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De gemeente Lendelede heeft op 22 oktober 1998 beslist om over te gaan tot de 
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Vooraleer met de eigenlijke beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur aan 
te vatten, worden in dit hoofdstuk het ontstaan en de algemene kenmerken van de 
structuurplanning beschreven, wordt toegelicht waarom een gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan dient opgemaakt te worden en worden de belangrijkste decretale 
bepalingen aangehaald.  

1. HET ONTSTAAN VAN STRUCTUURPLANNING 

De structuurplanning is ontstaan tijdens de jaren zeventig als reactie op de 
toenmalig vigerende ruimtelijke planning. Deze werd geregeld door de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw, de 
zogenaamde ‘stedenbouwwet’. De belangrijkste planningsinstrumenten waren 
volgens deze wet de plannen van aanleg (de gewestplannen en de algemene en 
bijzondere plannen van aanleg). 

In de loop van de voorbije twintig jaar zijn de plannen van aanleg niet altijd de 
geschikte instrumenten gebleken om de ruimtelijke ontwikkelingen te structureren 
en te ordenen. 

Het zijn immers statische eindtoestandsplannen die, op basis van 
wetenschappelijke extrapolaties van gekende sociaal-economische gegevens, de 
toekomstige ruimtelijke ordening fixeren in een definitief plan. De ruimtelijke 
ontwikkelingen worden geacht zich te schikken naar deze geformaliseerde 
eindtoestand. De in de plannen van aanleg vastgelegde bodembestemming levert 
hiervoor een technisch toetsingskader, dat bepaalt wat mag en wat niet mag. 

Een dergelijke planning is gebaseerd op de veronderstelling dat de mens door 
middel van de rede en de wetenschap de processen van de ruimtelijke ontwikkeling 
kan controleren en organiseren. Deze veronderstelling heeft echter in tal van 
situaties gefaald ten opzichte van de complexiteit van de realiteit, ten opzichte van 
het gevoel van relativiteit dat eruit volgde, en ten opzichte van het bewustzijn van de 
onmogelijkheid tot rationele beheersing van de toekomstige ruimte. 

De eindtoestandsplanning is, vanwege haar statisch en passief karakter, niet in 
staat om rekening te houden met en in te spelen op een voortdurend wijzigende 
maatschappelijke context. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die niet voorzien 
waren bij de opmaak van de plannen van aanleg, worden vaak achteraf 
gesanctioneerd door allerlei wijzigingen en herzieningen. Uiteindelijk hebben de 
voortdurende aanpassingen die noodzakelijk zijn aan de oorspronkelijke plannen 
van aanleg geleid tot een paradoxale situatie: niet de ruimtelijke plannen bepalen en 
oriënteerden de stedenbouwkundige praktijk, maar de reële stedenbouwkundige 
ontwikkelingen dicteren integendeel de inhoud van de plannen van aanleg. De 
eindtoestandsplanning, die zo idealistisch de toekomstige ruimte wil definiëren, 
verwordt op deze manier tot een puur pragmatische planning. 

Het in veel gevallen disfunctioneren van de eindtoestandsplanning heeft aanleiding 
gegeven tot de zoektocht naar een nieuwe vorm van ruimtelijke planning, die een 
antwoord zou kunnen bieden op de ruimtelijke problematiek van elk ogenblik. Op 
basis van de kritieken die geuit werden op de eindtoestandsplanning en op basis 
van de ervaringen, die opgedaan werden in enkele gemeenten, werd de 
structuurplanning ontwikkeld. Structuurplanning heeft als doel een kader te bieden 
waarbinnen uitvoeringsplannen, zoals plannen van aanleg kunnen worden 
opgemaakt of gewijzigd, zonder de duurzaamheid van de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het gedrang te brengen.  

2. KENMERKEN VAN STRUCTUURPLANNING 
Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument 
Een structuurplan legt de beleidslijnen vast voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling 
van het grondgebied waarvoor het plan wordt opgemaakt. Structuurplanning biedt 
een kader voor afweging van de ruimteaanspraken van de diverse maatschappelijke 
activiteiten en geeft prioriteiten en locaties aan. Het bevat dus essentiële keuzes 
over de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De beleidskeuzes zijn onderbouwd 
en gemotiveerd en vormen een samenhangend ruimtelijk beleid. Een structuurplan 
genereert uitvoeringsplannen en is er een beoordelingsbasis voor.  
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met een overkoepelende aanpak 
De ruimtelijke planning schept het kader waarbinnen de verschillende 
maatschappelijke activiteiten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ruimtelijke 
aspecten van andere beleidsdomeinen (milieu, economie, monumenten en 
landschappen,…) worden geïntegreerd in de structuurplanning. Dit gebeurt door het 
tweeledige principe van ‘ontwerpend onderzoek, onderzoekend ontwerp’: enerzijds 
onderbouwen het onderzoek van de ruimtelijke structuur en de sectorale studies de 
planvorming; anderzijds genereren de ontwerpactiviteiten nieuwe programma’s en 
onderzoeken. Dit principe vormt de leidraad van het structuurplanningsproces. 

