van minimum 5m door 

de kopers aangelegd (bv. verhard). 
•	 Niet rechtstreeks parkeren vanop de openbare weg.
•	 Een bedrijfswoning is mogelijk geïntegreerd en aan de achterzijde 

van het gebouw. Ook kantoren, exporuimten... worden zoveel als 
mogelijk op het verdiep voorzien.

•	 Afsluitingen: bij voorkeur geen, indien nodig: voorzien in zwarte 
draadafsluiting met een maximale hoogte van 1 tot 2,5 meter.

Beeldkwaliteit
•	 Beperkt aantal verschillende & samenhangende gevelmaterialen.
•	 Gebruik van donkere grijswaarde (evt. lichtere grijswaarde in tweede 

orde).
•	 Enkel gebruik van gladde cellenbeton na schilderen of aanbrengen 

donkergrijze crepy-bedekking.
•	 Esthetisch uitzicht van buitenmuren en gevels en afwerking blinde 

gevels.
•	 Enkel luifels of uitbouwen in een architecturaal concept.
•	 Geen zichtbare betonkolommen met invoeging van 

betonelementen.
•	 Bestaande te behouden gebouwen (uitgez. spinnerij) worden 

gerenoveerd zodat zij aan deze prinicpes voldoen. 

Ontsluiting
•	 Toegang via de wegenis Groenbek, niet via de Hoogmolenstraat. 
•	 Beschadiging van openbare zijbermen en bomen door het bedrijf 

hersteld.
•	 Verplaatsen van verlichtingspalen en bomen kan slechts 

TOELICHTING
Leiedal wenst Groenbek te 

ontwikkelen als een kwalitatief 
samenhangend geheel met 

een hoge beeldkwaliteit en een 
duurzaam ruimtegebruik.

TOELICHTING
Diversiteit in afsluitingen 

creëert verwarring. Wanneer 
verzekeringstechnisch een 

afsluiting nodig is, is deze bij 
voorkeur zwart. Deze kleur is 

niet duurder en integreert best 
met gebouwen en groen .
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uitzonderlijk en mits voorafgaande toestemming. 

Water
•	 Hoogteverschillen op percelen wordt op eigen terrein opgevangen 

of in overleg met aanpalende bedrijven.
•	 Nivelleringen laten toe dat de afwatering van het volledige terrein 

naar de riolering kan.
•	 Minstens 20.000 liter regenwaterreserve aan te leggen met een 

maximaal herbruik (sanitair). 

Verlichting
•	 Gebruik en intensiteit van lichtbronnen in open lucht wordt beperkt 

tot het nodige voor uitbating en veiligheid. 
•	 Beperking niet-functionele lichtoverdracht naar omgeving. 
•	 Lichtreclame overtreft normale intensiteit openbare verlichting niet.  
•	 Lichtbronnen in open lucht worden voorzien als lichtarmatuur op de 

gevel en geïntegreerd met de grijstint van de gebouwen. 
•	 Leiedal voorziet een uniforme naamaanduiding.

ATELIER ROLAND JEOL                   Plan Lumière - Parc d’activités Groenbek            le 17.07.2014 p.38  
  

Zone de stationnements et de circulation

Si nécessaire, en complément : mobilier lumineux 

 - mobilier lumineux à échelle humaine d’environ 4m
 - éclairage direct
 - optique à émission circulaire sur 360° (ULOR < 3%)
 - privilégier les technologies plus économes et à très longue durée de vie type LED
 - prévoir possibilité de diminuer la puissance
 - couleur RAL teinte grise

Type de gestion :
Le partenaire privé doit éteindre l’éclairage des zones privatives à partir du moment où le 
site n’est plus en activité et physiquement fermé (portail, clôture...). Si le site ne peut pas 
être fermé ou est sous surveillance caméra, privilégier la diminution de puissance pour 
maintenir un minimum d’éclairage sécuritaire.

En base : projecteur sur façade 

 - projecteur neutre et discret intégré sur les bâtiments
 - système lumineux très défilé avec vasque plane privilégiant le confort visuel
 - optique asymétrique ou à émission latérale
 - inclinaison 0° (max 5°)
 - fort indice de protection mécanique et d’étanchéité
 - privilégier les technologies plus économes et à très longue durée de vie type LED
 - prévoir possibilité de diminuer la puissance
 - couleur RAL teinte grise

Le niveau d’éclairement sera déterminé en fonction de l’usage et de l’activité du site (pour plus 
d’informations, voir la Norme Européenne EN-12464).

0°

Imax
60°
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chaussée

Zone de quai de déchargement

Le niveau d’éclairement sera déterminé en fonction de l’usage et de l’activité du site (pour plus 
d’informations, voir la Norme Européenne EN-12464).

1

2

Projecteur sur façade 

1- Base : Eclairage général de la zone de desserte des quais 

 - projecteur neutre et discret intégré sur les bâtiments
 - système lumineux très défilé avec vasque plane privilégiant le confort visuel
 - optique asymétrique ou à émission latérale
 - inclinaison 0° (max 5°)
 - fort indice de protection mécanique et d’étanchéité
 - privilégier les technologies plus économes et à très longue durée de vie type LED
 - prévoir possibilité de diminuer la puissance
 - couleur RAL teinte grise

Le partenaire privé doit éteindre l’éclairage des zones privatives à partir du moment où le 
site n’est plus en activité et physiquement fermé (portail, clôture...). Si le site ne peut pas 
être fermé ou est sous surveillance caméra, privilégier la diminution de puissance pour 
maintenir un minimum d’éclairage sécuritaire.

