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Eindrapport Gemeente Harelbeke

Deze studie kwam tot stand in opdracht van het gemeentebestuur van 
Harelbeke in het kader van de Bouwmeester Scan, een programma dat werd 
ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het 
Departement Omgeving, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur 
en Bos, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten. 

De Bouwmeester Scan is een  tool die lokale besturen in staat stelt voor het 
grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en 
beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete 
agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame 
leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het 
ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. 
Het nakomen van mondiale afspraken rond duurzaamheid vergt inderdaad een 
radicale hertekening van ons ruimtelijk model. Deze kan ook zorgen voor een hogere 
kostenefficiëntie en brede maatschappelijke winsten. 

De oplossing ligt onder meer in het vrijwaren en creëren van open 
ruimte, het maximaal benutten van de gebruikte ruimte, de ontwikkeling van 
nieuwe en betaalbare woonvormen, een efficiëntere mobiliteit en een duurzame 
energievoorziening. De transitie vereist bovendien publiek ondernemerschap en 
een toekomstbestendig wetgevend kader, omdat innovatie slechts mogelijk is via 
participatie en collectiviteit. Maar hoe pak je al deze uitdagingen concreet aan?

De Bouwmeester Scan werd ontwikkeld om steden en gemeenten bij deze 
opgave te ondersteunen.  Een multidisciplinair team van deskundigen gaat na in 
hoeverre het huidige ruimtegebruik en het gevoerde beleid van de gemeente al 
beantwoorden aan de doelstellingen van de strategische visie Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, het Klimaatbeleidsplan 2013-2020 en het Meerjarenprogramma 2017-
2020 van de Vlaamse Bouwmeester, en formuleert eerste aanzetten voor oplossingen. 
Deze nemen de vorm aan van een transitieagenda: een lijst van potentiële projecten 
en beleidsmatige ingrepen die cruciaal zijn voor de ruimtelijke transitie in het 
bestudeerde gebied.

De Bouwmeester Scan is een snelle doorlichting die uitgevoerd wordt door 
een onafhankelijk onderzoeksteam en resulteert in een advies ter attentie van het 
lokaal bestuur. Het eindrapport vertolkt niet noodzakelijk het standpunt van de 
gemeentelijke beleidsmakers. De aangereikte transitieagenda is niet exhaustief. De 
focus ligt op strategische projecten en beleidsmatige ingrepen die cruciaal, effectief 
en representatief zijn en als hefboom kunnen fungeren voor de ruimtelijke transitie. 

woord VooraF
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8 De markt van Harelbeke in de jaren '50, bron: Stadsarchief Harelbeke
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01. VERKENNING

1.1 SITUerINg VaN de STad

Harelbeke is een stad in de provincie west-
Vlaanderen. Harelbeke kent zeven buurgemeenten 
en twee buursteden. Buurgemeenten zijn Kuurne, 
Lendelede, Ingelmunster, Oostrozebeke, wielsbeke, 
Deerlijk en Zwevegem. Buursteden zijn Kortrijk en 
waregem.

Ongeveer de helft van het grondgebied van 
Harelbeke valt binnen de afbakening regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk, dat wordt begrensd door de Ringlaan 
N36, snelweg E17 en het kanaal Bossuit-Kortrijk. De stad 
wordt diagonaal doorsneden door de rivier de Leie. Ook 
de spoorlijnen Kortrijk-Gent (waarop de Harelbeke een 
station heeft) en Kortrijk-Brussel kruisen de stad. Naast 
de hoofdkern Harelbeke, omvat het grondgebied van de 
stad ook de dorpen Hulste, Bavikhove en Stasegem.

Kaarten

1. Situering van de gemeente, GRB
2.  Kaart van Harelbeke met de voornaamste 

inrastructuren

Foto's

1. Hulste
2.  Bavikhove
3.  Harelbeke
4. Stasegem

1.

2. 4.

3.
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BWMSTR scan
Rangorde in Vlaanderen
vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage
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vergelijking met referentiecategorie
Zie methodologische nota in 05. Bijlage
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01. VERKENNING

haRElBEkE

SiTuERing
Harelbeke is een stad in de provincie West-
Vlaanderen.  De stad grenst aan de stad 
Kortrijk en verschillende gemeenten zoals 
onder andere Ingelmunster, Beveren, Lendelede 
en Zwevegem.

OppERvlakTE
De stad Harelbeke heeft een oppervlakte van 
29,40 vierkante kilometer. De deelgemeentes 
zijn Bavikhove en Hulste. 

inWOnERS
De stad Harelbeke telde 28 158 inwoners in 
2019 (met 6,4% toegenomen afgelopen 10 jaar) 
 

TEWERkSTElling
Jobratio 2017: 60,5  (met 3,7 toegenomen 
afgelopen 10 jaar)
Vlaams gemiddelde is 71,1 
Werkloosheid 3,6 % tov gemiddelde 5,2% in 2017
Werkzaamheidsgraad 72,3 tov gemiddelde 68,2 in 
2017
Ondernemersgraad 10,4 tov gemiddelde 11,0 in 
2017

SpidERdiagRaM

In deze spiderdiagram is stad Harelbeke op een 
aantal ruimtelijke indicatoren vergeleken met ruimtelijk 
vergelijkbare gemeenten volgens de VRIND classificatie. 
Deze classificatie geldt voornamelijk voor geografische 
aspecten. Voor Harelbeke geldt de classificatie ‘regionaal 
stedelijke rand’. 

Het diagram toont dat Harelbeke op een aantal 
aspecten beter scoort dan vergelijkbare gemeenten. 
Zo is het ruimtelijk rendement van het wonen relatief 
goed, en ook de evolutie van dit rendement is goed. 
Ook op CO2-emissie scoort Harelbeke goed. Harelbeke 
scoort echter opvallend slecht op de aanwezigheid van 
toegankelijk en biologisch waardevolle open ruimte. 
Ook op het gebied van duurzaam vervoer scoort 
Harelbeke slechter.

Het beeld wat betreft dichte woningtypes ligt 
genuanceerd. De stad kent momenteel een relatief groot 
aandeel dichte woningtypes, maar in de evolutie van het 
aandeel van deze types scoort Harelbeke slechter dan 
vergelijkbare gemeentes.

daTa BOuWMEESTERSCan

Voor sociaal-economische aspecten, zoals 
bevolkingsgroei, wordt de stad vergeleken met 
gemeenten in hetzelfde cluster volgens de Belfius-
indeling. In 2018 paste Belfius de clustering aan, 
waardoor Harelbeke niet langer tot ‘sterk verstedelijkte 
gemeenten met lage inkomens (V7)’, maar tot 
‘gemeenten en kleine steden met centrumfunctie en 
economische activiteit (V12)’ wordt gerekend. Statistiek 
Vlaanderen gaat bij de vooruitberekening van de 
bevolking echter nog uit van de oude indeling.  

13
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dEMOgRafiE

Na een afvlakking rond het jaar 2010, is de 
bevolking van Harelbeke weer gaan stijgen. wat 
betreft levensfasen is de groei met name te zien in het 
aantal ouderen, deze komt overeen met het Vlaams 
gemiddelde. Na een periode van terugloop, zal ook 
het aantal jongeren stijgen, terwijl de groep 18-64 
jarigen langzaam af zal nemen. wat betreft aantal 
huishoudens wordt er een duidelijke stijging verwacht, 
die vooral toe te schrijven is aan de stijging van het 
aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Het aantal 
3-persoonshuishoudens zal licht dalen. In totaal kan 
Harelbeke de komende 15 jaar een stijging van een 
kleine 1100 huishoudens verwachten.

Bron: data Statistiek Vlaanderen, inwonersaantal anno 2000 = 100

Bron: NIS

Aantal inwoners Harelbeke 1846-2019

Prognose groei bevolking 0-17 jarigen Prognose groei bevolking 18-64 jarigen Prognose groei bevolking 65+ 

Harelbeke

Belfius-indeling 
'sterk verstedelijkte 
gemeenten met lage 
inkomens'
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WElvaaRT & vaSTgOEdpRijzEn

Harelbeke is een relatief arme gemeente. Met 
een gemiddeld inkomen van 18.852 euro per inwoner 
(2017) doet de stad het slechter dan het Vlaams 
gemiddelde van 19.636 euro per inwoner (2017). De 
stad stond daarmee in 2017 op plaats 214 van de 308 
Vlaamse gemeenten. Harelbeke kende in 2017 echter 
een lager aandeel inkomens beneden de kritische grens 
(17,4 individueel; 5,9 gemeenschappelijk) ten opzichte 
van het Vlaams gemiddelde (18,8;7,0).

Bevolkingsdichtheid (2017)
Harelbeke:         950 inwoners/km2
Belfius-indeling V12 gemeente:   414 inwoners/km2

Vlaams Gewest:        482 inwoners/km2

Bebouwd oppervlak (2019)
Totale oppervlakte Harelbeke:        2940 ha
Bebouwde oppervlakte Harelbeke:        1034 ha
% Bebouwde oppervlakte Harelbeke:      35%
% Bebouwde oppervlakte Belfius-indeling V12: 21%
% Bebouwde oppervlakte Vlaams Gewest:      21%

Spider
Ruimtelijk rendement wonen: 45 inw/ha woongebied
Doorlaatbaarheid bodem: 73%
Verdichting woontypes: 77% appartementen, 
halfopen en gesloten bebouwing

CijfERS RuiMTE algEMEEn

Ook de vastgoedprijzen liggen voor 
alle woningtypes iets lager dan het Vlaams en 
Belgisch gemiddelde. Voor gewone woonhuizen en 
appartementen zijn er wat betreft prijs en prijsevolutie 
geen grote verschillen met buurstad Kortrijk, de villa's 
zijn daar wel duurder dan in Harelbeke

Harelbeke kent een relatief hoog bebouwd 
oppervlak ten opzichte van zowel het Vlaams 
gemiddelde en andere gemeentes in de Belfius-indeling. 
Ook de bevolkingsdichtheid is relatief hoog. Dit is 
niet verwonderlijk aangezien Harelbeke in een sterk 
verstedelijkt gebied ligt.

Evolutie mediaanprijs gewone woonhuizen 

(2003-2017)

Evolutie mediaanprijs villa's, bungalows, 

landhuizen (2003-2017)

Evolutie mediaanprijs appartementen, flats 

(2003-2017)

Bron data: Statistiek Vlaanderen
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01. VERKENNING

Harelbeke kent een relatief hoog bebouwd 
oppervlak ten opzichte van zowel het Vlaams 
gemiddelde en andere gemeentes in de Belfius-indeling. 
Ook de bevolkingsdichtheid is relatief hoog. Dit is niet 
verwonderlijk aangezien Harelbeke een stad is.
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Vlaams Gewest

bouwjaar gebouwen (2019)
De verdeling van gebouwen naar bouwjaar ligt 
in Harelbeke grotendeels in lijn met het 
Vlaams gemiddelde

aandeel woontypologieën harelbeke (2019) 
Aandeel gesloten bebouwing 32%
Aandeel halfopen bebouwing: 28%
Aandeel open bebouwing: 19%
Aandeel flatgebouwen en appartementen: 18%
Aandeel handelshuizen: 3%
Aandeel andere: 0%

dichtheden woongelegenheden Harelbeke (2019)
672  ha. woongebied (gemeentemonitor)
12983  woongelegenheden (statbel)
19,3 woongelegenheden/ha woongebied

CijfERS WOOnBESTand

Bron: Kadaster FOD Financiën 2019

Bron: Statbel

<1946 '46-'61 '62-'70 '71-'81 '82-'91 '92-2001 '02-'11 >2011

Evolutie aandeel appartementen, woningen in open 

en gesloten bebouwing

Bron: Statbel, gebouwenpark
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Harelbeke

aandeel gesloten bebouwing

aandeel appartementen
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WOOnBESTand

Zoals ook in de spiderdiagram te zien is, 
kent Harelbeke een relatief groot aandeel dichte 
woningtypes: zowel het aandeel gesloten en halfopen 
bebouwing is hoger dan het Vlaams gemiddelde. Het 
aandeel appartementen is juist lager dan gemiddeld. 
De evolutie van het aandeel per woningtype volgt in 
Harelbeke dezelfde trend als het Vlaams gemiddelde: 
het aandeel appartementen neemt sterk toe, terwijl 
het aandeel gesloten bebouwing afneemt. Het aandeel 
open bebouwing blijft ongeveer stabiel. wat betreft 
bouwjaar van de bebouwing onderscheidt Harelbeke 
zich nauwelijks van het Vlaams gemiddelde. Harelbeke 
kent een gemiddelde woningdichtheid van 19,3 
woongelegenheden per hectare woongebied.

Bron: Statbel gebouwenpark, 2019
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1.3 rUImTelijke beSchrijVINg

gElEgEn in dE lEiEvallEi

Harelbeke is ontstaan en gelegen in 
de Leievallei, in de landschappelijke regio van 
de zandleem- en leemstreek. Dit is een van de 
vruchtbaarste landbouwregio's van Vlaanderen. 

Centraal doorheen de stad loopt de Leie. De 
rivier welke zijn oorsprong heeft in Frankrijk maakt 
ter hoogte van de Harelbeke een omslag van een 
smalle ingesneden rivier naar een breder meanderende 
rivier. De stad heeft een uitgestrekte noord-zuid 
vorm waardoor er topografisch een sterk verschil 
is. Ten noorden van de Leievallei bevindt zich een 
bekenlandschap dat wordt begrensd door een oost-
west georiënteerde rug.  Het zuiden van de stad wordt 
landschappelijk gekenmerkt door de depressie van de 
Gavers, waar ook de Gaverbeek ontspringt. De heuvelrug 
hier ten zuiden van vormt de waterscheiding tussen 
Leievallei en Schelde.  

1.Ligging van het gemeente in het ruimere fysisch systeem
2.Bodemkaart als onderlegger van verschillende landschappen
3.Hoogtekaart van de gemeente

2.

3.

1.

lemige heuvels

alluviale natte gronden 
Gavermeersen

Gaverbeekvallei

meanderende beek 
en bredere vallei van 
Leie na Harelbeke

zand lemige heuvels

Leie vallei

Bron: Statbel gebouwenpark, 2019
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1. Ferrariskaart (1771-78) met de huidige 

gemeentegrens geprojecteerd
2. Leie, steenweg en spoor als parallelle lijnen
3.  Luchtfoto van de kern van Harelbeke, bron: 

Leiedal

3.

1.

langgEREkTE STRuCTuuR

Op de Ferrariskaart zijn reeds de verschillende 
kernen te herkennen. waar Hulste, Bavikhove en 
Stasegem zich als kleine agrarische dorpjes tonen, is 
Harelbeke duidelijk al een stedelijkere plaats, hoewel 
een stuk kleiner dan het naburige Kortrijk. Deze 
hoofdkern van Harelbeke is ontstaan bij een oversteek 
over rivier de Leie, langs de belangrijke route tussen 
Kortrijk en Gent, die parallel aan de rivier loopt. 
De komst van de spoorweg versterkte vervolgens 
de langgerekte structuur van de stad verder. De 
Ferrariskaart toont ook enkele zijbeken van de Leie. 
Hulste en Bavikhove liggen aan een van deze beken.

2.

Bron: Statistiek Vlaanderen
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TWEE COnTRaSTEREndE WEREldEn: 
RandSTEdElijk En landElijk

Binnen de langgerekte vorm van stad zijn twee 
behoorlijk contrasterende ruimtelijke karakteristieken 
te benoemen. Dit tekent al of op het gewestplan uit 
1972, en is overduidelijk zichtbaar op een diagram van 
bebouwde en onbebouwde ruimte in de stad. Centraal 
ligt een aaneengesloten bebouwd gebied dat samenvalt 
met het regionaalstedelijk gebied van Kortijk. Dit wordt 
grofweg begrensd door de Ringlaan N36 in het noorden 
en door de E17 in het zuidoosten. Daarbuiten is er een 
wat meer landelijk gebied, met toch ook veel verspreide 
bebouwing.

1. Gewestplan (1972) met de huidige gemeentegrens 

geprojecteerd
2. Gebouwde (zwart) en open (wit) ruimte
3.  Noordelijk landelijk gebied
4.  Binnenstad Harelbeke

1. 2.

3.

4.
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pROvinCiEdOMEin dE gavERS

Het diagram van open en bebouwde ruimte in 
Harelbeke op de vorige pagina toont ook een opvallend 
grote onbebouwde ruimte. Dit is het provinciedomein 
De Gavers: een populair recreatie- en natuurgebied 
met een regionale uitstraling. Van oudsher was dit 
een waterrijk gebied, maar het ontstaan van het meer 
in het hart van het domein is een gevolg geweest van 
zandwinning voor de aanleg van de snelweg.

De zoektocht naar ruime uitbreidingszones voor natuur-
domeinen is in heel Vlaanderen een heikele opdracht. 
De ruimte is immers beperkt, de verspreide bebouwing 

en zonevreemde activiteiten zorgen voor veel betrokken actoren 
en het is vaak dezelfde sector (landbouw) die getroffen wordt 
door de plannen. Ook voor de noodzakelijke uitbreiding van het 
provinciaal domein De Gavers in de provincie West-Vlaanderen 
waren de uitdagingen niet gering. In de context van een sterk 
verstedelijkte regio, druk op de bestaande landbouwactiviteiten, 
vertuining, verpaarding en zonevreemde woningen, ging de 
provincie West-Vlaanderen op zoek naar een oplossing.

Dit proces mondde uit in een provinciaal RUP met een bij-
horende inrichtingsnota: ‘openruimtekamers Gavers en Esser’. 

Welk voortraject er werd doorlopen, welke keuzes er werden 
gemaakt en op welke instrumenten een beroep werd gedaan 
om tot een haalbaar project te komen, wordt in dit artikel uit 
de doeken gedaan.

Groene ruimte onder druk
In de Kortrijkse agglomeratie, die zich uitstrekt langs de Leie, is 
het provinciaal domein De Gavers de enige blauwgroene oase. 
Het domein vervult zowel een recreatieve, educatieve als na-
tuurlijke functie. Het provinciebestuur streeft ernaar om een 
goed evenwicht te behouden tussen natuur en recreatie, met 
een overwegend groen karakter. Maar door de toegenomen 
populariteit van het domein staan nu net dat groene karakter 
en de natuurfunctie van het gebied meer en meer onder (recre-
atieve) druk. Het domein moet dringend uitgebreid worden en 
daarvoor wordt gekeken naar het omliggende openruimtegebied 
dat een belangrijke landbouwfunctie vervult. Het omzetten van 
landbouwgebied naar natuurgebied is sowieso geen evidente of 
gemakkelijk uit te voeren beleidskeuze, en al helemaal niet in een 
sterk verstedelijkte regio. De landbouwsector ging dan ook op de 
rem staan, waardoor het planproces maar moeizaam vorderde.

