
DE spijker 
ruimte om te 
ondernemen

    De Spijker wordt een hedendaags bedrijventerrein met wegen en rioleringen, 
waterbuffering, nutsvoorzieningen, fietspaden en groen. De site biedt plaats aan een tiental 
nieuwe bedrijven.

ruimte voor bedrijven
Vanaf 2018 start Leiedal met de verkoop van de 
percelen van 1.500 m² à 2.000 m² tot maximaal 
5.000m². Veel geïnteresseerde bedrijfsleiders hebben 
zich al aangemeld bij Leiedal en de gemeente 
Deerlijk. De bedrijfspercelen bieden plaats aan kleine 
en middelgrote bedrijven. Kleinhandel of overdadig 
zwaar verkeer is uitgesloten. 

integratie
Door het kleurgebruik van 
de bedrijfsgebouwen te 
beperken, ontstaat een mooiere 
samenhang op het terrein. De 
bouwvoorschriften zorgen 
voor een maximale integratie 
van de bedrijfsgebouwen in de 
omgeving. 

zuinig ruimtegebruik
Door op de perceelgrens te bouwen, 
worden de bedrijfspercelen 
optimaal benut. Bedrijfswoningen 
en kantoren worden geïntegreerd in 
de gebouwen en grotendeels op de 
verdiepingen. 

zone voor gemengde
activiteiten
In deze zone kunnen diensten, 
kantoor, kleinhandel, horeca 
of kleinschalige ambachtelijke 
activiteiten zich vestigen. 

vermijden zoekverkeer
De naam van het bedrijventerrein 
en de straatnaam worden allebei 
Spijker zodat het bedrijventerrein 
vlot met de gps gevonden kan 
worden. 



de spijker 
mobiliteit

    Het bedrijventerrein krijgt een aantakking op de Vichtesteenweg. De zone is erg vlot 
bereikbaar met de auto als de fiets door haar uitstekende ligging op 700 meter van het op- en 
afrittencomplex van de autosnelweg E17 en 800 meter van het centrum van Deerlijk. Op en rond 
het bedrijventerrein staat de zwakke weggebruiker centraal.

parkeerplaatsen
Alle bedrijven voorzien op 
hun eigen perceel voldoende 
parkeerplaatsen voor 
werknemers en bezoekers.

toegang
De totem aan de ingang en een 
unieke naamaanduiding op het 
terrein helpen de chauffeurs en 
bezoekers het bedrijventerrein 
vlot te vinden. 

wegenis
Op het bedrijventerrein 
komt 1 interne hoofdweg 
parallel met de 
Vichtesteenweg. Op het 
einde komt een rotonde 
om te keren.

ontsluiting
De ontsluiting van het bedrijventerrein 
verloopt via de Vichtesteenweg. Sterk 
verkeersgenererende bedrijven (bv. 
transportbedrijven) worden niet 
toegelaten. Alle toekomstige bedrijven 
zullen uitsluitend bereikbaar zijn via de 
nieuwe ontsluitingsweg.  

fietsen
Een breed fietspad op 
het bedrijventerrein en 
fietsenstallingen zullen 
werknemers motiveren 
om met de fiets naar 
het werk te komen. Een 
losliggend fietspad verbindt 
de Vichtesteenweg en de 
rotonde door de groenbuffer 
heen. 



DE spijker 
groen en 
water

    Naast bijkomende ruimte om te ondernemen, is het creëren van een kwalitatieve publieke 
ruimte minstens even belangrijk bij de aanleg van een bedrijventerrein. Veel aandacht gaat uit 
naar de aanleg van openbare groenzones en groenbuffers. Het bedrijventerrein De Spijker wordt 
gerealiseerd in een lager gelegen gebied, waarbij de afwatering een belangrijke rol speelt. 
Zo zullen bedrijven gestimuleerd worden om via de aanleg van regenwaterreserves het water 
zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. De afwateringsgrachten en de Wijmelbeek zullen het 
overtollige regenwater bufferen en afvoeren.

Groen tussen bedrijven en woningen
In het noorden van het bedrijventerrein komt er buffergroen om voldoende afscherming 
te voorzien naar de woningen toe. De aanplanting gebeurt met streekeigen groen en 
functioneert als visuele afscherming, ook tijdens de wintermaanden. 

onderhoud groen
Leiedal organiseert 
parkbeheer voor de 
bedrijven dat onder 
meer instaat voor het 
gezamenlijke onderhoud 
van zijbermen en 
openbaar groen.  

gelegen tussen 
natuurgebieden
Het bedrijventerrein vormt de 
ruimtelijke schakel tussen het  
natuurgebied Wijmelbroek en 
het natuurgebied de Bonte 
Os. Het fietspad vormt een 
recreatieve verbinding tussen 
de twee natuurgebieden.

materialen
De parkeerplaatsen 
op de bedrijfspercelen 
bestaan uit 
waterdoorlatende 
materialen. 
Regenwater kan 
hierdoor ter plaatse in 
de grond sijpelen. 

gracht
Twee afwaterings-
grachten, voor 
vertraagde afvoer, 
infiltratie en 
verdamping van 
het regenwater, 
doorkruisen De 
Spijker zonder 
overlast voor de 
bestaande percelen. 
Het nieuwe groen 
integreert de 
waardevolle elzen en 
knotwilgen langs de 
gracht.

Bufferbekken
Een collectieve waterplas 
voor infiltratie en 
buffering spaart ruimte 
op de individuele 
percelen, creëert een 
volume bluswater voor de 
brandweer en biedt een 
bijzondere meerwaarde 
voor het publiek domein.

regenwater
Op het terrein komt een volledig gescheiden 
rioleringsstelsel, met afzonderlijke afvoer van 
afvalwater en regenwater. De bedrijven leggen eigen 
regenwaterreserves aan, voor hergebruik zoals sanitair.