2- En complément : Eclairage spécifique d’un quai de déchargement

Objectif : permettre d’accomplir un travail en extérieur la nuit avec un bon niveau d’éclai-
rage assurant l’exécution d’un travail confortable en toute sécurité.
 
Principe : adapter les niveaux d’éclairage en fonction de l’importance de la tâche à effec-
tuer (pour plus d’informations voir la Norme Européenne EN-12464).

Type de gestion : éclairage à la demande commandé depuis l‘intérieur du bâtiment. Chaque 
quai est commandé séparemment. 

voorstel: basisverlichting geplaatst op de gevel indien nodig aangevuld 
met lichtmast

voorstel: algemene verlichting kade op punt 1 aangevuld met een 
specifieke verlichting voor het laden en lossen op punt 2

12
ZWEVEGEM – KMO-zone ESSERSTRAAT Informatiebrochure oktober 2008

2.3. Afsluitingen

We stellen vast dat afsluitingen sterk bepalend zijn voor het algemene beeld van een

bedrijventerrein

De vele types, kleuren, hoogtes, etc. scheppen een zekere vorm van verwarring.

De beste resultaten vinden we in bedrijventerreinen zonder afsluitingen. Vandaar de

optie om bij voorkeur geen afsluiting te plaatsen. Verzekeringstechnisch kan het

soms voor bepaalde activiteiten en/of producten noodzakelijk zijn om een afsluiting

te plaatsen. Die mogelijkheid tot plaatsing van een afsluiting voorzien we dan ook,

doch onder specifieke voorwaarden om een zekere uniformiteit te verkrijgen. Het

type, kleur en hoogte van afsluiting zijn vastgelegd.

Daarbij zijn we uitgegaan van een standaardtype van afsluiting, die frequent

voorkomt opbedrijventerreinen, die voldoende stevigheid biedt om volwaardig het

terrein te kunnen afsluiten.

De keuze viel op een zwarte kleur omdat de meest zichtbare afsluitingen op de

bouwlijn en zijperceelsgrens zullen voorkomen. Zwart is niet duurder dan andere

kleuren en integreert goed met de gebouwen en groenvoorzieningen.

Indien de koper de werken voor de toegang en of bouwwerken uitvoert na

de aanleg van de openbare zijbermen, dient hij de plaatsing van de

hoogstammen te respecteren, m.a.w. er mogen geen aangeplante

hoogstammen worden verwijderd.

Hij zal tevens verantwoordelijk zijn voor de beschadiging van de openbare

zijbermen. Eventuele herstellingen worden uitgevoerd door de aannemer

die instaat voor de aanleg en het onderhoud van de openbare zijbermen

op kosten van de koper die de schade veroorzaakt. Deze kosten zullen aan

de koper gefactureerd worden en dienen te worden betaald binnen de 30

dagen. Ingeval van niet betaling binnen de gestelde termijn zal van

rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd

zijn, onverminderd het recht van Leiedal of de gemeente Zwevegem om de

gestelde bankgarantie aan te spreken.

2.3. Afsluitingen

2.3.1. Algemene principes

Er worden bij voorkeur geen afsluitingen geplaatst.

2.3.2. Regels

Indien de koper toch opteert om een afsluiting te plaatsen dient dit te

gebeuren overeenkomstig volgende regels:

2.3.2.1. Materiaalkeuze

Alle afsluitingen moeten aan de volgende specificaties voldoen:

- draadafsluiting type gaas met ruitvormige mazen tussen palen en met

bovenbuis;

- maasgrootte 50 mm;

- kleur afsluiting – palen en poorten zwart (Ral 9005).

Foto : voorbeeld van afsluiting

Voorbeeld van een afsluiting
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5.2.2. Kantoren & diensten

Bouwzone
•	 De som van de vloeroppervlakte van de twee verdiepingen:

 - type A: min. 643 – max. 866m² (bouwzone max. 33x15m) 
 - type B: min. 487 - max. 656m² (bouwzone max. 25x15m) 
 - type C: min. 438 – max. 590m² (bouwzone max. 22,5x15m) 
 - type D: min. 296 – max. 399m² (bouwzone max. 19x12m)

•	 Bebouwing gelijkvloers min. 80% en max. 100%
•	 Bebouwing eerste verdieping min. 50% en max. 75% 
•	 De inplanting van de kantoorgebouwen is voor elk perceel 

vastgelegd aan de hand van twee verplichte bouwlijnen (stippellijn 
op plan voorschriften). 

Vrije zijstrook
•	 Bouwverbod in strook van 1 tot 3 meter bij perceelsgrenzen die niet 

palen aan de openbare weg. 
•	 Deze strook wordt niet verhard, noch afgesloten via afsluiting.

Bouwvolume & dakvorm
•	 Gebouw in twee bouwlagen tot 7m hoog. Ondergrondse bouwlaag 

(bvb. berging, archiefruimte, technische lokalen) is mogelijk.
•	 Plat dak en kan ingericht worden als dakterras of daktuin. 