Historiek
In de jaren ‘90 (milieubeleidsnota 1994) sprak het provinciaal 
beleid al de wens uit om het provinciaal domein te gaan verdub-
belen. Dat zou de volledige inname van het aanpalende agrarische 
gebied betekenen (150 hectare), maar er werden geen verdere 
concrete stappen ondernomen.

In 2008 gaf de Vlaamse overheid, na een eerdere aanzet in 
het kader van de afbakening van het regionaal stedelijk gebied 
Kortrijk (2006), het sein voor een planproces in het kader van 
AGNAS1. De opzet was om te komen tot een gewestelijk RUP 

1 Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische Structuur

Het RUP voor de uitbreiding  
van Openruimtekamers  

De Gavers - Esser
E V E LY N E  V E R C A U T E R E N  [  P R O V I N C I E  W E S T-V L A A N D E R E N ,  D I E N S T  R U I M T E L I J K E  P L A N N I N G ]
W O U T E R  B I L L I E T  [  P R O V I N C I E  W E S T-V L A A N D E R E N ,  D I E N S T  R U I M T E L I J K E  P L A N N I N G ]
S I LV I E  VA N H O U T T E G H E M  [  P R O V I N C I E  W E S T-V L A A N D E R E N ,  D I E N S T  G E B I E D S G E R I C H T E  W E R K I N G ]

De groei van een

In november 2016 werd in Antwerpen de tweejaarlijkse VRP-Planningsprijs 
uitgereikt op de Werelddag van de Stedenbouw. Twee initiatieven werden in de 

bloemen gezet: De Groene Zes (provincie Antwerpen) en Openruimtekamers 
Gavers en Esser (provincie West-Vlaanderen). In het juryverslag lezen we dat ‘beide 

planningsinitiatieven de meerwaarde van doorgedreven samenwerking en overleg 
laten zien. Ze tonen aan dat wanneer planningsprocessen vastlopen in moeilijke 

procedures, de oplossing niet ligt in minder planning en een makkelijke roep 
voor juridische vereenvoudiging, maar wel in méér planning, meer handwerk.’

In het geval van de gelauwerde Openruimtekamers De Gavers – Esser ging het om een 
Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP), dat de uitkomst vormde van een lange zoektocht 

naar een scenario om het provinciaal domein De Gavers uit te breiden en daarmee een 
grotere groenpool te ontwikkelen in de rand van de Kortrijkse stedelijke agglomeratie. 
Een complex verhaal, waarin natuur- en andere belangen soms diametraal tegenover 

elkaar stonden maar waar uiteindelijk toch een win-win situatie uit groeide.

©
 To

m
 Lin

ste
r

Ø
Schoolmodules 
De Gavers 
© Silvie Bonne

70 |  | 71

# P L A N N I N G S P R I J S  2 0 1 6  –  P R O V I N C I E  W E S T - V L A A N D E R E N

1. luchtfoto De Gavers (foto: Tom Linster)
2. Recreatiemeer in De Gavres

1.

2.
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OvERziChT

De ruimtelijke structuur van Harelbeke, die zijn oorsprong kent in het 
fysische systeem van de Leievallei en aangrenzende beeksystemen, heeft zich in 
de loop der jaren veelal onder invloed van regionale krachten ontwikkeld tot wat 
ze vandaag is. hierin zijn twee contrasterende werelden te ontwaren: een relatief 
stedelijk landschap dat onlosmakelijk onderdeel is van het regionaal stedelijk 
gebied kortrijk en een relatief open gebied dat enerzijds bestaat uit een landelijk 
gebied in het noorden en uit het provinciedomein de Gavers. Dit patroon komt 
ook terug in de viTO-kaart met knooppuntwaarde en voorzieningenniveau. zowel 
het stedelijke als het open landschap hebben een gefragmenteerd karakter. 

In het landelijke gebied is nauwelijks echt continue landschappelijke 
kwaliteit te vinden. De traditionele relatie tussen het watersysteem, landbouw 
en de nederzettingstructuur is jarenlang genegeerd met als gevolg dat de 
waterkwaliteit en natuur vandaag ondermaats zijn en de stad niet voldoende 
klimaatadaptief is. Ook dreigt verdere versnippering en verschraling van het 
landschap door bijkomende woonbebouwing en schaalvergroting in de landbouw.  

het stedelijk deel van de stad is een gefragmenteerde lappendeken met 
ongelukkig verweven functies en een netwerk van openbare ruimte dat niet altijd 
goed leesbaar is, matig is ingericht voor traag verkeer en openbaar vervoer en 
nauwelijks (groene) verblijfskwaliteit heeft. De verknoping tussen bebouwde 
en onbebouwde ruimte laat bovendien te wensen over. Opvallende voorbeelden 
hiervan zijn de lastige benadering van het drukbezochte provinciedomein de 
Gavers en de beperkte dwarsrelaties tussen de Leieoevers en het achterliggende 
stedelijk weefsel, waardoor Harelbeke haar potentie als stad aan het water niet 
volledig waarmaakt. De staat van het netwerk van openbare ruimtes maakt het 
niet verwonderlijk dat Harelbeke een echte autostad is. Er liggen voldoende 
kansen om bij verdichting gebruik te maken van en bij te dragen aan de 
karakteristieke kwaliteiten van de dorpskernen en de leie als centrale gedeelde 
ruimte van de stad. 

1. Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2015 - met A-buslijnen-
klassering via natural breaks, Vlaamse Overheid

02. DIAGNOSE 23
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2.1 rUImTelijke STrUcTUUr

De VITO-synthesekaart op de voorgaande pagina 
toont het grootste deel van Harelbeke als onderdeel van 
een aaneengesloten stedelijke band rond Kortrijk met 
hoge knooppuntwaarde en voorzieningenniveau. In het 
dagelijkse functioneren is Harelbeke dan ook nauwelijks 
los te beschouwen van de stedelijke regio waar de 
stad onderdeel van is. Hoewel we in dit hoofdstuk de 
ruimtelijke structuur van Harelbeke analyseren, wordt 
vaak verwezen naar factoren die hierop van invloed zijn 
vanuit een regionale schaal.

hiSTORiSChE OnTWikkEling: OndER 
invlOEd van REgiOnalE dynaMiEk 

Vanuit een historisch perspectief kan gesteld 
worden dat de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur 
van Harelbeke voornamelijk gedreven is geweest door 
een dynamiek op regionale schaal. Zo hebben ingrepen 
in grote, regionale infrastructuren veel invloed gehad 
op de groei en ontwikkeling van het stedelijk weefsel 
van Harelbeke. Het gaat om het kanaliseren van de Leie, 
de verbreding van de N43 (waarvoor delen van de kern 
waaronder het oude Schepenhuis zijn afgebroken),  de 
komst van spoorlijnen en de aanleg van de R8 en de 
N36. 

1. 2.

3.
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Een ander voorbeeld hiervan is het provinciaal 
domein de Gavers. Dit recreatieterrein vervult een 
functie voor de hele regio Kortrijk en is als het ware een 
bijproduct van de aanleg van de E17.

Langs de grote infrastructuren zoals de Leie, 
de R8 en het kanaal Bossuit-Kortrijk heeft zich veel 
industrie/bedrijvigheid gevestigd (in Harelbeke is een 
relatief hoog aandeel de bebouwde ruimte bestemd 
voor industrie). Ook voor het aanbod aan grond voor 
industrie als ook voor het dagelijkse woon-werkverkeer 
geldt dat Harelbeke overduidelijk functioneert als 
onderdeel van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk. 

EEn gEfRagMEnTEERd STEdElijk 
WEEfSEl
De ruimtelijke ontwikkelingen die voornamelijk 

door een regionale dynamiek gedreven werden en 
worden, lijken Harelbeke vaak haast ‘overkomen’ 
te zijn. waar Harelbeke op de Ferrariskaart nog een 
heldere ruimtelijke opzet had van een stad langs de 
Leie met enkele landelijke kernen op enige afstand, 
is de structuur geëvolueerd tot een gefragmenteerde 
stedelijke lappendeken. Functies als wonen en industrie 
liggen vaak lukraak door elkaar heen. Het lokale 

1. Historishe foto 'Zicht op de Marktstraat', met 

het voormalig Schepenhuis
2. Marktstraat vandaag
3.  Ontwikkeling van de bebouwde ruimte
4.  Afbraak bruk Leiestraat in kader van de 

Leiewerken

4.
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stedelijke netwerk van straten mist continuïteit en 
een zekere fijnmazigheid. Zo zijn de jaagpaden langs 
de Leie op een aantal plaatsen moeilijk of onmogelijk 
te bereiken vanuit achterliggende buurten. Hoewel 
het spoor over een aanzienlijke lengte verhoogd is 
aangelegd, zijn spoorkruisingen beperkt in aantal en 
nodigt het aanzien van bijvoorbeeld de tunnel bij het 
station niet uit tot het kruisen van het spoor. Het dorp 
Stasegem ligt volledig ingeklemd tussen spoorlijnen, 
snelweg en een kanaal, met slechts enkele verbindingen 
naar de buitenwereld. Ook de ruimtelijke relatie tussen 
bebouwde ruimte en open ruimte (Gavers, Leie, landelijk 
gebied) is gemankeerd.

WEinig hiëRaRChiE En 
vERBlijfSkWaliTEiT in hET 
nETWERk van OpEnBaRE RuiMTE 

Het stedelijk netwerk van Harelbeke van 
openbare ruimte kent daarnaast ook weinig hiërarchie 
en differentiatie en het ontbreekt bijna overal 
aan verblijfskwaliteit. Er wordt nog onvoldoende 
gebruik gemaakt van de voordelen van de regionale 
infrastructuren. Zo biedt de aanwezigheid van de N36 
en de Kortrijksesteenweg de mogelijkheid om een aantal 
straten van een lagere orde te verluwen en te vergoenen, 
maar dat is nog weinig gebeurd. De mogelijkheden van 
het vlakke landschap en de relatief korte afstanden 
tussen kernen en naar Kortrijk ten spijt, domineert de 
auto vrijwel overal het straatbeeld.

1.

2. 3.
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1. Luchtfoto Stasegem, bron: RUP 

Natuurgebied Zuid
2. Tunnel bij station
3.  Doodlopende Ooststraat
4.  Relatie regionale infrastructuren 

en lokale netwerk
5. Doodlopende Damweg
6. Terrein voor Sint Ritakerk 4.

5. 6.
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bos
boomgarden
grassland
akker
beken en valleien
bronen
gebouwen
wegen

gEfRagMEnTEERdE OpEn RuiMTE 

Relatief weinig grondgebied van de gemeente 
is open ruimte. wanneer dit teruggerekend wordt naar 
open ruimte per inwoner is er 555m2 open ruimte 
per inwoner, wat laag is tov 1613m2 per inwoner 
in vergelijkbare gemeenten en 2068m2 als Vlaams 
gemiddelde. Inherent hieraan verbonden is dat de 
gemeente een hoog ruimtebeslag heeft 52% tov 33% 
gemiddeld in Vlaanderen. De doorlaatbaarheid van de 
grond is 73% of er is een verhardingsgraad van 27% tov 
16% gemiddeld in Vlaanderen.

Zoals eerder benoemd is er binnen de gemeente 
Harelbeke een sterk contrast in identiteit tussen het 
noorden en zuiden van de gemeente. Ook in open ruimte 
manifesteert dit verschil zich sterk. 

1. Openruimtekaart1.

In het zuidelijke deel van de gemeente is 
hoofdzakelijk de Gavers en de openruimte kamer 
tussen snelweg en kanaal een substantiele open ruimte 
structuur. Verder zijn er in het uitgebreide bebouwde 
weefsel enkel verspreide groene publieke ruimte 
aanwezig. Het ontbreekt in het zuidelijke deel aan 
een raamwerk of samenhangende groene ruimtelijke 
structuur. 
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bebouwd
onbebouwd

industrie
serres
boerderijen

vERdWijnEndE kWaliTEiT van OpEn
RuiMTE 

In het noordelijke deel van de stad is er 
relatief veel open en aaneengesloten ruimte aanwezig. 
Versnippering ligt hier echter ook op de loer. Het 
noordelijk deel is een landbouwlandschap met hierin 
de twee dorpen Hulste en Bavikhove en verspreide 
boerderijclusters. Door schaalvergroting van de 
landbouw en hiermee gepaarde verschraling van kleine 
landschapselementen, verspreide bebouwing en perifere 
structuren zoals hoogspanningsmasten, rondweg geven 
het landschap niet een heel uitgesproken ruimtelijke 
kwaliteit . Doch voelt het globaal als een luwe, groene 
deelruimte aan.

1.Landelijk noorden

2.Identiteit van het landelijke noorden beïnvloed door industriële 

landbouwbedrijven en grote landbouwakkers

3.Contrasterend beeld van open noordelijke en stedelijk zuidelijke 

deel

4.Bebouwde gebieden in het landelijke noorden zijn meestal verspreide 

industrie, kassen en grote boerderijen

3.

1.

2.

4.
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1.Waardevolle en beschermde groengebieden in en rond de gemeente

2.Provinciedomein De Gavers

3.Oude Leiearm/ Ooigembos

4.Kanaalbos

5.Het Koeksken

BWK zone
VEN en IVON

WEinig BESChERMdE naTuuR

Binnen de gemeente is er zeer weinig 
beschermde natuur of natuurgebieden aanwezig. 
Dit manifesteert zich ook in een klein percentage 
biologisch waardevol groen, slechts 8% van het totale 
grondgebied is gekarteerd als biologisch waardevol. 
Dit is ten opzichte van het Vlaams gemiddelde van 
21% een lage score. De Gavers en Ooigembos, slechts 
gedeeltelijk gelegen binnen de gemeente,  zijn naar 
ecologische waarde de waardevolste gebieden binnen de 
gemeente. Andere biologisch waardevolle gebieden zijn 
voornamelijk gelegen langs de Leie, oevers, afgesneden 
meanders of beemden. Hiernaast zijn ook verspreide 
waardevolle percelen terug te vinden langs de kleine 
beeklopen voornamelijk in het noordelijke deel van 
de gemeente. Deze fragmenten hebben geen erkende 
natuurwaarden. Het rivierherstel project langs de Leie 
met het project rond Ooigembos kan een belangrijke 
startpunt zijn om op verder te bouwen en het groen-
blauwnetwerk langsheen de Leie uit te breiden en 
verfijnen met de zijbeken. 

5.

4.

3.

2.

2.

1.

Kanaalbos

Gavers

Het Koekske
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fySiSCh SySTEEM: REliëf En WaTER 

De stad ligt in de Leievallei welke onderdeel 
is van het Scheldebekken. Globaal genomen heeft de 
stad een lager gelegen centraal deel, de vallei van de 
Leie en hogere ruggen in het noorden en ten zuiden 
van Harelbeke. In het noorden is een licht glooiend 
landschap aanwezig met een hoger gelegen oost-
west georiënteerde rug die zich uitstrekt richting 
Kortrijk. Vanaf het noorden ontstaan diverse beken die 
samenkomen in de Havikbeek en Plaatsbeek om zo in 
de Leie te stromen. De Leie zelf is niet een rivier met 
brede beemden, maar ter hoogte van Harelbeke een 
sterk gekanaliseerde waterweg met een relatief smalle 
bedding en harde kades. Net voorbij Harelbeke krijgt de 
rivier een ruimere meandering en liggen er afgesneden 
meanders. Ten zuiden van de stad ligt een hogere rug 
wat de waterscheiding is tussen de Leie en Schelde. Het 
kanaal Bossuit-Kortrijk doorsnijdt deze waterscheiding 
en legt een verbinding tussen beide rivieren. De Gavers 

is oorspronkelijk een nat moerassig gebied ontstaan 
vanuit kwelwater komende van de hoger zuidelijk rug. 
Hieruit ontstaat de Gaverbeek welke slechts voor een 
klein gedeelte een loop in de stad kent en ter hoogte 
van waregem in de Leie stroomt. Tussen de depressie 
van de Gavers en Leie vallei is vanuit nature uit geen 
verbinding, met het graven van de Gaverbeek is deze 
artificieel ontstaan. 

Het reliëf en ondergrond is echter niet 
zo uitgesproken dat het dirigerend werkt voor de 
ruimtelijke ordening. Hierdoor kan het relatief 
eenvoudig 'genegeerd en gemanipuleerd' worden. 
Doorheen de jaren is dit dan ook gebeurd. Vele beken 
zijn gekanaliseerd, geknipt en ondergronds gelegd en 
zodoende gedegradeerd tot rioleringssysteem met een 
hoofdzakelijk waterafvoerende functie.

1. Fysische systeemkaart

2. De bebouwde ruimte en infrastructuur negeert het fysisch systeem

3. Fysisch systeem is geknipt door bebouwde ruimte en infrastructuur

3.

WATERSCHEIDING

WATERSCHEIDING
bronnengebied - kwel vanuit 
hoger gelegen gebieden

depressie van Gavers 

bronnengebied 

1.

2.

31



BWMSTR SCAN

32

1. Zijbeekvalleien nog steeds zichtbaar door hoogteverschil

2. Zijbekvalleien verstoord door landbouwgebruik

3. Vrije zone van 5m langs beken niet gerespecteerd

2.

1.

3. 3.

3. 3.
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RuiMTElijkE En ECOlOgiSChE 
kWaliTEiT WaTERSySTEEM 

De beken in Harelbeke worden beheerd door de 
provincie (cat. 2 en 3) en het Vlaams gewest (cat. 1). De 
Leie en kanaal Bossuit-Kortrijk worden beheerd door De 
Vlaamse waterweg. De rioleringsgraad (verhouding van 
het aantal gerioleerde inwoners t.o.v. het totaal aantal 
inwoners van een gemeente) in Harelbeke is 91,66% 
dit is zeer hoog (t.o.v. 86,50% gem. in Vlaanderen) als 
ook de zuiveringsgraad. De stad heeft hier dus knap 
werk geleverd. Desondanks zijn er nog een aantal 
belangrijke werkpunten. Als eerste is ondanks de hoge 
rioleringsgraad de gemeten waterkwaliteit van de beken 
nog steeds ondermaats tot zeer slecht. Dit houdt in 
dat beken vervuild worden vanuit andere bronnen dan 
huishoudelijk afvalwater zoals industriële bronnen, 
overstorten of aangrenzende landbouw. Als eerste is 
het afkoppelen van deze vervuilende bronnen en het 
voorzien van een buffer tussen landbouw en beken 
belangrijk. Het met terugwerkende kracht controleren 
en uitvoeren van de geldende afstandsregels tot 
waterwegen kan hierin waardevol zijn. 