dat ondersteund wordt door een breed maatschappelijk draagvlak 
Het structuurplanningsproces is een ‘open’ planproces. De inspraakmogelijkheden 
en de betrokkenheid van alle geledingen van de bevolking verrijken de 
planningscontext, responsabiliseren de diverse maatschappelijke groepen op het 
vlak van ruimtegebruik en democratiseren de besluitvorming. 
Dit overleg is m.a.w. essentieel om onderstaande redenen: 

• om te kunnen ontdekken wat er echt belangrijk is in en voor de 
samenleving; 

• om te komen tot een realistische afweging van de ruimtelijke behoeften en 
de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden; 

• om voor de diverse betrokkenen duidelijk te stellen dat er keuzes moeten 
gemaakt worden; 

• en om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke beslissingen begrepen, 
aanvaard en ingeburgerd worden. 

dat procesmatig groeit  
Een structuurplanningsproces is “sleutelen aan een draaiende motor”. Het is een 
continu maatschappelijk proces. De ruimtelijke problematiek wordt op elk ogenblik 
geëvalueerd en als uitgangspunt genomen voor nieuwe stedenbouwkundige acties. 
Deze procesmatige werkmethode biedt de mogelijkheid om rekening te houden met 
onvoorziene of onzekere ontwikkelingen en met een gebeurlijk veranderende visie 
van uitgangspunten.  
Het structuurplanningsproces mondt uit in de opmaak van een structuurplan. 

 

op drie sporen tegelijk. 
De operationaliteit van de ruimtelijke planning wordt bepaald door de coherentie 
tussen de globale visie, de haalbaarheid en de concrete maatregelen. Daarom 
worden in het structuurplanningsproces drie trappen onderscheiden: 

• een normatieve trap, waarbij de wenselijkheden en de doeleinden op lange 
termijn geformuleerd worden; 

• een strategische trap, waarbij de mogelijkheden en de middelen op 
middellange termijn onderzocht worden; 

• een operationele trap, waarin de concrete acties en keuzes op korte termijn 
duidelijk gemaakt worden. 

 
De explicitatie van deze drie verschillende trappen laat een duidelijke onderlinge 
confrontatie en afweging toe, noodzakelijk voor een samenhangend ruimtelijk 
beleid. 

Samengevat 
Het structuurplan geeft de keuzes aan met betrekking tot de ruimtelijk-structurele 
ontwikkeling van een bepaald gebied, het belicht de ruimtelijke potenties en het 
geeft richtlijnen en organisatieprincipes aan voor grond- en ruimtegebruik. Het heeft 
betrekking op het hele grondgebied en op alle ruimtebehoevende activiteiten 
waarvan de ordening aan een respectievelijk bestuursniveau is toevertrouwd. Het 
beoogt tevens het bevorderen van de doeltreffendheid en de interne samenhang 
van het ruimtelijk beleid. 
Het bevat zowel beleidskeuzes als een aanduiding van de middelen tot realisatie als 
een programma van acties. 

Wat is een structuurplan niet 
Het structuurplan is geen eindtoestandplan. 
Het ruimtelijk structuurplan is geen bodembestemmingsplan. Uitspraken over de 
concrete inrichting en uitvoeringsaspecten van voorzieningen horen niet thuis in een 
structuurplan. 
Een structuurplan is geen beoordelingsgrond voor de aflevering van 
stedenbouwkundige vergunningen (bouw- en verkavelingsvergunningen). Het heeft 
geen verordende kracht, wel een dwingende kracht ten aanzien van de overheid. 
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Een structuurplan is geen sectoraal plan. Maatregelen en acties die sectorspecifiek 
zijn, maar die geen ruimtelijke weerslag hebben, horen niet thuis in een 
structuurplan (bijvoorbeeld de uitrusting van sociale woningen, het beheer van een 
natuurgebied, promotie van hoteltoerisme, stimulering van hoog-technologische 
bedrijvigheid). 
Een structuurplan is geen louter technisch werkstuk, maar een actief politiek 
beleidsdocument.  

3. WAAROM EEN STRUCTUURPLAN OPMAKEN? 
Decretale verplichting 
Het decreet stelt dat, naast het Vlaamse gewest en de provincies, alle gemeenten 
een ruimtelijk structuurplan moeten opmaken.  
 