Ballustrades zijn opgetrokken in zelfde materiaal als gevel en 
maximaal 110 cm hoog.

•	 Bedrijfswoning is enkel toegelaten op de verdieping (behalve de 
inkom en berging).

TOELICHTING
Door de gevarieerde 
bouwvolumes en de 

verspringing van bouwlijn 
verhoogt de levendigheid 

in het straatbeeld. Als 
overgangsgebied tussen 

bedrijven en woningen, houdt 
de schaal en het volume van de 
kantoorgebouwen het midden 

tussen beide.

TOELICHTING
Leiedal wenst een eenheid 

van sobere gebouwen die zich 
goed integreren in de groene 

parkomgeving waar geen 
perceelsgrenzen zichtbaar zijn. . 
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GEBRUIK  
Volgens de bepalingen van het RUP wordt het gelijkvloers uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden. Zowel kantoren als complementaire en 
dienstverlenende voorzieningen ten behoeve van het aanpalende bedrijventerrein zijn toegelaten.  
Op de verdieping is bovendien 1 bedrijfswoning toegelaten volgens de geldende wetgeving voor bedrijventerreinen (200m²). 
Alle platte daken van het gelijkvloers kunnen ingericht worden als dakterras en/of daktuin. 
Stockering van materialen buiten de footprint van het gebouw is uitgesloten. 
 
 
 
 
 
VOLUMES EN AFMETINGEN 
Er wordt gestreefd naar een harmonie in de bebouwing door een vormgeving met  balkvormige volumes waarin uitsnijdingen mogelijk zijn. De daken zijn 
horizontaal. 
Overkraging van de verdieping over het gelijkvloers is toegelaten binnen de omtrek van het perceel. 
Kroonlijsthoogte: 7m  zonder uitstekende dakrand. 
Niveau 00 dient bebouwd te zijn voor minimum 80% en maximum 100% 
Niveau +01 dient bebouwd te zijn voor minimum 50% en maximum 75% 
Maximum hoogte van de balustrades is 110cm waarbij de balustrade integraal deel uitmaakt van de gevel en in dezelfde materialen is opgetrokken. 
 

    
ref. Jamaer architecten                                                                                                          voorbeeld geïntegreerde balustrade (ref AID architecten)                

Voorbeelden van balustrade

TOELICHTING
De zijstroken laten ondergronds 

toe een regenwaterput of 
nutsleidingen te voorzien
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ENKELE MOGELIJKE VARIANTEN BINNEN DE BEBOUWBARE ENVELOPPE: OPPERVLAKTEN 
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ENKELE MOGELIJKE VARIANTEN: PLAN type A - C - D 

 
 
 
ENKELE MOGELIJKE VARIANTEN: TYPE D in 3D 
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Uitwendig voorkomen
•	 Verticaliteit in het gevelbeeld zonder uitdrukkelijke horizontalen. bv. 

gevelmateriaal uit plaatmateriaal is steeds hoger dan haar breedte. 
•	 Raampartijen gericht naar de omliggende groenzone. Een raam is 

steeds hoger dan haar breedte. Geen spiegelglas. Samenhang en 
eenvoud van materialen

•	 Kleur beperkt tot pallet van middelgrijs tot zwart (zie RAL- kleuren)

TOELICHTING
Een harmonieus totaalbeeld wordt bereikt door een beperkt aantal 
kleuren, ongeacht de materiaalkeuze: ook natuurbeton, vergrijzend 
hout en glas zijn toegelaten in de juiste kleuren.

Inrichting & beheer van toegangen & parkings
•	 Eén toegang per kantoor. 
•	 Geen toegang via de Hoogmolenstraat.
•	 Parkeren langsheen publieke parkeerplaatsen (niet voorbehouden).
•	 Aanleg parkeerplaatsen & toegangen door Leiedal. 

TOELICHTING
Er wordt 1 parkeerplaats per 30 m² bruto kantooroppervlak voorzien. 

Inrichting & beheer groenaanleg
•	 Inrichting groene strip door Leiedal
•	 Beheer groene strip via een collectief georganiseerd 

bedrijventerreinmanagement ten laste van de kopers. 
•	 Het onbebouwde gedeelte van het aangekochte perceel 

wordt mee aangelegd door Leiedal in de globale aanleg van 
de Groene Strip. Het onderhoud hiervan is opgenomen in het 
bedrijventerreinmanagement.
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MATERIAALKEUZE 
Om een rustig en harmonieus totaalbeeld te bereiken is het noodzakelijk om het aantal keuzemogelijkheden te beperken. Deze beperking wordt opgelegd in het 
gebruik van de kleur; niet in het gebruik van de materialen. 
Alle gevelmaterialen zijn toegelaten zolang zij aan het kleurcriterium beantwoorden. Ook natuurbeton, vergrijzend hout en uiteraard glas. 
Om een integratie van de gebouwen te bevorderen wordt gekozen voor een palet van middelgrijs tot zwart, geen kleur. Voor bakstenen kan er een lichte tint 
bruinrood aanwezig zijn afkomstig van de gebakken klei maar steeds als ondergeschikte zachte nuance van het grijs. 
Voor de te schilderen of te moffelen (onder)delen worden volgende RAL-kleuren weerhouden: 
7000, 7001, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7015, 7016, 7021 - 7024, 7026, 7030, 7031, 7036 - 7040, 7042, 7043, 7045, 7046, 9004, 9005, 9007, 9011, 9017 
 