Het bekennetwerk voegt in zijn huidige vorm 
weinig tot geen ruimtelijke en ecologische kwaliteit 
toe.  Door rechttrekking, de aanwezigheid van zeer 
steile oevers en het ontbreken van ruimte voor de 
beek met begeleidende beplanting zijn de beken geen 
waardevolle, continue groen-blauwe structuren in het 
landschap. 

Als laatste ontbreekt het vaak aan een 
gescheiden watersysteem. Het is essentieel om 
het regenwater zo veel als mogelijk vasthouden en 
langzaam laten infiltreren naar diepere grondlagen en 
niet meteen af te voeren naar de riolering.

1.Ecologische toestand van het water 

2.Ecologische waterkwaliteit, bron Geopunt 2004 

3.Ecologische toestanden van de belangrijkste waterlopen, bron 

Provincie in cijfers 2019

4.Riolering en waterzuiveringsgraad in Harelbeke zeer hoog. 

Watervervuiling komt niet vanaf riolering1. 1.

Licht verontreinigd
Zwaar verotreinigd
Dood
Niet geinventariseerd

3.

2.

4.
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vRuChTBaRE landBOuWSTREEk, 
MaaR WEinig gROndgEBOndEn 
landBOuW 

In zijn algemeenheid is Harelbeke niet te 
typeren als een landbouwgemeente, toch is een 
substantieel deel van het grondgebied en met name in 
het noorden in gebruik voor landbouw. De focus hier 
ligt vooral in landbouwproductie voor voedergewassen 
(mais, grasland), groententeelt of floricultuur. 

De afgelopen 15 jaar zien we een sterke afname 
in het aantal actieve boerderijen en een toename in de 
schaalvergroting per boerderij. Dit vertaald zich door 
naar een ruimtelijke schaalvergroting in het landschap. 
Kleine landschapselementen zoals houtkanten, 
bomenrijen en solitaire bomen verdwijnen ten behoeve 
van efficiëntere landbouwproductie. Hiernaast is er en 
een (globale) tendens van grondgebonden landbouw 
naar niet grondgebonden landbouw, wat zeker in deze 
vruchtbare zandleemstreek een onderwaardering van de 
bodem inhoudt. 

Hoewel de situering van de huidige 
landbouwbedrijven een gunstige ligging hebben in een 
perifeer landschap met een mogelijks ruime afzetmarkt 
in Harelbeke en Kortrijk wordt hier nog weinig op 
ingespeeld. In het noordelijk deel liggen er 4 boerderijen 
met een rechtstreekse verkoop van producten. 

TEndEnS naaR glaSTuinBOuW, 
SERRECOMplExEn  

Binnen de volgens het RUP bestemde 
landbouwgebieden lijkt er ook een tendens naar 
glastuinbouw aanwezig. Vooralsnog zit deze tendens 
voornamelijk in de schaalvergroting van de sinds 
lange tijd aanwezige serrecomplexen. De groei van 
de bestaande kassen van 39ha (2008) naar 47ha in 
2017 betekent een groei van 8ha, wat in absolute 
cijfers niet heel groot is. Maar de ruimtelijke impact 
van de serres op de landschappelijke kwaliteit is wel 
groot. De schaal van de serres zijn de maat van het 
landschap overstegen en zijn landschappelijk niet of 
minimaal ingepast. Hiernaast kan de vraag gesteld 
worden of deze serrecomplexen waarin bij uitstek geen 
grondgebonden landbouw wordt bedreven thuishoren in 
een landbouwlandschap of eerder gekoppeld dienen te 
worden aan de bebouwde omgeving.

1.Landbouwgebruikspercelen kaart 2019 (geopunt)

2.Groei van de kassen

3.Glastuinbouw in het landelijke landschap

1.

Landbouwinfrastructuur
Groenten, kruiden en sierplanten
Graslanden
Aardappelen
Granen, zaden en peulvruchten
Mais
Vlas en hennep
Fruit en Noten

1979-1990 2019

2.

3.
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1841 1841

1979-1990 1979-1990

TRanSfORMaTiE van dE 
BOERdERij(En)ERvEn En 
klEinSChalig landSChap

Zoals eerder benoemd heeft de schaalvergroting 
van de landbouw een grote impact enerzijds op de 
ecologische potentie van het landschap, denk hierbij aan 
het verdwijnen van kleinschalige landschapselementen 
en de vervuiling van beken. Maar anderzijds ook op 
de ruimtelijke kwaliteit van de open ruimte. Dit zet 
zich ook sterk door in de schaalvergroting van de 
boerderij erven. Op historische kaarten is nog de 
logische link tussen de positie van de erven en het 
landschap te herleiden. Zo lagen de boerderijclusters 
steeds gekoppeld aan het bekennetwerk en hadden ze 
een kleinschalig omliggend groen erf. Vandaag zijn de 
boerderijen uitgegroeid of tot privé-woningen of tot zeer 
grootschalige en weinig verfijnde landbouwloodsen. Dit 
zonder veel rekening te houden met hun erfgoedwaarde 
(het merendeel van de landbouwgebouwen staan op de 
inventarislijst van erfgoed). Het is niet de intentie om 
hier een romantiserende blik op te hebben maar het 
inpassen van de erven en gebouwenclusters kan een 
verbeteringsslag in belevingskwaliteit en ecologische 
kwaliteit van de open ruimte met zich meebrengen.

1.Transformatie van oude boerderijen naar nieuwe industriële 

landbouwbedrijven

2.De verdwijnende charme van oude boerderijen

3.Nieuwe landbouwbedrijven

1.

2.

3.

3.

2019 2019
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STad aan dE lEiE?

Dat Harelbeke in historisch perspectief zonder 
twijfel als stad aan de Leie kan worden beschouwd, 
staat buiten kijf. Een kaart van de adressendichtheid in 
de stad toont ook duidelijk dat het zwaartepunt van de 
dichtheid rond de rivier ligt. In de afgelopen jaren is er 
in ruimtelijke projecten ook veel ingezet op het sterker 
richten van de stad op de Leie. De heraanleg van het 
Marktplein en de ontwikkeling van woonpark Kuurne-
Harelbeke zijn hiervan opvallende voorbeelden. waar 
op het grondgebied van buurgemeentes ook zal worden 
geïnvesteerd in de natuur- en recreatiewaarde van de 
Leie (Vlaspark Kuurne, Ooigembos), zal ook Harelbeke 
een steentje kunnen bijdragen door het vergroenen van 
het Moleneiland. 

Hoewel de Leieoevers zelf wel toegankelijk 
zijn, liggen ze vanuit het achterland gezien nog vaak 
verscholen achter gesloten bedrijventerreinen en zijn ze 
moeizaam of zelfs niet te bereiken. Vooral in het geval 
van de site Bomarbre-Corex is de continuïteit tussen de 
achterliggende woonbuurten en de Leie ver te zoeken. 
In het zuidwesten van de gemeente, het stuk tussen 
de brug van de R8 en de brug op de Vlasstraat naar 
Kuurne, is over een afstand van 1,7 km zelfs geen enkele 
mogelijkheid om de Leie te bereiken. De wijk Zandberg 
heeft daardoor nauwelijks een relatie met de rivier. Voor 
een stad die relatief slecht scoort op de aanwezigheid 
en toegankelijkheid van kwalitatieve groene ruimte 
in de nabijheid van de woning, zou het dus lonen de 
dwarsrelaties tussen woonbuurten en Leieoevers te 
versterken.  

1.

2.

3.

4.

1. Vernieuwde Vrijdomkaai: verblijfsruimte aan de 

Leie
2. Woonpark Kuurne-Harelbeke emt op voorgrond 

nieuwe vistrap
3.  Rivierherstel Leie - Bavikhove-Ooigembos, 

wervend beeld Agentschap Natuur en Bos
4.  Luchtfoto site Bomarbre-Corex, bron: stad 

Harelbeke
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1,7 km

1.

2. 3.

1. Adressendichtheid
2. Luchtfoto site Aquafin, IMOG
3.  Geen dwarsverbindingen tussen Zandberg en 

jaagpad over 1,7km
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dE TOEkOMST van paaRSE SpROETEn 
in EEn induSTRiëlE REgiO

Harelbeke maakt onderdeel uit van de relatief 
sterk geïndustrialiseerde regio Kortrijk. Opvallend is dat 
hoewel Harelbeke slechts 8,8% van het oppervlak van de 
regio beslaat, de stad toch 22,5% van het totale aanbod 
aan bedrijventerreinen in de regio op haar grondgebied 
huisvest (bron: POM west-Vlaanderen). Dit vertaalt zich 
ook In een relatief groot deel van de bebouwde ruimte 
van Harelbeke dat is toegekend aan ondernemen (29%) 
ten opzichte van het Vlaams gemiddelde (16%).

De industrie is in de regio Kortrijk en in ook 
in Harelbeke van oudsher veelal watergebonden: 
individuele bedrijven vestigden zich langs de overs 
van de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. Veel van de 
bedrijven aan deze waterwegen gebruiken het water 
niet effectief meer. In de recente decennia is het accent 
verschoven naar grootschalige, collectief aangelegde 
bedrijventerreinen gekoppeld aan de snelwegen. In 
Harelbeke zien we deze bijvoorbeeld bij Stasegem langs 
de R8, tussen de E17 en het kanaal Bossuit-Kortrijk 
en een de Ringlaan N36. Er zijn echter ook een aantal 
kleine, milieubelastende bedrijven die verspreid liggen 

Bron: Visie ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-

Vlaanderen, Leiedal 2015
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Harelbeke
Functiegroep als aandeel van bebouwd oppervlak

 Wonen % Ondernemen %  Recreatie % Rest %

aandeel van bebouwd oppervlak naar functieVlaams gewest
Functiegroep als aandeel van bebouwd oppervlak

 Wonen % Ondernemen %  Recreatie % Rest %

Vlaams gewest
Functiegroep als aandeel van bebouwd oppervlak

 Wonen % Ondernemen %  Recreatie % Rest %

harelbeke
vlaams-gewest

en vaak ongelukkig verweven zijn met woonfuncties: de 
zogenaamde paarse sproeten. Harelbeke kent enkele van 
zulke paarse sproeten, waaronder Bomarbre-Corex-site 
en de Nerva-site.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen (2010, herziening 2014) stimuleert 
reconversie van zulke sites (p.139), waarbij in eerste 
plaats dient te worden onderzocht of de sites binnen 
de huidige bestemming kunnen worden hergebruikt. 
Voorop staat dat reconversies altijd maatwerk dienen te 
zijn. Het reconversiekader in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan biedt hiervoor een goed afwegingskader. 

Bij de invulling van reconversies dient rekening 
gehouden te worden met de behoefte aan ruimte voor 
verschillende activiteiten (zoals lokale bedrijvigheid, 
voorzieningen, recreatie) en niet bij voorbaat gekozen 
worden voor herbestemming tot enkel wonen. Het 
structuurplan zegt hierover: “de potenties van het gebied 
dienen maximaal benut te worden voor het realiseren van 
een verwevenheid aan functies. Van belang hierbij is om 
rekening te houden met het bereikbaarheidsprofiel van het 
gebied, de reeds aanwezige functies in de omgeving en de 
schaal van de stad, de kern of de overige woonconcentratie” 
(p151).  
 
Met name voor de Bomarbre-Corex-site zien wij 
kansen voor een reconversie waarin de potenties van 
de ligging pal in de kern van Harelbeke worden benut, 
toegankelijke open ruimte wordt toegevoegd en de stad 
sterker wordt verweven met de Leie. De zeer matige 
bereikbaarheid van de site voor zware bedrijvigheid 
zou wat ons betreft aanleiding moeten zijn om weg te 
bewegen van een monofunctionele invulling van de site 
met dit type programma, terwijl wonen verweven met 
lokale bedrijvigheid serieus overwogen kan worden.

1.+2. Site Bomarbre
3.  Doorsteek Demweg naar Jaagpad

Bron: kadaster, 2019

2.

3.

1.
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BOuWpOTEnTiEEl
In hoofdstuk 1 werd al vastgesteld dat Harelbeke 

een groeiende stad is: tot 2035 worden circa 1100 
bijkomende huishoudens verwacht. De vraag ligt 
daarom voor waar deze bijkomende huishoudens 
een woning gaan vinden. In theorie heeft Harelbeke 
nog voldoende voor wonen bestemde onbebouwde 
percelen op haar grondgebied: zo’n 63,4 hectare 
exclusief tweewoonuitbreidingsgebieden waarover 
nog geen uitspraak is gedaan (inclusief: 77,0 ha.). Op 
basis hiervan kan een schatting worden gedaan van het 
theoretisch bouwpotentieel:

Potentieel met huidige dichtheid (19,3 wo./ha.): 
1224 wo.

Potentieel met streefdichtheid (40 wo./ha.): 
2536 wo.

Door de versnippering van het eigendom van 
de percelen is het niet realistisch dat deze aantallen 
gehaald kunnen worden. Bovendien zijn veel percelen 
ongunstig gelegen, met name de percelen in het 
noordelijke buitengebied, ver van de voorzieningen van 
het stadshart. Om dezelfde reden adviseren wij zeer 
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OndERBEnuTTE pOTEnTiE van dE 
kERnEn
De kernen van de dorpen Stasegem, Bavikhove 

en Hulste hebben ieder een eigen, dorpse charme. 
Die potentie die in deze charme schuilt als basis voor 
woonkwaliteit wordt vandaag echter slechts ten dele 
benut. De openbare ruimte in de kernen is vaak sleets 
en vooral ingericht als verkeersruimte, met veel ruimte 
voor de auto. Aantrekkelijke groene ruimtes zoals de 

terughoudend te zijn in het al dan niet aansnijden van 
de wUG’s in het noordelijke buitengebied. De stad zou 
beter inzetten op het inbreiden in de kernen. Er zijn 
echter ook clusters onbebouwde percelen die wel een 
gunstige ligging hebben: op de linker Leieoever, nabij 
het station, in de kernen van Bavikhove en Stasegem en 
in het reeds aangesneden wUG aan de Heerbaan.

pastorietuin in Hulste en het kasteeldomein in Stasegem 
zijn vandaag niet voor het publiek toegankelijk. Ook 
doen recente appartementenontwikkelingen vaker af 
aan de dorpse charme dan dat ze die vooruithelpen. 
Het voorgaande verklaard wellicht ook waarom er 
hier en daar ook leegstand te zien is in de kernen. 
Het is zaak de kernen weer in een opwaartse spiraal 
te brengen, waarin inbreiding op dorpse schaal gelijk 
opgaat met investeringen in de openbare ruimte (meer 
verblijfskwaliteit en comfort voor duurzame mobiliteit) 
en het toegankelijk maken van het groen in en rond de 
kernen.

1. Parking kerk Hulste
2. Braakliggende percelen achter Generaal 

Deprezstraat, Stasegem
3.  Pastorietuin Hulste
4.  Verkrotting in de kern van Hulste

1.

3.

2.

4.
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2.2 mobIlITeIT

 

Harelbeke    (categorie middelgroot 20.000-50.000 inwoners) 

Aantal inwoners (2019)  28158 

Aantal ingevulde enquêtes  72 

Plaats in de ranking (van de 83 in deze categorie)  36 

 

Vraag  Score  Maximum 

BELEVING     

Ik kan hier aangenaam fietsen (mooie omgeving, gebouwen of natuur om naar te 
kijken…)  3  5 

Ik kan hier comfortabel fietsen (bijvoorbeeld weg zonder veel hobbels en putten of 
kasseien…)  2,6  5 

In de woonwijken is het veilig fietsen omdat er niet te veel autoverkeer is en er 
maximaal 30 km/u gereden wordt.  2,7  5 

Kinderen kunnen veilig naar school fietsen door fietsstraten, schoolstraten en andere 
veilige routes.  2,3  5 

Ook ouderen kunnen hier met een gerust hart fietsen.  2,4  5 

Als fietser kan ik meestal de kortste route nemen, omdat die voldoende veilig is.  2,7  5 

subtotaal BELEVING  2,6  5 

INFRASTRUCTUUR     

Aan kruispunten kan ik veilig en vlot oversteken met de fiets.  2,8  5 

De fietspaden worden goed onderhouden (bladeren worden verwijderd, in de winter 
wordt het fietspad sneeuwvrij gemaakt, putten worden hersteld...)  2,9  5 

Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur.  1,9  5 

Gevaarlijke fietssituaties neemt mijn gemeente ernstig.  2,6  5 

Als een straat (opnieuw) wordt aangelegd, wordt de fietsinfrastructuur ook 
verbeterd.  2,8  5 

Ik kan mijn fiets op voldoende plaatsen veilig en comfortabel stallen.  2,8  5 

subtotaal INFRASTRUCTUUR  2,6  5 

COMMUNICATIE     

Deze stad of gemeente moedigt fietsen actief aan (bijvoorbeeld door acties, 
campagnes, communicatie...).  2,4  5 

Fietsroutes worden duidelijk gecommuniceerd (bijvoorbeeld via bewegwijzering, 
kaarten, Apps...).  2,9  5 

Deze stad of gemeente verdient het om Fietsstad of Fietsgemeente te worden  2,2  5 

subtotaal COMMUNICATIE  2,5  5 

Gemiddelde score (op 5)  2,6  5 

Totaalscore  39  75 

Totaalscore op 100  52  100 

 

 

Kortrijk

naar Gent

Bron: Statistiek Vlaanderen
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CijfERS MOBiliTEiT

MOdal SpliT (2017) BROn: gEMEEnTE in 
CijfERS

Verdeling type verplaatsing tussen woonplaats 
en werk/school (volgens aandeel inwoners):

voet fiets OV auto ander

Harelbeke 3% 16% 10% 67% 5%

Vlaams Gewest 4% 16% 16% 59% 4%

Tijdsduur van de verplaatsing tussen 
woonplaats en werk/school (volgens aandeel 
inwoners):

<15 min 15-30 min 30-60 min >60 min

Harelbeke 26% 41% 21% 12%

Vlaams Gewest 24% 31% 30% 15%

Aandeel van de inwoners dat in 2017 de fiets 
heeft genomen voor korte afstanden:

Nooit of 
uitzonderlijke 

keer

Minstens 
maandelijks

Minstens 
wekelijks

Harelbeke 34% 27% 39%

Vlaams Gewest 39% 22% 38%

Aandeel van de inwoners dat in 2017 zich te 
voet heeft verplaatst voor korte afstanden:

Nooit of 
uitzonderlijke 

keer

Minstens 
maandelijks

Minstens 
wekelijks

Harelbeke 24% 32% 44%

Vlaams Gewest 23% 26% 52%

95 % van de huishoudens in Harelbeke bezit een 
auto, dit is hoger dan het Vlaams gemiddelde 
(92%). Van alle huishoudens bezit 30% een 
abonnement voor het openbaar vervoer, dat is 
lager dan het Vlaams gemiddelde (39%)

auTOSTad haRElBEkE

Het rapport Werken en polycentriciteit 
(Departement Ruimte Vlaanderen, 2016) beschrijft 
een hoge mate van interactie op het gebied van woon-
werkverkeer tussen Harelbeke en Kortrijk. Zo'n 40% van 
de werknemers in Harelbeke werkt in Kortrijk, maar er 
zijn ook ruim 700 werknemers die uit Kortrijk die in 
Harelbeke werken. 