Eigen bevoegdheden waarmaken 
De rol die het gewest, de provincie en de gemeente vervullen, wordt bepaald door 
het subsidiariteitprincipe. Dit wil zeggen dat beslissingen moeten genomen worden 
op het meest geschikte niveau. Een hogere overheid treedt maar op als de 
doelstellingen van het overwogen optreden niet door het lager niveau kunnen 
verwezenlijkt worden. 
De bevoegdheden worden verdeeld onder de Vlaamse-, de provinciale-, en de 
gemeentelijke overheden. Bouwaanvragen bv. behoeven geen uitspraak op Vlaams 
niveau, wel op gemeentelijk niveau. 
Een voorwaarde om deze beslissingsbevoegdheden te kunnen opnemen is het 
hebben van een ruimtelijk structuurplan.  
 
Een goed ruimtelijk bestuur: 

• Structuurplanning beoogt de duurzame ruimtelijke ontwikkeling: aan de 
behoeften van deze generatie voldoen zonder de mogelijkheden van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. 

• Structuurplanning maakt een samenhangend ruimtelijk beleid mogelijk; 
tussen verschillende sectoren onderling waarbij korte-termijn programma’s 
gekaderd zijn in een lange-termijn visie. 

• Een structuurplan geeft een onderbouw aan en inzicht in de 
beleidsbeslissingen. 

• Een structuurplan is een handig naslagwerk dat een duidelijk beeld geeft 
van de gemeente. 

• Door een structuurplan op te maken komen onverwachte mogelijkheden en 
knelpunten aan het licht. 

4. DECRETALE BEPALINGEN 

Het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 
1999 bepaalt dat: 

Art. 3. De ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en de 
gemeenten wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verordeningen.  

Art. 4. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat 
de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. 
Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke 
activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de 
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, 
economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt gestreefd 
naar ruimtelijke kwaliteit. 

Art. 18. Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het 
kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een 
langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is 
erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de 
uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.  
… 

Art. 19.  

§ 1. Ieder ruimtelijk structuurplan bevat een bindend, een richtinggevend en een 
informatief gedeelte.  
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§ 2. Bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan duidt de instantie die het plan 
definitief vaststelt de onderdelen ervan aan die bindend zijn.  

§ 3. Het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het 
ruimtelijk structuurplan waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet 
mag afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van 
dringende sociale, economische of budgettaire redenen. De uitzonderingsgronden 
voor een afwijking worden uitgebreid gemotiveerd. Ze mogen in geen geval een 
aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht 
en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook in het gedrang te brengen.  

Dit richtinggevende gedeelte bevat ten minste: 

1° de doelstellingen en de prioriteiten inzake ruimtelijke ontwikkeling; 

2° een beschrijving van de gewenste ruimtelijke structuur uitgaande van de 
bestaande ruimtelijke structuur en van behoeften en gevolgen op economisch, 
sociaal, cultureel en agrarisch gebied, en op gebied van mobiliteit, natuur en milieu; 

3° de maatregelen, middelen, instrumenten en acties tot uitvoering van het ruimtelijk 
structuurplan.  

§ 4. Het informatief gedeelte bevat ten minste: 

1° een beschrijving, analyse en evaluatie van de bestaande fysische ruimtelijke 
toestand; 

2° een onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten; 

3° het verband met het hogere ruimtelijk structuurplan of, in voorkomend geval, met 
de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

4° de mogelijke alternatieven om de gewenste ruimtelijke structuur te bereiken. 

§ 5. Na de vaststelling van een ruimtelijk structuurplan neemt de overheid die het 
structuurplan heeft vastgesteld de nodige maatregelen om de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in kwestie in overeenstemming te brengen met het ruimtelijk 
structuurplan.  

§ 6. De ruimtelijke structuurplannen vormen geen beoordelingsgrond voor de 
werken en handelingen, bedoeld in artikelen 99 en 101, noch voor het 
stedenbouwkundig uittreksel en attest, bedoeld in artikel 135. 

Art. 35.  

§ 1. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van 
vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht totdat het door een nieuw goedgekeurd 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen, behoudens de bindende 
bepalingen die van rechtswege opgeheven zijn ingevolge artikel 22, § 1, tweede lid 
en artikel 29, § 1, tweede lid.  

§ 2. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk 
worden herzien. 

5. POSITIONERING VAN DE GEMEENTE 
Het decreet bepaalt op welke niveaus ruimtelijke structuurplannen worden 
opgemaakt en hoe deze structuurplannen doorwerken: 

1°  het Vlaamse Gewest maakt een ruimtelijk structuurplan op voor het 
grondgebied van het Vlaamse Gewest. Ze duidt de onderdelen aan die door 
het Vlaamse Gewest, de provincies of de gemeenten moeten worden 
uitgevoerd, en bevat bepalingen die bindend zijn voor het Vlaams, provinciaal 
en gemeentelijk bestuur;  

2°   de provincies voor het grondgebied van de provincie: het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan, met aanduiding van de onderdelen die door de provincie of de 
gemeenten moeten worden uitgevoerd en met bepalingen die bindend zijn 
voor het provinciaal en gemeentelijk bestuur; 

3°  de gemeenten voor het grondgebied van de gemeente: het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk 
belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan door de 
gemeente. Enkel de gemeente en de instellingen die eronder ressorteren zijn 
gehouden aan de bindende bepalingen. 