 

RAL-kleuren bij het schilderen of moffelen
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De kopers verwerven enkel de netto bebouwbare oppervlakte. De omgeving blijft eigendom van en beheerd worden door het parkmanagement. Het is niet 
toegelaten ingrepen te doen buiten de footprint van het gebouw.  
Niet ingevulde vloeroppervlakte van het gelijkvloers binnen de kavel wordt ingevuld conform de aangrenzende omgevingsaanleg in overleg met het 
parkmanagement. 
De inplanting van de gebouwen is voor elk perceel vastgelegd op het kruispunt van het voetpad en de bedienende verharding. Twee gevels zijn dus bepaald wat 
inplanting betreft alsook de maximale lengte en diepte van de gelijkvloerse verdieping. 
 
DETAIL VAN EEN INPLANTING 
 
 
 
 
 

Toegang tot kantoor
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Verlichting
•	 Verlichting in open lucht zoveel mogelijk te beperken en beperkt 

tot lichtpunten geïntegreerd in het gebouw ter hoogte van het 
toegangspad.

•	 Lichtreclame overtreft de intensiteit van openbare verlichting niet.
•	 Leiedal voorziet een uniforme naamaanduiding.

Diverse
•	 De naam of het logo kan op gevel of op ramen via uitgesneden 

letters in gitzwart of zuiver wit. Kleur enkel toegelaten bij gedepo-
neerde bedrijfslogo’s met maximum oppervlakte van 3m². 

•	 Het privaat rioleringsstelsel wordt afgestemd op het gescheiden 
openbaar rioleringsstelsel volgens de milieureglementering. 
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PUBLICITEIT 
Publiciteit mag enkel op de gevels of op de ramen bevestigd worden. De publiciteit op de gevels bestaat uit uitgesneden letters, al of niet met verlichting tegen de 
achterzijde. Kleuren: RAL 9005 (gitzwart) en 9010 (zuiver wit). Kleur is enkel toegelaten voor gedeponeerde bedrijfslogo’s met een maximum oppervlakte van 3m². 
Geen neon of lichtbakken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENTIES PUBLICITEIT 

Voorbeelden van verticaliteit in kantoorgebouwen
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referenties: de zwarte hond architecten, HASA architecten, AREAL architecten, Verdickt architecten, ONO architecten, Van Duysen architecten, CBA architecten, Conix architects 
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GEVELBEELD 
Er wordt gestreefd naar een verticaliteit in het gevelbeeld om de integratie met de groene omgeving te bevorderen. Uitdrukkelijke horizontalen worden vermeden. 
Als het gevelmateriaal uit plaatmateriaal bestaat zullen de elementen steeds hoger zijn dan breed. 
Ramen: De materiaalkeuze voor de raamkaders is vrij maar ook zij dienen te beantwoorden aan de opgelegde kleurkeuze voor de gevels. Er wordt gestreefd naar 
een verticaliteit in de raamverdelingen.  Een raam(verdeling) is nooit breder dan hoog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENTIES VERTICALITEIT GEVELBEELD (noot: niet alle referentiebeelden beantwoorden aan alle bovenstaande criteria)  

  

Voorbeelden van aanduiding van naam 

TIP!
Voor een kantoorgebouw kan het interessant zijn om een groendak 
aan te leggen ter vervanging van of in combinatie met de verplichte 
regenwaterreserve conform de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening dd. 5 juli 2013. Naast ecologische voordelen, is een 
groendak ook interessant uit esthetisch en energetisch standpunt.

ATELIER ROLAND JEOL                   Plan Lumière - Parc d’activités Groenbek            le 17.07.2014 p.40  
  

 Les entrées et cheminements qui bordent les offices seront éclairés depuis les bâtiments. A prévoir par les architectes des offices.

Kantorenstrip : éclairage privatif des offices

Proposition 1 Proposition 2

ATELIER ROLAND JEOL                   Plan Lumière - Parc d’activités Groenbek            le 17.07.2014 p.40  
  

 Les entrées et cheminements qui bordent les offices seront éclairés depuis les bâtiments. A prévoir par les architectes des offices.

Kantorenstrip : éclairage privatif des offices

Proposition 1 Proposition 2

Voorbeelden van verlichting langs de toegangswegen
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5.3. samenvatting Verkoopsvoorwaarden

5.3.1. Algemeen

Verkoop, vestiging van zakelijke rechten en erfdienstbaarheden, verhuring, etc. worden steeds voorafgegaan 
door een goedkeuring van Leiedal en na betaling van een beperkte administratieve vergoeding.

5.3.2. Bouw- en ingebruiknameverplichting

De gronden worden verkocht met bouw- en ingebruiknameverplichting.

KMO:
De koper dient minstens 1/3 te bebouwen, aan te vangen binnen de 2 jaar na datum van de aankoopakte en 
in gebruik te nemen binnen de 4 jaar.
De koper dient minstens 2/3 te bebouwen, aan te vangen binnen de 6 jaar na datum van de aankoopakte en 
in gebruik te nemen binnen de 8 jaar.
Bij fasegewijs ruimtelijk gebruik van het gekochte goed moet iedere fase zo gerealiseerd worden dat het 
onbebouwd deel optimaal kan gebruikt worden, als autonoom perceel kan functioneren en op volwaardige 
manier kan ontsloten worden op de openbare weg.