In lijn hiermee blijkt uit de verplaatsingscijfers 
ook dat Harelbekenaren een relatief korte tijdsduur 
besteden aan verplaatsingen voor werk en school. Toch 
kiezen zij relatief veel voor de auto als vervoersmiddel. 
De automobilist wordt ook goed bediend wat betreft 
regionale autoroutes. Met name het OV-gebruik is 
juist flink lager dan het Vlaams gemiddelde. Ook in de 
vrije tijd kiest de Harelbekenaar erg vaak voor de auto 
als vervoersmiddel. Uit het Fietsrapport (2019) blijkt 
daarnaast dat de inwoners de fietsvoorzieningen onder 
het Vlaams gemiddelde waarderen (score 52 vs. 61). Dit 
is extra opvallend omdat buurstad Kortrijk het hoogst 
scoort in het Fietsrapport  (score 74). wat opvalt is dat 
in Harelbeke de bovenlokale fietsroutes vrijwel allemaal 
parallel aan de Leie lopen en dat dwarse verbindingen 
ontbreken. Kortom: Harelbeke is vandaag een echte 
autostad; op het gebied van duurzame mobiliteit valt er 
voor Harelbeke dus nog veel te winnen.

43



BWMSTR SCAN

44

OnTBREkEndE SChakElS: Ov En 
fiETS

Intercommunale Leiedal onderkent dat er wat 
het betreft het openbaarvervoersnetwerk in de regio 
Kortijk veel te verbeteren valt. Dat is opvallend, want 
"kort na W.O. II beschikte deze regio over het zowat 
dichtste net van spoorwegen en buurtspoorwegen van 
Vlaanderen of zelfs daarbuiten". Leiedal werkt aan een 
visie regio Kortrijk en openbaar vervoer (REKOVER). 
Daarin wordt ten eerste het station van Harelbeke 
een grotere strategische waarde toegekend dan de 
NMBS doet, met name door de aantrekkingskracht 
die het station heeft op inwoners van onder meer 
Kuurne, Deerlijk en Zwevegem. In 2018 was het station 
Harelbeke op werkdagen de derde drukste van de regio 
wat betreft instappers. Er wordt de ambitie uitgesproken 
de intensiteit van de dienstregeling voor dit station op 
te voeren. Ook worden er een zevental 'ontbrekende 
schakels' benoemd in het busnetwerk van de regio. 
Drie daarvan hebben betrekking op Harelbeke. Voor 
twee van deze ontbrekende schakels wil men door een 
nieuwe zogenoemde voorstadlijn een antwoord vinden: 
Harelbeke-Kuurne en Harelbeke-Zwevegem.

Ook aan het fietsnetwerk wordt gewerkt: langs 
de spoorlijn moet een fietssnelweg komen en de stad 
heeft de ambitie om op de route Stasegem-Harelbeke 

Station

aantal 
instappers 
weekdag 
2018 zaterdag zondag

Anzegem 163 / /
Bissegem 232 137 160
Harelbeke 1.084 246 410
Kortrijk 8.914 4.221 4.464
Menen 775 424 435
Vichte 217 / /
Waregem 2.508 1.023 1.197
Wervik 599 284 285
Wevelgem 451 259 273

een fiets-as te realiseren. Aan het netwerk van regionale 
fietsroutes dat vandaag aanwezig is valt op dat in vrijwel 
alle bovenlokale fietsroutes parallel aan de Leie lopen 
en dat dwarse verbindingen ontbreken.

Kortrijk

naar Gent
naar Gent

1. 2.

Bron: NMBS, 2018
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3 van de 7 in REKOVER benoemde “belangrijkste ontbrekende schakels” 
hebben betrekking op Harelbeke.

1. Huidige buroutenetwerk
2. Huidig netwerk van langeafstandsfietsrotues
3.  Gewenst busnetwerk in studie REKOVER, Leiedal 

2015

3.

Bron: REKOVER, Leiedal 2015

45



BWMSTR SCAN

46

MOEizaME BEnadERing gavERS
De Gavers is een populaire recreatiebestemming 

met een regionale uitstraling. Het provinciedomein 
trekt jaarlijks 790.000 bezoekers, op piekdagen 7500 per 
dag. en is daarmee het drukstbezochte provinciedomein 
in west-Vlaanderen. Opvallend is dat hoewel 45% van 
de bezoekers uit Harelbeke, Deerlijk of Kortrijk komt en 
nog eens 45% elders uit west-Vlaanderen, er een relatief 
groot deel van de bezoekers met de auto naar De Gavers 
komt (77%). Dit terwijl De Gavers op enkele honderden 
meters afstand van station Harelbeke ligt. De matige 
bereikbaarheid per fiets en OV wordt ook genoemd als 
verbeterpunt in het bezoekersonderzoek.

De parkings van De Gavers liggen aan de west- 
en zuidkant. Veel auto’s zullen via een behoorlijk 
indirecte route over de Stasegemsesteenweg komen 
om deze te bereiken. Deze weg is juist aangewezen om 
een fiets-as te worden en kruist door dicht bewoond 
gebied. De transitie naar duurzamere mobiliteit zou 
voor Harelbeke dus zeer concreet worden in het beter en 
anders bereikbaar maken van De Gavers. 0
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Stasegem Eikenstraat Meersstraat
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355

Gemiddeld 1 969 auto’s op topdagen
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Stasegem:   318 plaatsen
Eikenstraat: 230 plaatsen
Meersstraat:  80 plaatsen
 Druk op parking Stasegem

Profiel

West
Vlaanderen

3%

Oost
Vlaanderen

4%

Henegouwen

3%

Frankrijk

2%

13% dagtoeristen

1%

Weinig 
verblijfstoeristen

86%

Omgevingsrecreanten
West-Vlaamse Leiestreek

GEMID.
36 JAAR Franstaligen zijn gemiddeld jonger

(meer kleine kinderen bij Fransen)

Meer jongeren bij niet-WVL
(18-34 jarigen)

Vooral:
Harelbeke 22%
Kortrijk 17%

37%
met kinderen

(vooral < 6 jaar)

24%
Koppels 50+

15%
alleen

Bron: Bezoerksonderzoek De Gavers, West-Vlaanderen 2015
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4.3. Segment Zwevegem – Leie 

Ook voor het segment Zwevegem - Leie zijn binnen het thema nautica een heel aantal uitgangspunten (omtrent breedte en diepgang van de 
vaarweg, omtrent doorvaarthoogte, nieuwe sluis Kortrijk, …) van kracht. Anderzijds worden ook hier vanuit de geïntegreerde benadering nog 
een aantal thema’s aan toegevoegd waarover wel nog veel vragen zijn Deze vragen zijn erop gericht om de mogelijkheden in beeld te brengen 
om, samen met de opwaardering van de vaarweg als as voor beroepsvaart, de opwaardering ook aan te grijpen als hefboom voor de omge-
ving. Hierbij komen deels dezelfde onderzoeksvragen als voor het opwaartse segment aan bod. Daarnaast komen ook specifieke vragen voor 
het afwaartse segment aan bod, met onder andere: 

- Hoe en waar kan het kanaal zones met een karakter bedrijvigheid activeren richting watergebonden bedrijvigheid?  
o Hoe interfereert dit met de omgeving?  
o Zijn er mogelijkheden tot intensifiëren van bestaande watergebonden bedrijvigheid?  
o Zijn er mogelijkheden tot heroriënteren van bestaande niet-watergebonden bedrijvigheid? 
o Zijn er mogelijkheden tot ontwikkelen van nieuwe watergebonden bedrijvigheid en overslag? 

- Is er behoefte aan bijkomende zwaaigelegenheid en zo ja, waar kan die worden gerealiseerd en hoe verhoudt de behoefte zich tot 
economische ontwikkelingen?  

 
Het geheel van uitgangspunten en onderzoeksvragen wordt opgenomen in de tabel volgend op de figuren De verschillende uitgangspunten en 
onderzoeksvragen illustreren we, waar mogelijk, ook aan de hand van een figuur. De nummers op de figuur verwijzen naar het nummer in de 
tabel. De kleur van elk nummer duidt hierbij het desbetreffende thema aan. Zo verwijst het blauwe cijfer 5 op de figuur in de omgeving van de 
spoorlijn op het uitgangspunt om een nieuwe sluis in Kortrijk te realiseren.  
 

 
Zoals aangehaald in punt 3.1 worden in het segment 
Zwevegem – Leie drie tracéalternatieven onderzocht 
in de omgeving Kortrijk-Harelbeke-Kuurne:  

- Het rechtdoortracé (a), dat een opwaarde-
ring inhoudt van het bestaande kanaal; 

- Het bypasstracé (b), dat de realisatie in-
houdt van een nieuw kanaal rondom het 
verdicht stedelijk weefsel van Kortrijk; 

- Het ringtracé (c), een nieuw kanaal gebun-
deld met de R8.  

 
Deze drie tracéalternatieven worden op de figuur 
hiernaast conceptueel voorgesteld.  
 

 
 
De drie tracéalternatieven zijn onderling onderscheidend, minstens voor wat betreft de onmiddellijke omgeving waarin ze zich situeren alsook 
in de mate waarin een interactie met de R8 (tussen de Leie en het bestaande kanaal) ontstaat. Elk van de drie tracéalternatieven wordt hierna 
toegelicht. Analoog als de bespreking van het segment Boven-Schelde – Zwevegem gebeurt dit aan de hand van een strategische figuur en een 
tabel die het overzicht geeft van de uitgangspunten en onderzoeksvragen. De uitgangspunten worden in de tabel beknopt beschreven en meer 
achtergrondinformatie over de uitgangspunten en hoe die tot stand zijn gekomen, is opgenomen in bijlage 2. Het geheel vormt ook hier de 
projectbeschrijving in functie van de AON. Op basis van de verzamelde inzichten vanuit het geïntegreerd onderzoek kan het project in kader 
van het voorkeursbesluit verder vorm krijgen. Specifiek voor het afwaartse segment ligt de focus van het onderzoek op de onderlinge verschil-
len tussen de drie tracéalternatieven. Dit met de bedoeling om in het voorkeursbesluit een voorkeursalternatief aan te duiden.  
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4.3.5. Ringtracé 
Eindrapport Gemeente Harelbeke

TOEkOMST R8 En kanaal 
BOSSuiT-kORTRijk
Na de voor Harelbeke ingrijpende Leiewerken 

staat de stad ook vandaag weer aan de vooravond van 
ingrijpende verbouwingen aan regionale infrastructuren 
die impact zullen hebben op de ruimtelijke structuur 
van de stad. Momenteel wordt een studie uitgevoerd 
naar de vernieuwingsmogelijkheden van het kanaal 
Bossuit-Kortijk, en daaraan gekoppeld mogelijk ook de 
R8. Van de drie tracévarianten in onderzoek, heeft de 
variant Ringtracé de grootste impact (maar mogelijk 
ook meerwaarde) op het grondgebied van Harelbeke. In 
deze variant worden het kanaal en de R8 gebundeld, en 
kan het op- en afrittencomplex bij Stasegem verplaatst 
worden. Ook de manier waarop de R8 aansluit op de 
Kortrijksesteenweg en de Leie kruist zouden kunnen 
veranderen. 

Voor Harelbeke liggen er vooral in deze variant 
kansen om de aansluiting van het lokale netwerk op het 
regionale netwerk te verbeteren en te werken aan de 
logica van het lokale stedelijk weefsel.

Bron: Alternatievenonderzoeksnota kanaal Bossuit-Kortrijk, 2019
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2100 diep

2100 ondiep

huidig diep

huidig ondiep

Aangroei overstroombaar gebied

Stedelijk gebied
Weinig gevoelig
Matig gevoelig
Gevoelig
Zeer gevoelig

0 dagen
19
36
54
72 dagen1.

2.

3.

1.Overstroombare gebieden volgens klimaatscenario 2100 VMM

2.Droogtegevoeligheid volgens klimaatscenario 2100 VMM 

3.Toename van gemiddelde temperatuur volgens klimaatscenario 2100 VMM

Lampernissebeek

Hazebeek
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TOEkOMSTigE OvERSTROMingEn

De klimaatverandering is afgelopen jaren steeds 
voelbaarder geworden door droge en warme voorjaren 
en zomers. Om de veranderingen te voorspellen zijn er 
vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij klimaatscenario's 
opgesteld die voor 2030 en 2100 de trend voorspellen. 
De inzichten hieronder zijn op deze modelleringen 
gebaseerd. 

De veranderende neerslagamplitude zullen 
langere periodes van droogte tijdens de zomer inhouden 
en heftigere buien in de winter.  Voor Harelbeke houdt 
dit een toename van het aantal droogte dagen van 174 
in 2017 naar 238 in 2100 in. Het aantal hittegolfdagen 
stijgt van 4 in 2017 naar 12 in 2030 en 50 in 2100.  Vooral 
in bebouwde gebieden zoals het centrum van Harelbeke 
wordt dit sterk voelbaar en drukt het op de leefkwaliteit. 
De Leie met zijn koelende werking en het substantiële 
blauwgroene structuren zullen hierin een belangrijk 
gegeven worden. 

Hiernaast kunnen de toenemende piekbuien 
in zomer en langdurige regen in winter voor meer 
wateroverlast zorgen. Door het kanaliseren en inbuizen 
van grote delen van de zijbeken is de sponswerking 
en bufferingscapaciteit verkleind. Voornamelijk ter 
hoogte van de Lampernissebeek in Hulste en De 
Hazebeek kunnen er in het noordelijke deel van de 
gemeente conflicten optreden. Voor het zuidelijke deel 
van de gemeente is de impact mogelijkerwijze nog 
groter. Hier komen enkele bebouwde zones ter hoogte 
van de Beeklaan, Koning Albertlaan en Verenigde 
Natiënlaan in beeld. Hier ligt de potentie om binnen 
de ruime straatprofielen te ontharden, vergroenen en 
voorzien in wateropvang voor piekbuien in de vorm 
van regenwatertuinen.  Ook in het industriegebied 
van Stasegem kunnen zich conflicten in de toekomst 
voordoen. Binnen de depressie van de Gavers ontstaat 
de kans om de wetlands te herstellen en in te zetten als 
een  spons voor de ruimere omgeving.

2.3 eNergIe & klImaaT

4.

3.

2.

1.

1.Verspreiding van neerslag in Harelbeke over een jaar

2.Maximale overstromingsdiepte in Harelbeke 

3 Aantal droogtedagen per jaar in Harelbeke

4.Aantal hittegolfdagen per jaar in Harelbeke
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EnERgiEpROduCTiE / vERBRuik, 
CO2-vOETafdRuk, pOTEnTiE 
hERniEuWBaRE EnERgiE

Om de klimaatverandering tegen te gaan 
moet er ingezet worden op klimaatmitigatie en een 
belangrijk missie hierin is het terugdringen van 
boeikasgassen waaronder CO2. De ambitie van de 
burgemeesterconvenant is om 40% CO2 te reduceren 
tegen 2030. De sectoren met de grootste uitstoot zijn 
voor Harelbeke als eerste vervoer, huishoudens en 
tertiair. Vooralsnog zet de reductie zich niet in al de 
sectoren in. Daar waar er t.o.v. 2011 een dalende trend is 
in de grootste sectoren van de huishoudens en vervoer is 
er nog geen daling binnen de sectoren van industrie en 
landbouw. 

De gemeente heeft echter samen met Leiedal 
diverse projecten lopen zoals o.a. duurzaam met 
energie op bedrijventerreinen. Hiervoor zoekt Leiedal 
opportuniteiten om bedrijventerreinen te transformeren 
naar hernieuwbare energie productie hotspots. In 
de Ruimtelijke Strategie heeft Leiedal berekend dat 
ongeveer 50% van de benodigde energie voor Harelbeke 
geproduceerd kan worden door het optimaal benutten 
van het zonnepotentieel op dak. Vandaag wordt er 
slechts 6.3% van het zonnepotentieel van de daken 
benut (Klimaatrapport). 

In Harelbeke zijn in 2019, 3 windmolens 
geïnstalleerd met een totaal vermogen van 6,10 Mw. 
(Klimaatrapport).

Gebaseerd op de Hernieuwbare Energie-atlas 
van Vlaanderen is er in het noorden van de gemeente 
langs het Kanaal Roeselare-Leie de potentie voor het 
uitbreiden van de windmolen capaciteit.

Hernieuwbare EnergieAtlas Vlaanderen
Grootschalige wind

8-16MWh/ha

huishoudens
tertiair
openbare verliching
landbouw
industrie (niet-ETS)
particulier en commercieel vervoer 1.

2.

3.

1.CO2-emissies (Burgemeestercovenant)
2.Evolutie van de CO2-emissies in ton per sector tussen 2011-2017 

(Provincies in cijfers)
2.Herniewbare energieAtlas Vlaanderen - Grootschalige wind 

potentiekaart (Geopunt)

21,73%

21,77%

0,19%
5,98%

17,55%

32,54%
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2. 3.

Hittestress: 2050 en 2100

De Leie als koelingselement; hoe meer groene oevers, hoe beter => 
Moleneiland?!
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2. 3.