Minstens 50% van de maximaal toegelaten bebouwbare oppervlakte van het perceel wordt hoofdzakelijk 
ingenomen door gebouwen en in bijkomende orde door overdekte stapelplaatsen.

Kantoren & diensten:
De koper dient minstens 80% van de maximaal toegelaten bouwzone te bebouwen, aan te vangen binnen 
de 2 jaar na datum van de aankoopakte en in gebruik te nemen binnen de 4 jaar.

5.3.3. Recht van terugkoop en voorkoop

Leiedal heeft het recht het goed terug te kopen als sanctiemaatregel bij niet-naleving van:
•	 het uitoefenen van economische activiteiten gedurende 2 jaar;
•	 de voorwaarden van gebruik zoals ondermeer de bouw- en ingebruiknameverplichting en activiteitsver-

plichting van de opgegegeven activiteit;
•	 schending sectorale regelgeving met ernstige hinder voor Groenbek.

TOELICHTING
Door de steeds schaarsere 

ruimte wil Leiedal niet-duurzaam 
ruimtegebruik tegengaan, zoals 

grondspeculatie, langdurige 
leegstand en onredelijke 

ruimtevraag.

TOELICHTING
Wanneer de percelen niet 

uitgerust aangekocht 
worden zal de bouw- en 

activiteitsverplichting pas 
starten bij de voorlopige 

oplevering van de wegenis 
- en rioleringswerken in het 

bedrijventerrein. 
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TOELICHTING
Met CO2 neturaal 
elektriciteitsverbruik wordt het 
bedrijventerrein duurzamer. 

Wanneer de kopers het goed verkopen aan een derde, geniet Leiedal een recht van voorkoop tegen de door 
de derde aangeboden voorwaarden.

5.3.4. Beheer via bedrijventerreinmanagement (BTM)

Het BTM omvat voor de kopers een verplichtend gedeelte en een optioneel gedeelte. 

Verplichtend: Groenonderhoud en participatie in het overleg 
Leiedal organiseert het onderhoud van openbaar groen met een bijdrage vanwege de bedrijven. De 
kopers dragen jaarlijks bij in de totale kosten voor het onderhoud van het openbaar groen . De exacte 
vergoeding kan pas bepaald worden na de groenaanleg, maar zal nooit meer bedragen dan 0,50 euro per 
m² oppervlakte (excl. btw en jaarlijkse indexatie) voor de KMO en 1,5 euro per m² oppervlakte (excl. btw en 
jaarlijkse indexatie) voor de kantoren & diensten. 

Optioneel: Samenwerkingsverbanden (o.a. duurzame bedrijfsprocessen – bedrijfsvoering). 
Afhankelijk van de behoeften kunnen de bedrijven gezamenlijk initiatieven opstarten zoals gezamenlijke 
beveiliging, afvalmanagement, vervoersmanagement, gezamenlijke energie-aankoop. Leiedal heeft de 
intentie daartoe, zeker in de opstartfase, een coördinerende rol op te nemen, initiatieven te initiëren en te 
stimuleren. 

5.3.5. CO2-neutraliteit (conform MB 1 oktober 2007)

Bedrijven verbruiken CO2 neutrale elektriciteit door:
•	 afname van groene stroom
•	 productie van groene stroom zelf ter plaatse of door deelname in de productie van groene stroom op het 

terrein
•	 compensatie van de CO2-emissies elektriciteitsverbruik door aankoop van emissierechten
•	 combinatie van het voorgaande

TOELICHTING
In de vroegere bedrijventerreinen 
stonden bedrijven zelf in voor 
aanleg en onderhoud van 
zijbermen in gras en soms voor 
de aan hun perceel palende 
bufferstroken. Dit leidt veelal tot 
een weinig kwalitatieve uitstraling.
Leiedal wenst de ruimtelijke 
kwaliteit bij aanleg te behouden 
op lange termijn door het beheer 
te sturen na de verkoop. Leiedal 
voorziet een “eerste aanspreekpunt”  
voor bedrijven, stimuleert 
samenwerking tussen bedrijven 
en biedt een basispakket diensten 
onderhoud groenvoorzieningen.
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6. Specifieke 
terreinkenmerken

6.1. De reconversie is nog 
gaande

Op vandaag zijn de werkzaamheden op Groenbek nog volop aan de 
gang. Leiedal voert uit/plant:
•	 infrastructuurwerken najaar 2014 - eind 2015
•	 aanleg nutsleidingen eind 2015 - midden 2016
•	 groenaanleg voorjaar 2016 - eind 2016
•	 tweede fase sloopwerken februari 2015 - eind 2015
Deze werkzaamheden kunnen een impact hebben op het tijdsschema 
en de uitvoering van uw bouwplannen. Leiedal zal pogen de hinder 
en het uitlopen van bovenstaand schema zo veel als mogelijk te 
beperken, maar heeft diverse aspecten hiervan zelf niet in de hand. 
 

6.2. Schouw - waterbuffers

Als baken van het bedrijventerrein Groenbek wensen we de schouw te 
behouden en gepast te verlichten. De schouw is nog in goede staat en 
werd in 2005 nog gerenoveerd. In functie van onderhoud verleent het 
naastliggende bedrijf een erfdienstbaarheid voor het onderhoud van 
de schouw.

Ook in het kader van het onderhoud van de waterbuffers zal het 
naastliggend bedrijf een erfdienstbaarheid verlenen.

Verdere gedetailleerde informatie is beschikbaar .

groenbek in voorjaar 2014
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6.3. Bodem

Bekaert Textiles voerde alle nodige wettelijke verplichtingen en 
bodemonderzoeken uit. In een oriënterend onderzoek werden diverse 
verontreinigingen aangetroffen. Verder onderzoek kon verschillende 
verontreinigingen weerleggen en bevestigde een historische 
verontreiniging voor vier zones (zie figuur). Er werden geen nieuwe 
verontreinigingen aangetroffen. De bevoegde instantie OVAM 
verklaarde dat de vier verontreinigingen geen ernstige bedreiging 
vormen en er geen enkele locatie aanleiding geeft tot bodemsanering. 
De evaluatie van de historische en nieuwe verontreiniging is telkens 
gebeurd t.o.v. bestemmingstype 5 (industriegebied).

Verdere gedetailleerde informatie is beschikbaar .

Zones historische bodemverontreinigin waar geen sanering nodig is 
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7. Technische en 
bouwkundige 
informatie

7.1. Nutsleidingen

7.1.1. Ligging

In een verdere fase van de herontwikkeling Groenbek kan Leiedal een 
schematische aanduiding van de ligging van de nutsvoorzieningen ter 
beschikking stellen. Voor de exacte ligging dient u zich na de aanleg 
van nutsleidingen te richten tot de betrokken netbeheerders.

TIP ! 
Planaanvragen kunnen gecentraliseerd worden aangevraagd via de 
KLIP-website (Kabel en Leiding Informatie Portaal) www.klip.be.

Nadat een aanvraag werd ingediend en behandeld bekom je via de 
Klip-module ook contactgegevens bij de diverse nutsmaatschappijen, 
voor wat deze plangegevens betreft.

7.1.2. Procedure aanvraag aansluitingen

De doorlooptijd bij de nutsmaatschappijen van aanvraag tot effectieve 
aansluiting op het net kan tot 3 maanden in beslag nemen.  

TIP ! 
Vraag minimum drie maanden op voorhand uw aansluitingen aan 
voor de diverse nutsleidingen (bv. elektriciteit, gas, water en dergelijke 
meer).  

Om deze aansluitingen te kunnen aanvragen dienen ook de 
adresgegevens gekend te zijn.  Vraag dan ook tijdig uw huisnummer 
bij de gemeente aan (indien dit nummer nog niet zou gekend zijn).
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Elektriciteit & gas

Netbeheerder Eandis

Procedure Via de website www.eandis.be onder de rubriek “Aansluitingen > professionele 

klant”.

Waterleiding

Netbeheerder Watergroep

Procedure Neem hiervoor contact met het Sectoraal Dienstencentrum (SDC) van de regio 

Kortrijk van de watergroep op tel.nr. Tel. 056 21 09 56. Er wordt dan onderzocht 

welke aansluiting het best past.

Telefonie, internet, kabeltelevisie

Netbeheerders Belgacom

Telenet

Procedure Belgacom

Neem hiervoor contact met Belgacom op het gratis nummer voor zelfstandigen 

en KMO’s op  tel.nr. 0800/22.500. Er wordt dan onderzocht welke aansluiting 

het best past.

Telenet

Neem hiervoor contact met Telenet Solutions op tel.nr. 015 36 47 47 Er wordt 

dan onderzocht welke aansluiting het best past.



groenbek waregem
bedrijventerreinpaspoort, Januari 2015

39

7.1.3. Contactinfo netbeheerders

Naast bovenstaande gegevens in functie van de aanvraag van 
de aansluitingen vindt u hieronder nog enige contactinfo van 
netbeheerders die van nut kan zijn.

Eandis opmerkingen

Algemeen nummer 078/35.35.34

Storingen en defecten 078/35.35.00

Gasreuk

DEFECTE STRAATLAMPEN

0800/65.065 

0800/635.35

Klantenkantoor regio Kortrijk 

- adres

Pres. Kennedypark 12

8500 Kortrijk

website www.eandis.be

Watergroep

Provinciale directie 

West-Vlaanderen 

Voor administratieve 

aangelegenheden

adres Roggelaan 2

8500 Kortrijk

Tel.nr. 056/23.17.11

e-mail info.west.vlaanderen@dewatergroep.be

website www.dewatergroep.be

Sectoraal Dienstencentrum  

regio Kortrijk

Voor technische 

aangelegenheden

adres WAGENMAKERSSTRAAT 54 - 8500 Kortrijk

Tel.nr. 056/21.09.56

e-mail sdc.centrum_wvl@dewatergroep.be
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Belgacom - zelfstandigen en KMO’s

Tel.nr. klantendienst 0800/22.500

Tel.nr. storingen 0800/22.400

Adressen telefoonwinkels Steenpoort 2 OF 9 

(K in Kortrijk)