Hittestress: 2050 en 2100

De Leie als koelingselement; hoe meer groene oevers, hoe beter => 
Moleneiland?!

kOElEndE WERking van dE lEiE

Zuid west Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 
2050 klimaatneutraal zijn. Leiedal werkt via het project 
ZeroRegio aan het concretiseren van een strategie om 
deze ambitie waar te kunnen maken. Daarin wordt een 
grote rol gegeven aan de Leie. Op de kaarten met de 
verwachte mate van overschrijding van de hittedrempel 
is goed te zien dat de Leie en de Gavers een koelende 
werking hebben. Deze koelende werking wordt echter 
vergroot wanneer de oevers van de rivier groen zijn.

WaRMTEnET En kWO

Ook binnen het hergebruik van warmte en 
de introductie van warmtenetten ligt er in Harelbeke 
behoorlijk wat potentie. Vb. het verbinden van de 
afvalverbrandingsoven IMOG met een (rest)warmtenet 
met het centrum van Harelbeke, Collegewijk, ... 

Geen KWO-potentieel
Mogelijk KWO-potentieel
Waarschijnlijk KWO-potentieel
Hoog KWO-potentieel

tot drempelwaarde
tot 2x
tot 3x
tot 4x
meer dan 5x drempel

tot drempelwaarde
tot 2x
tot 3x
tot 4x
meer dan 5x drempel

4.

3.

2.

1.Warmtenet

2.Kaart Potentieel Koude-warmteopslagsysteem

3.Mate van overschrijding hittedrempel - Hoog impact 2050 (VMM)

4.Mate van overscrijding hittedrempel - Hoog impact 2100 (VMM)
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I N T E R C O M M U N A L E   L E I E D A L 2 9

1.

3.2.

1. Montage RUP's
2. Maquettefoto studie openleggen Gaverbeek
3.  Sfeerbeeld pilootproject ontharding Hulste
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37Stad Harelbeke, RUP Bavikhove Dorp-NoordLeiedal, september 2014

fi guur 17: Aanzet inrichtingsplan

Legende

1.

2.

02. DIAGNOSE

2.4 pUblIek oNderNemerSchap

aCTiEvE gEMEEnTE
Harelbeke houdt zich actief bezig met de 

ruimtelijke ordening. Dit blijkt ook wel uit de kaart met 
RUP's, die een groot deel van het grondgebied beslaan. 
Vaak wordt er samen opgetrokken met de stads in de 
regio via Intercommunale Leiedal, maar af en toe trekt 
de stad ook alleen op. Voor de komende jaren worden 
misschien juist ook de 'witte plekken' op de kaart met 
RUP's interessant: de industrie aan de Leie ten noorden 
van de Markt, het dorp Stasegem, de wijk Zandberg, etc. 

Opvallend is ook dat er aan concrete projecten 
met een duidelijke afbakening wordt gewerkt. wel 
is het soms de vraag of op net een schaal daarboven 
er voldoende aan visievorming wordt gedaan. Zo 
zijn er een aantal losse projecten gaande rond de 
beken waaraan Hulste en Bavikhove gelegen zijn, 
maar hier lijkt een overkoepeld verhaal te ontbreken. 
Voor de site Bomarbre-Corex is een zogenoemd 
verwevingsproject gestart dat uitgaat van het behoud 
van de functie bedrijvigheid. De vraag is hier wel welk 
type bedrijvigheid gezien de matige bereikbaarheid van 
de site en de prachtige ligging aan de Leie het meest 
toekomstbestendig is. 

1. Site Bomarbre-Corex
2. Inrichtingsschets RUP Bavikhove dorp Noord
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03.
ambities

Op basis van de diagnose in het voorgaande 
hoofdstuk, worden een vijftal samenvattende 
ambities geformuleerd die de stad harelbeke centraal 
zou moeten stellen in het ruimtelijk beleid voor 
de komende jaren. hiernaast is te zien aan welke 
speerpunten van de bouwmeesterscan elke ambitie 
raakt. voor alle ambities geldt dat ontwerpend 
onderzoek aan de kant van de stad een waardevol 
instrument is om potenties en bedreigingen op tijd 
in beeld te krijgen. De ambitie die betrekking heeft 
op het noordelijk landelijk deel van Harelbeke wordt 
ondersteund door een ambitiekaart voor de open 
ruimte en enkele thematische kaarten. In hoofdstuk 
4 worden de ambities geconcretiseerd in de vorm van 
strategische projecten.
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03. AMBITIES
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versterk de eigen, contrasterende identiteiten van stad en 
buitengebied × × × ×

Verluuw het noordelijke landelijke deel en bouw hiermee 
aan een veerkrachtig landschap dat als aantrekkelijk 
en toegankelijk uitloopgebied voor de stedelijke regio 
functioneert

× × × ×

Zet in op passende compactheid van de bebouwde ruimte

× × × ×

Werk aan een fijnmazig netwerk van openbare ruimte waarin 
duurzaam vervoer, vergroening en verbinding voorop staan × × × × ×

Bouw voort op de kwaliteit van de kernen

× × × ×
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vERSTERk dE EigEn, 
COnTRaSTEREndE idEnTiTEiTEn van 
STad En BuiTEngEBiEd

De historische gegroeide tweedeling tussen 
het landelijke noordelijk gebied en het stedelijk gebied 
ten zuiden van de N36 biedt interessante kansen voor 
Harelbeke, juist doordat deze twee contrasterende 
landschappen binnen de stadgrenzen verenigd worden. 
Terwijl het stedelijk deel in een hoge knooppuntwaarde 
en voorzieningenniveau kan voorzien, kan het 
buitengebied als groen uitloopgebied dienen met 
goede recreatiemogelijkheden, waardevolle natuur 
en landbouw met lokaal verankerde landbouw. Er kan 
echter niet vanuit worden gegaan dat in de toekomst 
ook automatisch een dergelijke complementaire 
synergie zal ontstaan. Dit vraagt om actief beleid. Het 
is van belang voor beide delen van de stad een eigen, 
passende ruimtelijke visie te ontwikkelen en vervolgens 
strategische projecten op te starten die kunnen 
bijdragen aan een verwezenlijking hiervan. In de 
hiernavolgende voorgestelde ambities en strategische 
projecten geven we hiervoor een aanzet.   

vEluW hET nOORdElijkE 
landElijkE dEEl En BOuW hiERMEE 
aan EEn vEERkRaChTig landSChap 
daT alS aanTREkkElijk En 
TOEgankElijk uiTlOOpgEBiEd vOOR 
dE STEdElijkE REgiO funCTiOnEERT 

De tweede ambitie geeft een uitwerking aan 
de eerste ambitie in de zin dat er uitspraken worden 
gedaan over hoe het noordelijke landelijke gebied 
zich op een eigen, onderscheidende manier kan gaan 
ontwikkelen ten opzichte van het stedelijk deel van 
de stad. we roepen de stad op het noordelijk landelijk 
deel verder te verluwen en hiermee te bouwen aan 
een veerkrachtig landschap dat als aantrekkelijk en 
toegankelijk uitloopgebied voor de stedelijke regio 
functioneert.  Het noordelijke deel van de stad heeft 
vandaag nog een relatief landelijk karakter maar bevindt 
zich op een kantelpunt. Met deze ambitie willen we 
kracht bijzetten bij de ecologische, landschappelijke 
kwaliteit maar ook de kansen voor biodiversiteit, water 
en landbouwtransitie benoemen. Het perspectief is dat 
het noordelijke deel van Harelbeke zo een aantrekkelijk 
en toegankelijk uitloopgebied voor de stedelijke regio 
Harelbeke-Kortrijk wordt. 

In volgende pagina's wordt de ambitie uit 
elkaar gelegd in de thema's groenblauw netwerk, 
landbouwtransitie en toerisme en bereikbaarheid. Dit 
wordt voorafgegaan door een ambitiekaart voor dit 
gebied die deze thema’s in samenhang verbeeldt.

zET in Op paSSEndE COMpaCThEid 
van dE BEBOuWdE RuiMTE

Het verluwen van het buitengebied en het 
vrijwaren van bijkomende bebouwing dient gelijk op 
te gaan met het inzetten op passende compactheid in 
de bebouwde ruimte om toch ruimte te bieden aan het 
toenemende aantal huishoudens in Harelbeke. Er is 
echter geen generieke manier om vorm te geven aan 
verdichting; deze moet passend zijn bij het karakter van 
de locatie. Dat betekent werken met dorpse woontypes 
zoals de rijwoning in de kernen van de dorpen, terwijl 
appartementen, mits zorgvuldig vormgegeven, geschikt 
zijn voor inbreidingslocaties in het hart van Harelbeke 
en aan de Leieoevers. Compactheid betekent ook niet 
volledig volbouwen. Bij verdichtingsprojecten moet 
altijd ook oog zijn op voor het versterken en verfijnen 
van het netwerk van openbare ruimte en voor het 
toevoegen van toegankelijke groene ruimte. 

WERk aan EEn fijnMazig nETWERk 
van OpEnBaRE RuiMTE WaaRin 
duuRzaaM vERvOER, vERgROEning 
En vERBinding vOOROp STaan

De openbare ruimte voorziet in de voegen die 
verschillende onderdelen van een stad als Harelbeke 
bij elkaar houdt. Aangezien een aanzienlijk deel 
van het publieke leven zich hier afspeelt, draagt 
deze net zo goed als karakteristieke gebouwen en 
landschapselementen bij aan de identiteit van een 
stad. De openbare ruimte is dan ook meer dan enkel 
verkeersruimte. Met name in kernen moet de openbare 
ruimte ook een prettige ontmoetingsplaats kunnen 
zijn en dit vraagt om verblijfsruimte bij de inrichting. 
Met de vernieuwing van het Marktplein is hiermee 
een goede stap gezet, maar ook in de kernen van 
de dorpen kan een dergelijke kwaliteitsslag worden 
gemaakt. Daarnaast blijft ‘verbinden’ misschien wel de 
belangrijkste taak van het netwerk van openbare ruimte. 
Om de fragmentatie van het stedelijk weefsel tegen te 
gaan, zou Harelbeke dus sterk moeten inzetten op het 
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werken aan een fijnmazig netwerk van openbare ruimte 
dat de kernen, de woonwijken, de rivier de Leie en de 
groene ruimtes van het noordelijke buitengebied en 
provinciedomein de Gavers op een leesbare manier met 
elkaar verbindt. Om de transitie richting duurzamere 
mobiliteit te versnellen, moet bijzondere aandacht gaan 
naar het beter faciliteren van traag verkeer en openbaar 
vervoer. Daarnaast dient het vergroenen van straten 
en pleinen prioriteit te krijgen. Niet alleen draagt dit 
bij aan de woonkwaliteit, het toevoegen van groen in 
de openbare ruimte -en met name straatbomen- is een 
uiterst effectief instrument in het verhogen van de 
klimaatadaptiviteit van de stad.  

BOuW vOORT Op dE kWaliTEiT van 
dE kERnEn

De historische karakteristieken van de kernen 
van Harelbeke, Hulste, Bavikhove en Strasegem maken 
dat zij de potentie hebben om sterker bij te dragen aan 
de woonkwaliteit en belevingskwaliteit voor de inwoners 
van de stad dan momenteel het geval is.  Met name het 
terugdringen van de alomtegenwoordigheid van auto’s, 
zowel rijdend als geparkeerd, die bijna overal prioriteit 
hebben boven trage verkeersgebruikers, zou een 
versterking van de kernen kunnen opleveren. Ook het 
toegankelijker en doorwaadbaarder maken van groene 
ruimte in en rond de kernen helpt de woonkwaliteit 
van de kernen vooruit. Door de ruimtebeleving van 
deze kernen op te krikken, kan ook de middenstand 
heropleven en samen hiermee het dorpsleven. De 
kernen zijn overigens ook de plaats waar verdichting zal 
plaats vinden. Dit kwalitatieve verdichtingsvraagstuk 
wordt geduid in de volgende paragraaf. 

 Hoe verdichten?
In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn vele 

dorpskernen, ook die van bijvoorbeeld Bavikhove 
vooral gegroeid door middel van appartementen en 
vrijstaande woningen. Hoewel de klassieke dorpskernen 
bestaan uit gesloten woningbouw, is het gebrek aan 
nieuwe rijwoningen frappant. Nieuwe appartementen 
in een dorpskern beantwoorden aan de ambitie om te 
verdichten, maar blijken vaak een negatieve impact te 
hebben op de schaal en het karakter van de dorpskern. 

In de eerste plaats moet het stadsbestuur 
zich de vraag stellen of het appartement nog langer 
de meest wenselijk woonvorm is in de dorpen. 

Het antwoord hierop is wellicht genuanceerd. De 
keuze voor appartementen dient weloverwogen te 
gebeuren, en mag niet langer het uitgangspunt zijn. De 
grondgebonden woning (de rijwoning) als basistypologie 
in een dorp kan voor een verdichtingsslag zorgen, draagt 
bij aan een betekenisvolle relatie met de straat of het 
plein, en kan inspelen op de woonwens van de Vlaming.  
Bewaar de appartementen voor bijzondere plekken, 
projectzones die een atypische oplossing vragen of 
goed toelaten, of laat ze toe op moeilijke hoeken of 
moeilijker bewoonbare invalswegen. Zorg hierbij dat er 
voldoende open ruimte wordt toegevoegd aan het dorp. 
Kwalitatieve buitenruimte maakt de woonomgeving 
kwalitatiever, soepeler en luchtiger. De woningtypetoets 
(ondertussen beproefd in heel wat steden en 
gemeenten) is een instrument dat uit is op verdichting, 
maar terzelfdertijd aanstuurt op de juiste typologie op 
de juiste plek. De woningtypetoets is een instrument dat 
via een set vragen op een objectieve manier uitspraak 
doet over het gewenste woningtype, en transparantie 
biedt aan iedereen betrokken in een bouwdossier.   

Vervolgens is het aansturen op de ruimtelijke 
kwaliteit van de woningen van groot belang, of het 
nu appartementen zijn of grondgebonden woningen. 
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt in de 
eerste plaats bij de stedelijke overheid, zij moeten de 
beleidslijnen of de visie opmaken en aanreiken. Een 
duidelijke visie stelt een stad in staat de kwaliteit en de 
versterking van de dorpskern voorop te stellen, en waar 
nodig in te gaan tegen de ‘vastgoedontwikkelingen’ 
die het dorp schade toe brengen in de vorm van 
verschraling en identiteitsverlies. Het uitwerken van 
een visie door het beeld van wat men voor ogen heeft 
duidelijk te schetsen, en aan te geven van wat men wil, 
eerder dan wat niet mag, is een manier om actief naar 
kwaliteit toe te werken. Een beeldkwaliteitsplan kan 
de rol van stimulerend instrument oppakken, het stelt 
ruimtelijke ambities voorop en geeft richtlijnen waaraan 
nieuwe woningen (al dan niet appartementen) moeten 
voldoen. 

Een combinatie van deze twee instrumenten (die 
niet juridisch verordenend zijn) stelt de stad Harelbeke 
in staat om vanuit een duidelijke regierol te ageren, 
aan te sturen op de gewenste ruimtelijke kwaliteit 
én laat bovendien ruimte voor alternatieven en voor 
onderhandeling.  
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Groen blauwe rand tussen stad en landschap

Verankeren zijbeken 
met Leie ontwikkelen natte natuur

Landbouwtransitie
natuurinclusief, grondgebonden en lokaal

Landbouwtransitie
natuurinclusief, 
grondgebonden en lokaal 

Zijvalleien als continue groen-blauwe structuur

Zijvalleien als continue groen-blauwe structuur

Boerderijen als landschappelijk waardevolle 
groene erven en lokaal voedseldistributienetwerk

3.1 ambITIekaarT opeN rUImTe Voor 
heT Noordelijk laNdelijk gebIed
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De tweede ambitie 'Verluw het noordelijke 
landelijke deel en bouw hiermee aan een veerkrachtig 
landschap dat als aantrekkelijk en toegankelijk 
uitloopgebied voor de stedelijke regio functioneert' geeft 
een uitwerking aan de eerste ambitie die oproept de 
contrasterende identiteiten tussen het noorden en het 
zuiden van de stad verder te accentueren en versterken. 
Deze ambitiekaart illustreert deze ambitie voor het 
noordelijk landelijk deel. In volgende pagina's wordt de 
ambitie uit elkaar gelegd in verschillende thema's nl. 
groenblauw netwerk, landbouwtransitie en toerisme en 
bereikbaarheid. Ten slotte volgt een kaart die de huidige 
knelpunten in beeld brengt.

RUIMTE VOOR BEKEN
Meer ruimte om oude meanders van zijstromen de 
herstellen, in te schakelen in het watersysteem. 
Ruimte maken voor waterbuffering en vertraagde 
infiltratie. Verbinden van regenwatersystemen van 
bebouwde gebieden met groen-blauwnetwerk. 

HERSTEL DE GROENE ZIJVALLEIEN
De beken herstellen als groen-blauwe structuren door 
het geven van meer ruimte, flauwe oevers en natte 
natuur. 

KLEINSCHALIG EN DIVERS LANDSCHAP
Herstellen van kleine landschapselementen zoals 
houtkanten, bomenrijen, hagen als een kleinschalig 
landschap met een ecologische waarde. 
Verhogen van ruimtelijke kwaliteit door het inzetten 
van KLE's voor 'inpassen' grootschalige boerderijen 
en serres. 

BOERDERIJENclusters als waardevolle groene erven
Erkennen van boerderijclusters als bouwkundige 
erfgoed en stimuleren van landschappelijke inpassing 
en zorgvuldigheid. 

Inpassen, tegen gaan van industrialisering van het 
buitengebied 

Uitbouwen van netwerk van lokale voedsel productie en 
verkooppunten

RECREATIEF NETWERK
boerderijen met lokaal productieaanbod verbinden met 
lokaal recreatief netwerk, oplossen ontbrekende links 
en aanhaken op bovenlokaal netwerk

LANDBOUW 
stimuleren, opzetten pilotprojecten voor 
natuurinclusieve landbouw en lokale voedselproductie

Herbebossing
transformatie landbouw op noordelijke heuvelrug naar 
agroforestry of herbebossing mogelijks in combinatie 
met inplanting windturbines

NATUUR
creeeren van natte natuur langs waterwegen
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• RiviERhERSTEl lEiE OpSChalEn naaR SySTEEMhERSTEl lEiEvallEi
vERBind naTuuR OnTWikkElingS pROjECTEn langS dE lEiE in EEn STERk En 
gEzOnd gROEn-BlauWnETWERk
• vERBETEREn WaTERkWaliTEiT alS RandvOORWaaRdE vOOR gROEn-BlauW 

nETWERk
• SuBSTanTiEEl naTuuR MakEn En vERnaTTEn
• hET WaTERSySTEEM MET gROEnE zijvallEiEn En OudE MEandERS alS BaSiS 

vOOR hET landSChap
• BEkEn kOppElEn aan OudE lEiE aRMEn En vERnaTTEn naTuuR i.p.v 

dRainEREn RiChTing lEiE 
• gEEf WaTER EEn BijzOndER plEk in puBliEkE RuiMTE in hET dORp En 

vERBindT REgEnWaTERSySTEEM in dE dORpEn MET dE BEkEn

1. Bronnen
2. Zijvalleien
3. Natte graslanden
4. Bufferzone
5. Natte natuurzone
6. Publieke ruimte in de dorpen

1
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

6

6

2

4

4

3

3

3

3

5

5
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Om te komen tot een groen-blauwe structuur 
voor het noordelijke landschap bekijken is het belangrijk 
om niet enkel naar de Leievallei te kijken. Maar op te 
schalen en het totale systeem van bron via zijbeken 
naar de samenvloeiing in de Leie aan te pakken. Hierbij 
gaat het in eerste instantie naar het letterlijk verruimen 
en verbreden van de zijbeken waar er ruimte wordt 
gegeven voor het maken van natuurlijke oevers en 
ecologisch interessante bermen. Dit in tegenstelling 
tot de beken die vandaag vaak gemarginaliseerd liggen 
tussen intensieve landbouwgronden. Het verruimen van 
de oevers en bermen kan afspoeling vanuit landbouw 
tegenhouden, creeeren een biodiverse groene structuur 
en een aantrekkelijke ruimte. Hierbij is het belangrijk 
om de huidige knelpunten zoals ondergrondse 
beken, infrastructuur weg te werken. Ruimte voor de 
beken betekent niet enkel letterlijk meer plaats voor 
waterberging in winter voornamelijk ter hoogte van de 
dorpen zoals Hulste. Maar ook ruimte voor het bufferen 
van water in tijden van droogte en de mogelijkheid 
tot het langszaam infiltreren van water. Dit deels ten 
behoefte van landbouw maar ook voor het tegengaan 
van verdroging van natuur. Ter hoogte van de Leie 
ligt een interessante kans voor het uitbreiden van het 
natuurgebied van Ooigembos door het inschakelen 
van de oude meander en door het herstellen van de 
verbinding van de Plaatsbeek wanneer deze een betere 
kwaliteit heeft bereikt. Hier ligt een kans voor het maken 
van een substantiële natte moeraszone als ecologisch 
interessant natuurgebied in aansluiting op de dorpsrand.

1. Groene bloemrijke zone langs de beken
2. Herstelde meanders
3. Geplande overstroombare gebieden  en natte graslanden
4. Natte natuur 

1.

2.

4.

De slechte waterkwaliteit van de zijbeken, en 
op deze locatie die van de Plaatsbeek in het bijzonder, 
hypothekeren vandaag de mogelijkheid om deze 
terug in te schakelen in het ruimere Leiesysteem. Een 
belangrijke randvoorwaarde voor het herstellen van 
een veerkrachtig watersysteem is het aanpakken van 
de vervuiling en waterkwaliteit van de beken.  Specifiek 
moet hier de nutriëntenlading op de zijbeken eerst naar 
omlaag door bufferstroken aan te leggen, het verlagen 
van bemestingsdruk of door de beek door een voldoende 
groot rietmoeras te sturen voor de meander gevoed 
wordt.

3.
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1.Korteketen, CSA, natuurinclusieve landbouw als voorbeeld van 
potentiële agrarische vormen voor het noordelijke deel van 
Harelbeke

2. Landschappen met kleinschalige landschapselementen voor verhogen 
biodiversiteit, betere oriëntatie en beleving van het 
landschap

1.

2.

2.

Bestaande boerderijen met winkels

Nieuwe boerderijen met winkels

weekelijkse market

kOESTER dE landBOuWidEnTiTEiT MaaR zET in Op dE  RijkE zandlEEM gROndEn 
alS BaSiS vOOR gROndgEBOndEn En lOkalE landBOuW Op SChaal van hET 
landSChap 

Harelbeke is gelegen op zeer vruchtbare grond 
in de zandleemstreek. De laatste decennia is er een 
tendens naar schaalvergroting en niet grondgebonden 
landbouw welke in principe geen behoefte heeft aan 
een waardevolle bodem. Hiernaast is de aanwezigheid 
van de stedelijke regio Kortrijk-Harelbeke een 
uitgelezen positie als afzetmarkt voor lokaal geteeld 
voedsel. De ambitie hier is om de landbouwidentiteit 
te koesteren maar in te zetten op een transitie naar 
landbouwactiviteiten en productie met een lokalere 
afzetmarkt enerzijds. Anderzijds zou het de ambitie 
moeten zijn te evolueren naar een landbouwsysteem 
dat bestand is tegen droogte en geen belasting heeft op 
het watersysteem maar verder bouwt op de natuurlijke 
waarden. Door het opstarten van enkele pilots en het 
stimuleren van initiatieven kan hierop ingespeeld 
worden.
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Maak hET landSChap TOEgankElijk En BEREikBaaR MET EEn vEilig En 
kWaliTaTiEf  lOkaal RECREaTiEf nETWERk

Harelbeke heeft een zeer gekende en grote 
recreatieve zone nl. de Gavers. De druk vanuit een 
lokaal maar zeker ook bovenlokaal gebruik op dit 
gebied is groot. Het landelijke noordelijke deel van 
de stad heeft echter ook de potentie uit te groeien tot 
een interessant recreatief gebied en uitloopgebied 
vanuit de stedelijke regio. Dit door heel bewust 
te werken aan het landschappelijk aantrekkelijk 
maken van de open ruimte met het 'aankleden' van 
kleinschalige landschapselementen en het inpassen 
van storende structuren. Anderzijds door het bereikbaar 

Fietssnelweg
Bestaand lokaal fietsnetwerk
Bestaande recreatieve fietslussen
Nieuwe fietspad
Nieuwe wandelpad langs de beek

Horeca

Bestaande boerderijen met winkels

Nieuwe boerderijen met winkels

Bouwkundig erfgoed boerderijen

kerk/kapel

windmolen

en toegankelijk maken van het gebied.  Hiervoor is 
een verbinding met bovenlokale structuren zoals de 
fietssnelweg langs de Leie en het kanaal Roeselare-
Leie essentieel. Die verbinding van de dorpen met de 
regionale fietswegen ontbreekt momenteel. De groen-
blauwe structuur van de beken kunnen hierin een 
belangrijke en aantrekkelijke schakel worden. Door 
de verbrede bermen ook in te zetten als wandelzone 
of fietsroute worden rondjes vanuit de dorpskernen 
mogelijk en dorp en landschap met elkaar verbonden.  
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CREëER gROEn-BlauWE Rand TuSSEn hET STEdElijk gEBiEd En hET landSChap 
MET vaaRnEWijkBEEk En BEvERBEEk alS dRagER

Vaarnewijkbeek

Beverbeek
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Tussen de noordelijke rand van het bebouwde 
gebied van Harelbeke en het dorp Bavikhove ligt door 
de oogharen gezien een openruimte corridor, welke ook 
al in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd 
opgenomen in de gewenste landschappelijke structuur . 
Hier ligt de potentie om een groene stadsrand te maken 
met de Vaarnewijkbeek als een groen-blauwe drager. 
Het benoemen van deze ruimte als groene stadsrand 
en corridor is belangrijk voor het verder tegengaan van 
verrommeling en industrialisering langsheen de N36. 
De corridor kan overheen de Leie doorgezet worden 
als een groene verbinding richting de Gavers. Hier ligt 
ook de opgave om verdere 'dichtslibbing' langsheen 
de Gentsesteenweg tegen te gaan en het hiermee aan 
elkaar vastgroeien van bebouwing vanaf Harelbeke tot 
het naastgelegen Beveren terug te dringen. 

De groene corridor kan een waardevolle functie 
opnemen als open ruimte gebied met recreatieve 
mogelijkheden en herstel van het watersysteem 
van de Vaarnewijkbeek en Beverenbeek. Binnen het 
huidige bestemmingsplan staan delen hiervan reeds 
als natuurgebied aangeduid, in realiteit is dit niet zo. 
Binnen de studie van Leiedal - Contrei regio, is de 
Vaarnewijkbeek aangeduid als een 'verkoelende' zone 
tegen hittestress. we attenderen de gemeente graag 
op de mogelijkheid in te stappen op de eerstvolgende 
subsidiecall rond groen-blauwe netwerken van het 
Departement Omgeving. 

2.Stadsrand als een open landschap met verschillend programma: 
recreatie en natuurgebied, landbouw, volkstuinen 

1.Open ruimte corridor tussen Vaarnewijkbeek en Beverbeek als 
onderdeel van de gewenstelijke landschappelijke structuur 
in GRS

03. AMBITIES
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knElpunTEnkaaRT

De voorgaande ambitie voor het noordelijke 
gedeelte van de stad is vertaald in een knelpunten kaart. 
Hierop is precies aangeduid waar aandachtslocaties 
zijn in relatie tot bebouwde percelen. Een belangrijke 
laag hieruit zijn 'de nog te bebouwen percelen' dit zijn 
onbebouwde percelen die binnen 'rode' bestemmingen 
vallen en op korte termijn bebouwd kunnen worden. De 
ambitie zou hier moeten zijn dat indien bebouwing geen 
kernversterkende functie heeft de percelen 'bevroren' 
dienen te worden en niet bebouwd worden. Ook 
adviseren we het woonuitbreidingsgebied ten noorden 
van Hulste (’t Stroomke) niet aan te snijden. Dit met 
als hoofddoel de open ruimte te vrijwaren en het luwe, 
landelijke karakter van het noordelijke deel van de stad 
te kunnen bewaren.

Vandaag bestaan er vanuit Vlaanderen nog geen 
concrete instrumenten en financiering om het bevriezen 
van de bouwmogelijkheden op effectieve en haalbare 
manier mogelijk te maken voor de gemeente. Enerzijds 
roepen we middels deze scan Vlaanderen op dit mogelijk 
te maken. Anderzijds adviseren we de gemeente zelf 
initiatief te nemen in het ontwikkelen van een methode 
om strategische percelen te vrijwaren van bebouwing. 
Dit zou wellicht kunnen door een combinatie 
van het heffen van stedelijke ontwikkelkosten bij 
ontwikkelingen in de kernen en dit te gebruiken voor 
het aankopen van percelen in het buitengebied in een 
grondenbank. 

Bevriezen nog te bebouwen percelen in het landschap
Verplaats niet grondgebonden landbouwbedrijven
Groei en verdere industrialisatie van bestaande boerderijen beperken
Zorgen voor renovatie van oude berderijen
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04.
transitieagenda

In het hoofdstuk Transitieagenda vertalen 
we de ambities uit het voorgaande hoofdstuk naar 
vier concrete strategische projecten, die meerdere 
krachtlijnen omvatten. Deze projecten dienen ter 
illustratie van hoe je als stad landschap beleefbaar 
kan maken, structuur kan maken, strategisch kan 
verdichten en hoe je kan winnen aan kwalitatieve 
verblijfsruimte. de projecten tezamen zijn per 
definitie niet gebiedsdekkend voor Harelbeke, ze 
vertegenwoordigen eerder de prioriteiten die het 
ruimtelijk beleid zou kunnen hebben. De projecten 
woorden samengebracht in een projectenkaart.
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Verluuw het noordelijke 
landelijke deel en bouw hiermee 
aan een veerkrachtig landschap 
dat als aantrekkelijk en 
toegankelijk uitloopgebied voor 
de stedelijke regio functioneert

Zet in op passende compactheid 
van de bebouwde ruimte

Werk aan een fijnmazig netwerk 
van openbare ruimte waarin 
duurzaam vervoer, vergroening 
en verbinding voorop staan

Bouw voort op de kwaliteit van 
de kernen

versterk de eigen, contrasterende 
identiteiten van stad en 
buitengebied
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6904. TRANSITIEAGENDA

1. Leieoevers
- Toevoegen dwarsverbindingen
- Vergroenen van de oevers
- Voortzetten ontwikkeling woonpark Kuurne-Harelbeke
-  Transformeren site Bomerbre-Corex
- Moleneiland vergroenen en gebouwenensemble herstellen met 
woningen
- Transformeren vloerenfabriek

- Toevoegen route Kuurne - de Gavers

2. Herwaardering van het lokale stedelijk netwerk
- Toevoegen dwarsverbindingen naar de jaagpaden
- Verluwen strategische straten: prioriteit voor traag verkeer en OV
- Toevoegen van groen in de straten (straatbomen)

- Koppel Ringlaan en jaagpaden voor fietsers

3. 'De Gavers verbonden'
- Voortzetten uitbreiding en versterking van de landschappelijke 
kwaliteit van het provinciedomein; koppeling met de Gaverbeek
-  Verknoop de Gavers sterker met de buitenwereld voor traag 
verkeer, verbeter de toegankelijkheid met het OV
-  Groene loper vanaf het station
-  Verschuif het zwaartepunt voor de autobereikbaarheid naar de 
noordzijde (Heerbaan) door verplaatsing van de parking en toevoegen 

van voorzieningen

4. Stasegem
- Bij eventuele keuze voor Ringtracé studie KBK: pleit voor 
verplaatsing op- en afrittencomplex naar Boerderijstraat
-  Voeg ontsluitingsweg doorheen bedrijventerrein toe
-  Verluw Stasegemdorp (thv handelszaken een knip) en Generaal 
Deprezlaan: prioriteit traag verkeer
-  Verdichten in binnenzijde bouwblokken en aan zuidrand; tegelijk 
dorpsweefsel aanvullen

-  Groene ruimtes toegankelijk maken

5. Beekdal Hulste en Bavikhove
- Uitbreiden natuurgebied Ooigembos met natte moeraszone langs 
de beek
-  Terugbrengen natuurlijke meadering, verruimen oevers, ruimte 
voor waterbergin en -infiltratie
-  wegwerken knelpunten in de waterafvoer
- Toevoegen recreatieve wandelroute langs de beek
-  Toevoegen woningen met voorkanten aan het beeklandschap en 
ter randafwerking van achterzijden
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4.1 STraTegISche projecT leIeoeVerS

2.

1.

Om vorm te blijven geven aan Harelbeke als stad 
aan de Leie stellen we voor een strategisch project op 
te tuigen met de rivier en haar oevers als verbindend 
ruimtelijk element. Uiteraard wordt er al jaren in 
verschillende deelgebieden aan de Leieoevers gewerkt, 
het is echter van belang om deze ontwikkelingen in 
een kader te kunnen plaatsen om zo stapsgewijs de 
Leieoevers een hernieuwde betekenis te geven; namelijk 
als een gedeelde ruimte die bij uitstek identiteit geeft 
aan de stad Harelbeke. Dit zal vragen om een nieuwe 
balans tussen wonen, werken, recreatie en natuur langs 
de rivier, waarbij deze functie op een fijnmazige schaal 
verweven moeten worden.

In de eerste plaats is het essentieel het stedelijk 
weefsel van Harelbeke sterker te verknopen met de 
Leie. Het verder werken aan het vervolledigen en 
opwaarderen van de fietsroutes over de jaagpaden 
moet gepaard gaan met het maken van bijkomende 
dwarsverbindingen tussen de oevers en het 
achterliggende stedelijk weefsel. 

Een tweede uitgangspunt voor een project 
Leioevers is het vergroenen van de oevers waar mogelijk. 
Niet alleen helpt vergroening de verblijfskwaliteit en de 
woonkwaliteit van de Leieoevers vooruit, de verkoelende 
werking die een combinatie van water en groen kan 
brengen, draagt ook bij aan de klimaatadaptiviteit van 
Harelbeke.  

Het vergroenen en verknopen van de Leieoevers 
biedt ook kansen voor het toevoegen van woningen in 
stedelijke dichtheid. Dit kan gedeeltelijk gebeuren door 
het voortzetten van de reeds gestarte transformaties van 
voormalige industriële sites (zoals woonpark Harelbeke-
Kuurne), maar ook het Moleneiland en de industriële 
sites direct ten noorden van de markt kunnen 
interessante woonlocaties zijn.  

Binnen het strategisch project Leieoevers 
zien we drie deelgebieden waar op afzienbare termijn 
gewerkt kan worden aan het versterken van de 
Leieoevers.

SiTE BOMaRBRE-COREx
Het bedrijventerrein rond de Vaarnewijkstraat 

heeft met zijn directe aansluiting op de N36 en ligging 
aan de Leie zeker toekomstwaarde; zeker wanneer de 
Vaarnewijkstraat wordt doorgekoppeld naar de Leie en 
er meer wordt ingezet op watergebonden bedrijvigheid. 
Direct aan de overzijde van de rivier ligt er echter 

een cluster historisch gegroeide bedrijfscomplexen 
met een veel ongunstigere ligging en die op korte 
termijn leeg komen te staan. Voor deze site wordt een 
verwevingsproject gestart dat uitgaat van behoud van 
de functie bedrijvigheid. Het is echter de vraag voor 
welk type bedrijvigheid deze site toekomstwaarde 
heeft. Elke mogelijke ontsluitingsroute passeert immers 
dichte woonbuurten met straten die ongeschikt zijn 
voor vrachtverkeer. Er ligt hier bij uitstek een kans om 
de kwaliteitsimpuls in het hart van Harelbeke van de 
afgelopen jaren rond het marktplein verder noordwaarts 
door te zetten. Een omvorming tot monofunctionele 
KMO-zone maakt dit onwaarschijnlijk. we adviseren 
hier in te zetten op gemengde stedelijkheid waar werken 
en wonen op een kleine korrelgrootte worden verweven. 
Functies als kantoren en kleinschalige maakbedrijven 
of atelierwoningen lenen zich hier beter voor dan 
zwaardere bedrijvigheid. Los van het programma liggen 
hier ook ruimtelijk kansen om het achterliggende 
weefsel van woonbuurten aan te helen tot aan de Leie 
en meer (groene) verblijfsruimte langs het jaagpad 
vrij te maken. Deze kansen moeten in dit project zeker 
verzilverd worden.  

1. Luchtfoto site Bomarbre-Corex
2. Jaagpad thv Omniplex
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1. Herontwikkeling site Bomerbre-Corex
2. Doortrekken Vaarnewijkstraat
3. Koppelen jaagpad en N36 voor fietsers
4. Doorzetten ontwikkeling woonpark
5. vergroenen Moleneiland met nieuw 

gebouwencluster
6. Doorsteek Groeningestraat-jaagpad
7. Herontwikkeling site Nerva
8. Fietsbrug naar Kuurne
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3.