8500 Kortrijk 

Tel: 056/26 83 31 

Ringlaan 34 bus 160,  

(Ring Shopping Center) 

8500 Kortrijk

Tel: 056/36 24 20

Markt 21

8790 Waregem

website www.belgacom.be

Telenet

Algemene website www.telenet.be

Website voor bedrijven www.telenetsolutions.be

Tel.nr. voor bedrijven 015/36.47.47

e-mail voor bedrijven ondernemers@telenetsolutions.be  

HTTP://klantenservice;telenet.BE --> 

telenet for business

Website netaanleg www.telenet.be/netaanleg

http://business.telenet.be

Alles over kabels en aansluitingen 

van Telenet

Tel.nr. Dienst exploitatie 015/33 20 90 Beschadigingen en verplaatsingen
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Hooibeekvallei

7.2. Afwatering en 
waterbuffering

Inzake afwatering en waterbuffering dient met een aantal zaken 
rekening gehouden te worden, zoals bv.:

•	 Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel (oppervlakte- en 
afvalwater).

•	 Minimaal voldoen aan de eisen gesteld volgens de Gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater dd. 5 juli 2013.

•	 De bevoegde overheden kunnen steeds strengere voorwaarden 
opleggen.

•	 Gezien Groenbek gelegen is langs de Hooibeek (beek van 2e 
categorie in beheer van Provincie West-Vlaanderen) dient de 
provincie advies te geven m.b.t. de ‘watertoets’ (beoordelen of 
bouwaanvragen voldoen aan de eisen inzake afwatering en 
waterbuffering).

Bij de uitvoering van de openbare infrastructuurwerken van 
het bedrijventerrein Groenbek heeft Leiedal een collectieve 
waterbuffering voorzien, gerekend aan de op dat moment geldende 
ontwerprichtlijnen.

TIIP ! 
Opdat de bevoegde overheden de bouwaanvraag in de context van 
de aanwezige collectieve waterbuffering zouden kunnen beoordelen, 
is het van cruciaal belang dat de “Aanstiplijst Vlaamse verordening 
hemelwater (stedenbouwkundige vergunningsaanvragen en 
meldingen) wordt ingevuld en toegevoegd aan de bouwaanvraag. 
Deze aanstiplijst kan u downloaden van de website www.
ruimtelijkeordening.be onder de rubriek “Formulieren > Hemelwater”.  
Het kan hierbij interessant zijn een afwijking te vragen op basis van de 
door Leiedal aangelegde collectieve waterbuffering met vertraagde 
afvoer en beperkte collectieve infiltratie. Verdere gedetailleerde info is 
beschikbaar.
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7.3. Fysisch plan – autocad

TIP ! 
De kopers en hun architecten kunnen na de infrastructuurwerken 
een digitaal plan (autocad) met heel wat relevante info (‘fysisch 
plan’ genoemd) opvragen bij de verkoopsverantwoordelijke 
(zie 1.1) in functie van de opmaak van bouwplannen of een 
bouwaanvraagdossier. 

Dat fysisch plan kan heel nuttig zijn voor de opmaak van de 
bouwplannen of het bouwaanvraagdossier.  Het is opgebouwd uit 
verschillende lagen (‘layers’) die u in staat moeten stellen om deze 
informatie volgens eigen noden te gebruiken.

Meerdere van volgende onderstaande elementen kunnen hierin 
opgenomen zijn, afhankelijk van de reeds beschikbare gegevens :

Snede Hooibeekvallei

Inplanting van het perceel in zijn omgeving, bijvoorbeeld 
nuttig voor gevraagd omgevingsplan of inplantingsplan in het 
bouwaanvraagdossier)

As-builtgegevens van de aansluitende infrastructuurwerken, zoals 
wachtaansluitingen gescheiden rioolstelsel, wegenis, openbare 
verlichting, bomen,…

Kadastergegevens

Huisnummers

Specifieke terreinkenmerken zoals aanwezige gebouwen, 
toekomstige ligging infrastructuur, erfdienstbaarheden,…
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7.4. Landmeter

Landmeter Patrick Delesie heeft de opmeting van het terrein 
uitgevoerd en de opmetingsplannen voor de percelen opgemaakt. 
Deze plannen worden gebruikt om bij de verkoopaktes te voegen.  

TIP ! 
De kopers of hun architect kunnen het betreffende opmetingsplan in 
autocad-versie opvragen bij de verkoopsverantwoordelijke (zie 1.1).

Contactgegevens landmeter
Patrick Delesie
Pijkstraat 53
8790 Waregem
056 - 60.47.32
patrick@landmeterdelesie.be

Opmetingsplan voor de sloopwerken
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Onder de rubriek ‘Wetgeving’ vindt u allerhande reglementering, 
waaronder het KB van 7/7/1994 waarvan de bijlage 6 van toepassing is 
op industriegebouwen (gewijzigd op 10/01/2014).

TIP ! 
Het is van belang om bij de opmaak van de bouwplannen tijdig de 
brandweer van de betrokken gemeente te contacteren.  

Contactgegevens brandweer Waregem
Vragen naar de preventiedienst (dhr. Ronny Damman)
Weversstraat 39
8790 Waregem 
056 60 39 34
Waregem.prev@brandweervlaanderen.be
www.brandweerwaregem.be 

7.5. Brandweer

Een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van de bouwplannen zijn 
de voorwaarden inzake brandveiligheid.
De eisen hieromtrent zijn in 2009 gewijzigd, vnl. door de invoering van 
“bijlage 6 – Industriegebouwen” horende bij KB van 1 maart 2009 tot 
wijziging van KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 

voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe 
gebouwen moeten voldoen.  

U kunt deze en andere informatie m.b.t. brandpreventie onder andere 
terugvinden op de website van de ‘Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie’, een afdeling van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken, onder volgende link: www.besafe.be/nl/brandpreventie

Mogelijk zicht op toekomstige Hoogmolenstraat
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7.6. Contactgegevens 
wijkagent

Het bedrijventerrein Groenbek valt onder de politiezone MIRA.

MIRA
Schakelstraat 2
8790 Waregem
056/62.67.00
secretariaat@pzmira.be
http://www.police.be/5457 
wijkagent: Philip Sabbe

Snede KMO-zone



groenbek waregem
bedrijvenpaspoort, januari 

46

7.7. Subsidies en 
steunmaatregelen

Voor gratis informatie over de Vlaamse, federale en Europese 
steunmaatregelen op basis van uw investeringsproject: 

Contactgegevens
Veronique Demets 
Agentschap Ondernemen 
Tel. 050/32.50.30
veronique.demets@agentschapondernemen.be Mogelijk toekomstig zicht op KMO-zone
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7.8. Duurzaam bouwen

Voor gratis advies op basis van uw schetsontwerp of bouwplannen 
over hemelwatergebruik, materiaalkeuze, hernieuwbare energie, 
mobiliteit, afval, ventilatie, perslucht, akoestiek, mogelijke subsidies…  

Contactgegevens
Helene De Rore 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Tel. 050/40 73 75
E-mail: helene.de_rore@west-vlaanderen.be

Consulteer: 
www.duurzaamindustrieelbouwen.be

Voor meer informatie over subsidies voor duurzaam bouwen:  

Contactgegevens
Eddy Jonckheere
Agentschap Ondernemen 
Tel. 050/32 50 54 
eddy.jonckheere@agentschapondernemen.be

Consulteer: 
www.energiesparen.be
www.ecologiepremie.be
www.eandis.be > REG premies (Rationeel EnergieGebruik) 

Mogelijk zicht op de kantoor- en achterliggende KMO- gebouwen
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7.9. Bewegwijzering

Leiedal zorgt, in samenwerking met de stad Waregem, voor een 
bewegwijzering naar het bedrijventerrein Groenbek vanaf de afrit nr. 5 
Waregem van de E17 als zone 3. 

De ingang van Groenbek wordt gesignaleerd door een totem ter 
hoogte van de Hoogmolenstraat. Alle bedrijven in de zone liggen in 
de straat Groenbek, waardoor ze makkelijk via GPS gevonden kunnen 
worden. 

Vervolgens leiden voorwegwijzers een chauffeur via de juiste weg 
naar het juiste huisnummer. Tenslotte voorziet Leiedal een naambord 
voor elk gevestigd bedrijf ter hoogte van de bezoekerstoegang. 
Op die manier hebben alle bedrijven van Groenbek hetzelfde type 
van naambord. Door deze éénduidigheid van naamborden vindt 
elke bezoeker duidelijk en snel zijn weg naar het juiste bedrijf, 
zodat commerciële wegwijzers overbodig worden. Op die manier 
wordt een waaier aan verschillende signalisatieborden binnen het 
bedrijventerrein vermeden. 

De bedrijventerreinmanager overlegt, op het moment van de 
bouwfase, samen met elk bedrijf rond de exacte naamsaanduiding op 
dit naambord en rond de plaats van het naambord.

TIP!
De juiste bewegwijzeringsgegevens opnemen in uw drukwerk helpt 
veel chauffeurs bij het vinden van de weg!

Voorbeeld bewegwijzering in het bedrijventerrein Evolis
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7.10. Groenonderhoud

De aanleg van de openbare zijbermen langsheen de interne wegen 
Groenbek, de kantorenstrip tussen de Hoogmolenstraat en de 
wegenis Groenbek en de kleine ingrepen in het natuurgebied 
van de Hooibeekvallei gebeuren in opdracht van Leiedal. Om 
het kwaliteitsvol aangelegde bedrijventerrein op lange termijn 
hoogwaardig te behouden zal het onderhoud van het openbaar groen 
gemeenschappelijk worden uitgevoerd. Dit onderhoud zal gebeuren 
door een aannemer aangesteld door Leiedal en/of door de stad 
Waregem. 

Mogelijk toekomstig zicht op kantorenstrip

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein, draagt u bij in de 
kosten van het onderhoud van de openbare zijbermen en van de 
kantorenstrip. De bijdrage door de kopers en de wijze waarop de 
bijdrage berekend wordt, zal in een later stadium bepaald worden. 
Het maximumbedrag van de jaarlijkse bijdrage bedraagt €0,5/m²/jaar 
(excl. BTW) voor KMO’en € 1,5/m²/jaar voor kantoren & diensten op 
basis van de totale oppervlakte van het verkochte goed en zal jaarlijks 
geïndexeerd worden met als referentieperiode juni 2014. De bijdrage 
dient jaarlijks te worden  betaald. 