MOlEnEiland
Nu de werkzaamheden aan de kades en sluis van 

de Leie zijn voltooid, ligt het Moleneiland er enigszins 
kaal en verlaten bij en dient de vraag zich aan hoe het 
eiland in te richten. De ervaring van openheid met water 
en groen rondom in een verder behoorlijk verstedelijkte 
omgeving is momenteel al een verademing en de 
nieuwe inrichting van het eiland moet deze ervaring 
zien te behouden. Het Moleneiland kan de groene 
tegenhanger van het Marktplein worden: een centrale 
ontmoetingsplek voor de inwoners van Harelbeke. De 
recent opgeleverde vistrap geeft al de nodige dynamiek 
aan deze plek. Om van het Moleneiland echt een 
levendige plek te maken is het echter ook goed denkbaar 
om een beperkte woonontwikkeling mogelijk te maken 
in en rond de gehandhaafde molen. Het uitgangspunt 
hierbij moet zijn de molen weer onderdeel te maken van 
een ensemble van gebouwen, zoals deze dat was voor de 
afbraakwerkzaamheden ten behoeve van de Leiewerken. 
Het toevoegen van bijkomend volume tegen beide 
blinde zijgevels van de bestaande molen maakt diens 
aanblik vanaf de Leiebruggen al minder een van een 
verweesd relict. Verdere bijkomende bebouwing kan zich 
plooien rond de zuidzijde van de havenkom, terwijl de 
noordzijde van het eiland zo veel mogelijk groen wordt 
ingericht.

1.

2.
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zandBERg
Tussen de R8 en de Leiebrug aan de Vlasstraat 

is momenteel geen enkele dwarsverbinding tussen 
het jaagpad en het achterliggende stedelijk weefsel 
van de buurt Zandberg. Om ook deze dichtbebouwde 
buurt toegang te geven tot de groene openheid van 
de Leie, moet er worden gezocht naar bijkomende 
dwarsverbindingen. Op korte termijn zou zo’n 
dwarsverbinding al gemaakt kunnen worden in het 
verlengde van de Groeningestraat, waar nog een 
zeldzame opening is in de bebouwingswand langs de 
Kortrijksesteenweg en de Leie. Hier ligt een onbebouwd 
perceel met een woonbestemming met daarachter een 
stuk natuur, formeel op grondgebied van Kuurne. Het 
is zaak te voorkomen dat een woonontwikkeling dit gat 
volledig sluit en hier een dwarsverbinding te realiseren 
voor traag verkeer. wanneer in het verlengde daarvan 
ook een nieuwe fietsbrug zou kunnen worden gemaakt, 
als alternatief voor de weinig comfortabele brug aan de 
Vlasstraat, ontstaat een interessante oost-westroute 
voor fietsverkeer tussen de kern van Kuurne, het 
nieuwe Vlaspark, de wijk Zandberg en provinciedomein 
de Gavers. Een tweede dwarsverbinding tussen de 
Kortrijksesteenweg en de Leie kan gemaakt worden 
bij een eventuele herontwikkeling van de site van 
de vloerenfabriek naast IMOG. Gezien de goede 
bereikbaarheid zou dit een gunstige locatie zijn voor 
een KMO zone, waar wellicht ook de te verplaatsen 
gemeentewerf een plek zou kunnen vinden.

04. TRANSITIEAGENDA

1. Verweesd molengebouw
2. Reeks: Moleneiland vóór de Leiewerken, vandaag 

(met verweesd molengebouw) en mogelijke toekomst
3.  Inzoom: molengebouw weer onderdeel van een 

ensemble
4.  Groeningestraat: locatie voor doorkoppeling naar 

het jaagpad langs de Leie

3.

4.
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bestandsnaam.dwg

Naam tekening
dag maand 2009

1: 20.000

4.2 STraTegISche projecT 
herwaarderINg VaN heT lokale 

STedelijk NeTwerk
1. Koppelen jaagpad en N36 voor fietsers 
2. Overleiestraat: huidige situatie en voorstel
3. Projectkaart te versterken netwerk
4. Elfde Julistraat: huidige situatie en voorstel

1.

2.

bestandsnaam.dwg

Naam tekening
dag maand 2009

1: 20.000

Hoewel grote infrastructuren als het spoor, de 
R8, de E17 en de N36 het stedelijk weefsel van Harelbeke 
hebben gefragmenteerd, bieden zij ook de kans om de 
inrichting van het onderliggende netwerk van stedelijke 
straten meer in te zetten op het ruimte geven aan trage 
mobiliteit en verblijfskwaliteit. Vandaag vertaalt het 
verschil in de hiërarchie waartoe de straten behoren 
zich nauwelijks in gedifferentieerde inrichting: de 
auto is overal de baas. Voor Harelbeke is het essentieel 
om de verschillende stadsdelen, dorpskernen en de 
groene open ruimtes op een kwalitatievere manier aan 
elkaar te verknopen. Dat kan door het lokale stedelijke 
stratennetwerk te herwaarderen en op een paar 
strategische punten aan te vullen. Het faciliteren van 
comfortabele routes voor traag verkeer en openbaar 
vervoer en het verhogen van de verblijfskwaliteit van 
de openbare ruimte zouden daarbij zoals gezegd voorop 
moeten staan. 

Het vervolledigen van de routes langs de Leie, 
maar vooral ook het toevoegen van dwarsverbindingen 
zoals beschreven onder het project Leieoevers passen 
hierin. Vooral de toevoeging van een route tussen 
de kern van Kuurne en De Gavers kan van grote 
meerwaarde zijn. Het direct koppelen van de jaagpaden 
langs de Leie en de fietspaden langs de Ringlaan zou 
een bijkomende verbetering van het trage netwerk zijn. 
Belangrijke schakels zijn ook de Overleiestraat en de 
Stasegemsesteenweg, beide zouden gezien de nabijheid 
van regionale autoroutes geen doorgaande functie voor 
autoverkeer hoeven hebben, terwijl ze als bus- en fietsas 
bijzonder waardevol zouden zijn. In Zandberg kunnen 
de straten die parallel aan de Kortrijksesteenweg zoals 
de Elfde Julistraat en de Jan Breydelstraat veel luwer 

en groener worden ingericht. Een herinrichting van het 
openbaar domein rond de Sint-Ritakerk kan hiervan 
een start vormen. Voor de dorpen Bavikhove en Hulste 
in het noorden zijn de Vierkeerstraat, Krevijnstraat 
en Vlietestraat de meest strategische te vernieuwen 
schakels. In Stasegem kunnen Stasegemdorp en de 
Generaal Deprezstraat verluwd worden, en kan het 
jaagpad langs Kanaal Bossuit-Kortijk fijnmaziger 
verknoopt worden met het stratennetwerk van het dorp. 
De wijdhagestraat kan worden omgevormd tot een 
groene loper tussen het station Harelbeke en De Gavers.

Het aanpakken van het netwerk van 
openbare ruimte is eerder een evolutie dan een 
revolutie: dit kost tijd. Echter kunnen bovenstaande 
uitgangspunten gerealiseerd worden bij groot periodiek 
onderhoud aan de verharding van de straten en/of 
ondergrondse infrastructuur. Het doorkoppelen van 
de Groeningestraat tot aan het jaagpad is echter een 
voorbeeld van een ‘quick win’ die al sneller behaald kan 
worden.
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9 1. Overleiestraat

2. Elfde Julistraat
3. Jan Breydelstraat
4. Groeningestraat
5. Heerbeen
6. Wijdhagestraat
7. Stasegemsesteenweg
8. Generaal Deprezstraat
9. Stasegemdorp
10.Vierkeerstraat
11.Krevijnstraat
12. Vlietestraat
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Rond de Gavers is de laatste jaren veelvuldig 
gewerkt aan visievorming en concrete projecten. Het 
gebied is dan ook lokaal als bovenlokaal een gekend en 
zeer intensief gebruikt recreatiegebied. Het herdenken 
en uitvoerig bestuderen van het gedane studiewerk 
overstijgt de scope van de bouwmeesterscan en zou 
het geleverde werk te kort doen.  wat we vanuit de 
scan willen toevoegen aan het geleverde werk is het 
aandachtspunt van 'de Gavers' te blijven verbinden 
in en met zijn (ruimere) context. Dit zowel op 
landschappelijk systeem met de Gavers als depressie, 
natuurlijke moeraszone en bron van de Gaverbeek,  als 
op bereikbaarheid door langzaam verkeer. 

Om het grote aantal bezoekers van De Gavers 
dat vanuit Harelbeke en de directe buurgemeenten naar 
het provinciedomein komt te verleiden vaker te voet, 
met de fiets of met het openbaar vervoer te komen, zijn 
ingrepen nodig in de routes van en naar De Gavers. Ten 
eerste kan de wijdhagestraat worden getransformeerd 
tot een groene loper tussen het station en de 
momenteel vrij informele toegang tot het domein aan 

4.3 STraTegISche projecT 
'de gaVerS VerboNdeN' 
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de Teesweg. Deze groene loper, bijvoorbeeld uitgevoerd 
als fietsstraat, mogelijk ook met een buslijn, moet een 
duidelijk herkenbare route naar de Gavers worden. 
Het toevoegen van een fietsendeelvoorziening aan het 
station ondersteunt dit. De entree aan de Teesweg zelf 
kan meer als een herkenbare entree van het domein 
worden vormgegeven.  

Een groot deel van de inwoners van Harelbeke 
zal echter via de Stasegemsesteenweg en de Gulden 
Sporenstraat naar de Gavers komen. Daarom is het 
van belang in de inrichting van deze straten het trage 
verkeer meer ruimte en comfort te bieden. Zoals 
eerder beschreven kan via de Groeningestraat, een 
doorsteek naar het jaagpad langs de Leie en een nieuwe 
fietsbrug, een snelle verbinding tussen de Gavers en 
Kuurne worden voorzien. De stad is al voornemens de 
Stasgemsesteenweg als fietsas te bestempelen. Dit staat 
vandaag echter op gespannen voet met het feit dat de 

parkeervoorzieningen voor het provinciedomein aan de 
west- en zuidzijde zijn voorzien. 

Om met name de bezoekers die van verder weg 
met de auto De Gavers bezoeken niet meer door dicht 
bewoond gebied te laten rijden, zou het verstandig zijn 
een nieuwe parking te maken aan de noordzijde van het 
domein, aan de Heerbaan, dicht bij de afrit van de N36. 
Vanaf de parking kunnen bezoekers zich ofwel te voet, 
met deelfietsen of wellicht met een autonoom rijdend 
shuttle-voertuig naar de voorzieningen in het domein 
verplaatsen. Ook zou een nieuw voorzieningencluster 
worden toegevoegd nabij de nieuwe parking. Door 
deze verschuiving van zwaartepunt naar de noordzijde 
van de Gavers ontstaat een luwere zuidzijde wat 
landschappelijk past binnen het vernatten en 
vernatuurlijken van deze zone.

04. TRANSITIEAGENDA

1. Montage lopende initiatieven rondom De Gavers
2. Wijdhagestraat
3. Informele entree Teesweg
4. Stasegemsesteenweg
5. Projectkaart Gavers
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1. Wijdhagestraat
2. Stasegemsesteenweg
3. Groeningestraat
4. Opheffen parking 

Eikenstraat
5.Nieuwe parking aan 

de Heerbeen 
+ bijkomende 
voorzieningen
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4.4 STraTegISche projecT STaSegem

Stasegem heeft een grote, deels onderbenutte 
potentie als aantrekkelijk dorpse woonkern met een 
gezellige dorpsstraat, scholen, de binnensteden van 
Kortijk en Harelbeke op fietsafstand en het groen van 
De Gavers en het Kanaalbos op wandelafstand. Het 
dorp ligt echter ingeklemd tussen sporen, de R8 en 
het Kanaal Bossuit-Kortrijk, waardoor het met slechts 
enkele straten met de buitenwereld is verbonden. Het 
dorp moet deze verbindingen daarbovenop delen met 
een groot bedrijventerrein; de ongelukkige vervlechting 
tussen dit bedrijventerrein en het dorp drukt vandaag 
de leefbaarheid. Ook is in het hart van het dorp in 
de toch al smalle straten veel ruimte voor de auto 
gereserveerd, wat met name rond de scholen en cafés 
storend is. De toegankelijkheid van het aanwezige 
groen – het kanaalbos, het kasteeldomein en andere 
groene ruimtes binnen in bouwblokken – is beperkt. 
In een strategisch project op schaal van het dorp kan 
verdichting gecombineerd worden met het verhogen 
van de leefkwaliteit van het dorp. Dit bouwt voort op 
de visie op Stasegem zoals reeds opgenomen in het 
GRS. De woongebieden nabij de Beneluxlaan en de 
Visserstraat, die in het GRS werden voorzien, kunnen 
worden afgemaakt. Daarnaast zijn er interessante 
mogelijkheden voor inbreiding in het dorp.

TOEkOMST kanaal BOSSuiT-
kORTRijk En R8
Van de drie varianten voor een nieuw tracé 

voor het kanaal die momenteel in studie zijn, is het 
zogenoemde Ringtracé het meest interessant voor 
Stasegem. Deze biedt namelijk de kans om een nieuw 
op- en afrittencomplex van de R8 te maken. wanneer 
deze ter hoogte van de Boerderijstraat voorzien 
kan worden, krijgt het bedrijventerrein een veel 
directere ontsluiting. Door ook een nieuwe verbinding 
doorheen het bedrijventerrein te maken richting de 
Stasegemsesteenweg, komt de kern van Stasegem meer 
in de luwte te liggen en hoeft doorgaand verkeer en 
verkeer met het bedrijventerrein als bestemming niet 
meer met een ingewikkelde route rond de kern worden 
geleid. Straten als de Spinnerijstraat, Stasegemdorp 
en de General Deprezstraat kunnen dan veel luwer en 
groener worden ingericht. Ook bij een andere tracékeuze 
voor het kanaal kan de routing rond het dorp verbeterd 
worden door een meer gestrekte aansluiting tussen de 
Politieke Gevangenenstraat en de R8 te realiseren.

vERdiChTEn gElijk Op laTEn gaan 
MET EEn kWaliTEiTSiMpulS van hET 
dORpSE WEEfSEl
In Stasegem liggen nog een aantal interessante 

verdichtingskansen die kunnen worden gecombineerd 
met het vormgeven aan en verbeteren van de kwaliteit 
van het dorpsweefsel. Zo zijn er een aantal open 
binnenterreinen in de bouwblokken die geactiveerd 
zouden kunnen worden. Deze terreinen dienen 
allerminst volgebouwd te worden. Een beperkte 
woningentoevoeging kan de mogelijk geven om een 
deel van het straatparkeren naar binnen de blokken 
over te hevelen en om voor de buurt toegankelijk 
groen te voorzien. Het braakliggende terrein tussen de 
Generaal Deprezstraat en de Ommegangstraat leent 
zich bijvoorbeeld goed voor zo’n aanpak. Tegen de 
achtertuinen aan de Generaal Deprezstraat kunnen 
enkele rijwoningen worden toegevoegd, die bijdragen 
aan de sociale controle in het binnenterrein. In de 
flanken kunnen enkele parkeergelegenheden worden 
voorzien, die tevens dienst doen als kiss&ride voor de 

1.

2.

3.

1. Café's Stasegemdorp
2. Braakliggende percelen achter Gen. Deprezstraat
3. Generaal Deprezstraat
4. Projectkaart Stasegem: autoverkeer directer rond de kern 

leiden, dorpsstraten vergroenen en koppelen aan het kanaal
5. Activeren van binnenterreinen
6. Voorstel voor profiel Generaal Deprezstraat
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04. TRANSITIEAGENDA

scholen. Door het toevoegen van parkeergelegenheid op 
het binnenterrein kan een deel van het straatparkeren 
uit de Generaal Deprezstraat worden opgeheven, 
waardoor deze straat als echte fietsstraat kan worden 
ingericht. Het hart van het binnenterrein kan groen 
blijven en als toegankelijk park worden ingericht. 
Eenzelfde aanpak kan gevolgd worden aan Klein Katrol 
en bij een eventuele herontwikkeling van de serre aan 
de Bosdreef. Het openstellen van het kasteeldomein 
voor de inwoners van Stasegem kan ook gecombineerd 
worden met een beperkte verdichting aan de westzijde 
van het domein. Het deel van Stasegemdorp tussen 
de kerk en de Generaal Deprezstraat kan met 
een herinrichting tot shared space met beperkte 
ruimte voor de auto nog aantrekkelijker worden als 
ontmoetingsplaats  in eht hart van het dorp.

De inwoners van het dorp zouden beter kunnen 
profiteren van de recreatieve potentie van de groene 
zuidrand wanneer de straten als Bosdreef en de 
Vaartstraat voor traag verkeer worden doorgekoppeld 
tot aan het jaagpad langs het kanaal, en wanneer er 
een continue fiets-wandelroute kan worden gemaakt 
langsheen De watergroep en de Pluimbeek. De 
voorgenomen omvorming van de Stasegemsesteenweg 
tot fiets-as verbetert de verbinding tussen Stasegem en 
Harelbeke per fiets. Ten slotte is het waarborgen van 
een goede bereikbaar van de Gavers vanuit Stasegem 
belangrijk dat bij de bouw van een mogelijke fietstunnel 
ter vervanging van de gelijkvloerse overweg naar de 
Eikenstraat deze zo wordt gepositioneerd dat de helling 
optimaal aansluit op de Beneluxlaan.
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4.5 STraTegISche projecT beekdal  
hUlSTe eN baVIkhoVe

van lOSSE fRagMEnTEn naaR één 
viSiE vOOR dE BEEkdalEn
Op de Ferrariskaart is goed te zien dat de dorpen 

Hulste en Bavikhove van oudsher een sterke relatie met 
de Hazebeek hadden en dat het beekdal een groene 
verbinding vormde met de Leieoever. Ook al in de tijd 
van het opstellen van het Gewestplan leek de ambitie 
te bestaan de beek als een gemeenschappelijke groen-
blauwe dooradering van de twee dorpen te behouden. 
Hoewel in het RUP Landelijk gebied rond Bavikhove en 
Hulste een goede basis is gelegd voor het vrijwaren van 
het beekdal van bijkomende bebouwing op ongewenste 
plekken, lijkt een aantrekkelijk wenkend ruimtelijk 
perspectief voor hoe het deekdal zich zou kunnen 
ontwikkelen niet voorhanden. 

Door in samenhang te werken aan 
natuurontwikkeling, waterberging, recreatie en 
nieuwe woonomgevingen met de beek als ruimtelijke 
ruggengraat, kan de beek aan betekenis winnen als 
sterke identiteitsdrager voor Hulste en Bavikhove, en 
als onderscheidend uitlooplandschap voor de stad 
Harelbeke als geheel. De landschappelijke interventies 
rond de beek bieden ook de kans om aantrekkelijke, 
landelijke woonomgevingen te maken. Hoewel het 
GRS geen woonbehoefte voorzag voor de dorpen, 
zijn er planologisch woonontwikkelingen mogelijk, 
zoals in het gebied dat valt onder RUP Bavikhove Dorp 
Noord en het woonuitbreidingsgebied Vierkeerstraat, 
waar de voortzetting van een sociaal woonproject 
reëel lijkt. Een visie op het beekdal kan helpen de 
mogelijke woonontwikkelingen aan te grijpen om 
de landschappelijke kwaliteiten van het beekdal te 
versterken.

37Stad Harelbeke, RUP Bavikhove Dorp-NoordLeiedal, september 2014

fi guur 17: Aanzet inrichtingsplan

Legende

1. Beekdal op Ferrariskaart en Gewestplan
2.  Inrichtingsschets woonontwikkeling in RUP 

Bavikhove Dorp Noord

1.

2.
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Bavikhove

Hulste
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sportspark

Nieuwe ontwikkeling 
met zicht naar de beek 

Herontwikkeling 
van het pleinspeeltuin

wandelpad

fietspad

wandelpad

kERn BavikhOvE
Zeker in Bavikhove zijn er een aantal 

interessante plekken -die reeds een woonbestemming 
hebben- aan te wijzen, waar het dorp zich door 
randafwerking met het gezicht naar de beek kan 
richten. Het beekdal wordt daardoor ook meer een 
bewoond landschap, wat ook kan bijdragen aan meer 
collectief gevoel van eigenaarschap. Op de kaart zijn 
mogelijke woonontwikkelingen getekend in het gebied 
ten oosten van de Vlietstraat, rond de 25ste Liniestraat 
en aan de Vierkeerstraat. Bij het verkavelen is het van 
belang de groene open ruimte niet meer dan nodig te 
bebouwen en de nieuwe woningen te laten adresseren 
aan het landschap (dus slechts aan één zijde van 
de ontsluitende wegen bebouwing) en geen nieuwe 
achterkanten te laten ontstaan. Parkeergelegenheid 

1. Huidige situatie ten oosten van Vlietestraat
2. Referentie wonen aan het landschap

1.

2.
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kan tussen de achtertuinen van bestaande 
en nieuwe woningen worden voorzien. Trage wegen 
verbinden de nieuwe woningen met een recreatieve 
route langs de beek. Hiermee wordt de beek op diverse 
plaatsen terug zichtbaar en beleefbaar.  Speciale 
aandacht vraagt de inrichting van de kruising van de 
beek met de Vlietestraat.

Door in de inrichting van de Kervijnstraat en 
de Vierkeerstraat meer prioriteit en ruimte te geven 
aan traag verkeer, wordt het aantrekkelijker voor de 
inwoners van Hulste en Bavikhove om de fiets boven de 
auto te verkiezen als vervoersmiddel richting Harelbeke-
centrum. Het dorpsplein van Bavikhove zou gebaat 
zijn bij een wat dorpsere maat, wat bereikt kan worden 
door de pleinruimte te verkleinen door de parking te 
bebouwen. De parking kan, naast bijkomende woningen, 
een plek krijgen op het open perceel aan de Bruyelstraat. 

04. TRANSITIEAGENDA

Open ruimte tot aan 
kruispunt Vondelstraat-

Vierkeerstraat

wandelroutes naar en 
langs de beek

1. Eerste fase woonontwikkeling Vierkeerstraat
2. Nog onbebouwde deel WUG Vierkeerstraat

1.

2.
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Lampernissebeek

Lampernissebeek 

ondergronds

kERn hulSTE
In en om de kern van Hulste geven de VMM 

overstromingskaarten vandaag, maar zeker in de 
toekomst, overstromingsrisico’s aan gekoppeld aan 
de Lampernissebeek en Hazebeek doorheen het 
dorpscentrum. Deze beide beken lopen ingebuisd 
doorheen het gebouwde gebied. Voor de Hazebeek is het 
mogelijk om deze door het herinrichten van de parking 
en Pastorietuin aan de Kerkstraat terug in zicht te 
brengen. Voor de Lampernissebeek is dit ingewikkelder 
en kan een eerst stap zijn het herinrichten van de 
straatprofielen waar de beek onderloopt.  Een volgende 
stap na het ontharden van de parking en het openstellen 
van de pastorietuin zou de herontwikkeling van de 
sleetse panden aan de zuidkant van de tuin zijn. Ook 
hier kan een aantrekkelijke woonproject aan de beek 
vorm krijgen. Door doorsteken tussen de pastorietuin 
en de Kerkstraat te maken, wordt deze ruimte nog 
sterker als verblijfsruimte in het dorpse weefsel 
verweven. De Kerkstraat en de Klaverbeekdreef kunnen 
als schakel dienen tussen het recreatieve pad langs de 
beek en de kern van Hulste, waar de Vlietweg en de 
Doornhoutsevoetweg meer een functionele verbinding 
voor traag verkeer tussen de twee dorpen bieden.

pastorietuin
nieuwe wandelpad 

langs de beek

Nieuwe ontwikkeling 
met zicht naar de beek 

1. VMM overstromingskaart
2. Schets onthardingsproject pastorietuin Hulste

1.

2.
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water bufferzone

nieuwe wandelpad langs 

de Lampernissebeek

fietsverbinding

sportpark

begraafplaats

04. TRANSITIEAGENDA

1. Pastorietuin
2. Pastorietuin: momenteel niet toegankelijk
3.  Sleetse panden tussen Pastorietuin en Kerkstraat

1.

2. 3.
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4.6 projecTeNkaarT

pROjECTEnkaaRT
Deze samenvattende projectenkaart geeft een 

overzicht van de hiervoor voorgestelde strategische 
projecten en toont hun samenhang. 
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4.7 TraNSITIeageNda

04. TRANSITIEAGENDA

am
bities

Verluuw het noordelijke 
landelijke deel en bouw hiermee 
aan een veerkrachtig landschap 
dat als aantrekkelijk en 
toegankelijk uitloopgebied voor 
de stedelijke regio functioneert

Zet in op passende compactheid 
van de bebouwde ruimte

Werk aan een fijnmazig netwerk 
van openbare ruimte waarin 
duurzaam vervoer, vergroening 
en verbinding voorop staan

Bouw voort op de kwaliteit van 
de kernen

versterk de eigen, contrasterende 
identiteiten van stad en 
buitengebied

STraTeg
ISc

h
e 

pro
jec

TeN

1. Leieoevers
- Toevoegen dwarsverbindingen
- Vergroenen van de oevers
- Voortzetten ontwikkeling woonpark Kuurne-Harelbeke
-  Transformeren site Bomerbre-Corex
- Moleneiland vergroenen en gebouwenensemble herstellen met 
woningen
- Transformeren vloerenfabriek

- Toevoegen route Kuurne - de Gavers

2. Herwaardering van het lokale stedelijk netwerk
- Toevoegen dwarsverbindingen naar de jaagpaden
- Verluwen strategische straten: prioriteit voor traag verkeer en OV
- Toevoegen van groen in de straten (straatbomen)

- Koppel Ringlaan en jaagpaden voor fietsers

3. 'De Gavers verbonden'
- Voortzetten uitbreiding en versterking van de landschappelijke 
kwaliteit van het provinciedomein; koppeling met de Gaverbeek
-  Verknoop de Gavers sterker met de buitenwereld voor traag 
verkeer, verbeter de toegankelijkheid met het OV
-  Groene loper vanaf het station
-  Verschuif het zwaartepunt voor de autobereikbaarheid naar de 
noordzijde (Heerbaan) door verplaatsing van de parking en toevoegen 

van voorzieningen

4. Stasegem
- Bij eventuele keuze voor Ringtracé studie KBK: pleit voor 
verplaatsing op- en afrittencomplex naar Boerderijstraat
-  Voeg ontsluitingsweg doorheen bedrijventerrein toe
-  Verluw Stasegemdorp (thv handelszaken een knip) en Generaal 
Deprezlaan: prioriteit traag verkeer
-  Verdichten in binnenzijde bouwblokken en aan zuidrand; tegelijk 
dorpsweefsel aanvullen

-  Groene ruimtes toegankelijk maken

5. Beekdal Hulste en Bavikhove
- Uitbreiden natuurgebied Ooigembos met natte moeraszone langs 
de beek
-  Terugbrengen natuurlijke meadering, verruimen oevers, ruimte 
voor waterberging en -infiltratie
-  wegwerken knelpunten in de waterafvoer
- Toevoegen recreatieve wandelroute langs de beek
-  Toevoegen woningen met voorkanten aan het beeklandschap en 
ter randafwerking van achterzijden
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qUIck wINS

- Handhaven beekbeheer en controleren vigerend beleid mbt 

afstanden waterlopen t.b.v water-en ecologische kwaliteit

- Bevriezen ongunstig gelegen percelen

- Doorkoppelen van de Groeningestraat tot aan het jaagpad langs de 

Leie

- Doorkoppelen straten Stasegem tot aan jaagpad langs kanaal 

Bossuit-Kortrijk

- Tijdelijke (publieke) invulling voor verharding Bomerbre aan de 

Leie

- Fietsdoorsteek voorzien tussen Forestier Liederikstraat en jaagpad 

langs de Leie over terrein Corex

- Deelfietsenstation voorzien bij station Harelbeke

- Teesweg herkenbaarder maken als entree naar De Gavers; 

bewegwijzering voorzien vanaf station.

- Openstellen kasteeldomein Stasegem

- Openstellen en herinrichten pastorietuin Hulste; herinrichten, 

vergroenen en openleggen beek onder parkeerplaats Hulste

- Knip Stasegemdorp tussen Generaal Deprezstraat en 

Ommegangstraat

- Herinrichten straatprofielen met als doel: ontharding, vergroening 

en regenwaterinfiltratie bv. Beeklaan, Koning Albertlaan en Verenigde 

Natiënlaan
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- Rivierherstel Leie Bavikhove-Ooigembos uitbreiden langs de beken

- REKOVER: blijf inzetten op efficiënte voorstadlijnen (bus) en een 

intensievere dienstregeling voor station Harelbeke

- ZERO-regio: concretiseren van de potenties van de Leie als 

ruimtelijk element in de transitie naar een klimaatadaptievere regio

programma's

04. TRANSITIEAGENDA 89
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pUblIeke SlagkrachT

Voortgaan op de pro-actieve werkwijze met de volgende 

aanbevelingen:

1) Instrumenten uitrollen/gebruiken die regievoering inhouden, met 

slagkracht op verschillende schaalniveaus, van stedenbouwkundige 

inzet tot architecturale kwaliteit

- Ontwerpmatige verkenningen als instrument (met aandacht voor 

contextualiteit, openbare ruimte,  typologische variatie, collectieve 

parkeeroplossingen...)

- Beeldkwaliteitplan als instrument

- woningtypetoets (goed te keuren door college en gemeenteraad, 

overleg met deputatie)

- Installeren van een KwaliteitsKamer voor strategische projecten

2) Regie voeren stuurt aan op een onderhandelende stedenbouw

- met burgers

- met stakeholders

- met investeerders en ontwikkelaars

3) Inzetten op het verkrijgen van grondposities, is bijkomend inzetten 

op een positie aan de onderhandelingstafel (een klein aandeel 

kan soms genoeg zijn...). Door een combinatie van het heffen van 

ontwikkelkosten op stedelijke ontwikkelingen en het aankopen vna 

strategische percelen in een grondbank in het buitengebied kan een 

methode zijn om het buitengebied van bijkomende bebouwing te 

vrijwaren.

- Faciliteer de uitrol van een krachtiger duurzaam collectief 

mobiliteitsnetwerk in stadsregionaal verband teneinde het 

autogebruik sterk terug te dringen. Dat betekent onder meer het 

intensiveren van het aantal treinen dat stopt op station Harelbeke.

- Beoordeel de tracékeuze kanaal Kortrijk-Bossuit/R8 nadrukkelijk 

mede in relatie tot de kansen voor het lokale netwerk en de 

leefbaarheid in Harelbeke/Stasegem

- werk actief mee aan de herschikking van de toegangsroutes 

en parkings bij De Gavers teneinde een duurzame mobiliteit en 

landschapsinrichting te bevorderen.

- Schaal de studie mbt natuur - en oeverherstel van de Leie op tot op 

systeemniveau van bron-zijbeken-samenvloeiing met Leie tot Leie

aaNbeVelINgeN aaN 
hogere oVerhedeN



Eindrapport Gemeente Harelbeke

05. BIJLAGEN

05.
bijlage

91



BWMSTR SCAN

92

viSualiSERing diagRaM

Voor de visualisering het Nightingale Rose diagram is 
voor elke indicator een ranking genomen van de 308 
Vlaamse gemeentes. Voor een aantal parameters is met 
een omgekeerde ranking gewerkt. Reden hiervoor is 
de leesbaarheid van het diagram. waarden meer naar 
buiten op de ring stellen de ‘meer gunstige waarde’ in 
ranking voor, meer naar binnen de ‘minder gunstige 
waarde’. De gescande gemeente wordt afgebeeld in het 
diagram, in vergelijking met het gemiddelde van de type 
gemeente uit de Vrind-classificatie. Een groene kleur in 
de buitenschil voor een bepaalde indicator wijst dus op 
een waarde die gunstiger is voor de gemeente dan het 
gemiddelde voor gelijkaardige type gemeentes. 

METadaTa

Type gemeente
De opdeling in type gemeentes is gemaakt op basis 
van de Vrind-classificatie. De Vrind-classificatie is 
een ruimtelijke indeling op basis van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen met opsplitsing van 
het buitengebied op basis van het Strategisch 
Plan Ruimtelijke Economie waarbij het ruraal 
overgangsgebied en het ruraal gebied als platteland 
wordt geclassificeerd (VRIND2004-2005).

aantal inwoners (2018) 
Bron: Statbel, 2018

Ruimtelijk rendement voor het wonen:  
aantal inwoners per hectare in kadastrale woon gebieden 
(2017)
Bron: Statbel, kadaster
De kadastrale woongebieden zijn percelen voor 
appartementen, buildings en huizen en hoeves. Dit zijn 
dus percelen waarop een woning staat. 

percentage doorlatende oppervlakte (2012)
Bron: gemeentemonitor 2012, AIV
Bodemafdekking of bodemafdichting wordt uitgedrukt 
als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van 
het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen 
van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen 
waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de 
bodem verloren gaan.  De doorlatende oppervlakte 
is de gemeenteoppervlakte verminderd met de 
bodemafdekking of bodemafdichting

Percentage appartementen, halfopen bebouwing en geslo-
ten bebouwing (2017)

Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het 
gebouwenpark.
Dit is het aandeel appartementen, halfopen bebouwing 
en gesloten bebouwing op de woongebouwen.

aantal m² open ruimte per inwoner (2017)
Bron: Statbel
Dit is de oppervlakte kadastrale oppervlakte 
onbebouwde percelen per inwoner.

Percentage inwoners dat toegang heeft tot wijkgroen 
binnen 800m (2013)
Bron: gemeentemonitor 2013

Percentage van de oppervlakte biologisch waardevol 
groen (2018)
Bron: biologische waarderingskaart 2018
Dit is de totale oppervlakte biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle natuur op de totale oppervlakte van de 
gemeente.

Openbaar vervoer voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Fietsgebruik voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Voetgangers voor school en werkverkeer (%) (2017)
Bron: survey gemeentemonitor 2017, SV/ABB
Modale verdeling naar dominant vervoermiddel voor 
verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, in %. 

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden in 2011-2017)
Bron: Statbel, kadaster
Dit is de groei in het ruimtelijke rendement tussen 2011 
en 2017. In de meeste gemeenten is dit negatief.

Groei van het aandeel appartementen, halfopen bebou-
wing en gesloten bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011)
Bron: Statbel, kadastrale statistiek van het 
gebouwenpark.
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CO2emissie voor verwarming en elektriciteit  
per huishouden 2016 (ton/huishouden) (omgekeerde  
ranking)

Bron: provincie in cijfers 

CO2emissie particulier en openbaar voor transport en 
vervoer, 2016  (ton/huishouden)  
(omgekeerde ranking)

Bron: Vito
Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW per huishou-
den), 2016
Bron: provincie in cijfers 

Data spiderdiagram 

05. BIJLAGEN

Naam gemeente

Aantal inwoners (2018) 27886

gemiddelde gemiddelde

Type gemeente  regionaal 
stedelijke rand 

 regionaal 
stedelijke rand 

Vlaanderen

Ruimtelijk rendement voor het wonen: 
aantal Inwoners per hectare in 
kadastrale woongebieden (2017) 

45 34                  34

Percentage doorlatende oppervlakte 
(2012)

73% 80% 84%

Percentage appartementen, halfopen 
bebouwing en gesloten bebouwing (2017) 

77% 57% 53%

aantal m² open ruimte per inwoner 
(2017) 

555 1613 2068

Percentage inwoners dat toegang heeft 
tot wijkgroen binnen 800m (2013) 

41% 56% 68%

Percentage van de oppervlakte 
biologisch waardevol groen (2018)

8% 18% 21%

Openbaar vervoer voor school en 
werkverkeer (%) (2017)

10,0% 12,0% 14,7%

Fietsgebruik voor school en werkverkeer 
(%) (2017)

15,8% 16,5% 12,9%

Voetgangers voor school en werkverkeer 
(%) (2017)

2,6% 3,3% 4,0%

Evolutie ruimtelijk rendement (inwoners 
per hectare in kadastrale woongebieden 
in 2011-2017) 

0,23                -0,49 -0,54

Groei van het aandeel appartementen, 
halfopen bebouwing en gesloten 
bebouwing in het totale woningaanbod 
(2017-2011) 

0,5% 2,2% 1,7%

CO2emissie voor verwarming en 
elektriciteit per huishouden 2016 
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking)

2,67 3,43 3,86

CO2emissie particulier en openbaar voor 
transport en vervoer, 2016  
(ton/huishouden) (omgekeerde ranking) 

4,16 5,33 5,39

Pv-installaties < 10 kW (Vermogen in kW 
per huishouden), 2016

0,39 0,54 0,51

Harelbeke
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