De structuurbepalende elementen zijn de elementen die de hoofdlijnen van de 
ruimtelijke structuur van het niveau in kwestie beschrijven.  
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Plannen vanuit opgelegde taakstellingen: 
De gemeente kan kiezen om zich te beperken tot de uitwerking van taakstellingen 
die opgelegd worden vanuit het hoger niveau. De weg van de minste weerstand 
voor goedkeuring is de weg waarbij de opties die genomen worden in het Vlaams en 
provinciaal ruimtelijk structuurplan worden overgenomen en op lokaal niveau 
uitgediept. Eigen gemeentelijke bevoegdheden die niet worden opgelegd door de 
hogere structuurplannen en die van lokaal belang zijn kunnen hier aan worden 
toegevoegd.  
Plannen vanuit eigen streefdoelen: 
De gemeente kan een structuurplanningsproces aanvatten vertrekkende vanuit de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen, die al dan niet in strijd kunnen zijn met de 
bepalingen van de hogere ruimtelijke structuurplannen. Uit onderzoek zal blijken of 
de gemeentelijke opties de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke 
draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook kunnen garanderen. Als 
kan worden aangetoond dat een afwijking van de hogere structuurplannen 
gerechtvaardigd is, omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van 
dringende sociale, economische of budgettaire redenen, dan mag volgens het 
decreet van de richtinggevende bepalingen in de hogere structuurplannen worden 
afgeweken. Intens overleg met de hogere overheden is in dit geval sterk 
aanbevolen.  
Daarnaast kan het gemeentebestuur in het informatief gedeelte alternatieve 
scenario’s voorzien om de gewenste ruimtelijke structuur te verwezenlijken. Dit 
kunnen ook scenario’s zijn die betrekking hebben op materie van provinciaal of van 
gewestelijk niveau.  
 
Plannen vanuit eigen streefdoelen rekening houdende met opgelegde 
taakstellingen: 
Bij voorkeur is een structuurplanningsproces  het resultaat van een wisselwerking 
tussen de afweging van de opties genomen in de hogere structuurplannen en de 
opties van het gemeentebestuur, waarbij gestreefd wordt naar een maximale 
integratie van beide opties. Het kenbaar maken van eventuele conflictpunten is van 
essentieel belang met het oog op de herziening van de hogere structuurplannen.  

6. BESCHRIJVING VAN HET STRUCTUURPLANNINGS-
PROCES 

De gemeente Lendelede besliste op 22 oktober 1998 om over te gaan tot de 
opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Tegelijkertijd werd ook 
gestart met de opmaak van het mobiliteitsplan voor Lendelede, wat meteen een 
groot voordeel voor de gemeente opleverde: beide plannen konden hierdoor immers 
volledig op elkaar worden afgestemd en elkaar verrijken.  
Onderstaand hoofdstuk vat het verloop van het structuurplanningsproces kernachtig 
samen. Deze beschrijving van het planningsproces omvat korte uiteenzettingen over 
het algemene procesverloop, de tussentijdse documenten die werden opgemaakt, 
de manier waarop werd samengewerkt met de verschillende partners en 
overlegorganen, wanneer er werd overlegd en hoe de formele procedure verliep. 

6.1. ALGEMEEN PROCESVERLOOP 

Het structuurplanningsproces kan voorgesteld worden aan de hand van het schema 
op de volgende bladzijde. Het schema geeft de opeenvolgende stappen weer die 
worden doorlopen en de middelen die hierbij worden gehanteerd. Het 
planningsproces bestaat uit twee fasen, nl. een informele en een formele procedure. 

De informele procedure is een voorbereidende fase waarin, door onderzoek en 
onderling overleg, in verschillende stappen een ontwerp structuurplan opgesteld 
wordt. Het verloop van deze procedure is niet wettelijk vastgelegd in het 
planningsdecreet en wordt dus ontworpen op maat van de gemeente. 

Bij de plenaire vergadering rond het voorontwerp structuurplan (VO)  start de 
formele procedure. Na de nodige aanpassingen van het voorontwerp, wordt het 
ontwerp opgemaakt, dat voorlopig vastgesteld wordt in de gemeenteraad. In het 
verder verloop van de formele procedure wordt het ontwerp structuurplan bijgesteld 
via een wettelijk vastgelegde adviesprocedure en uiteindelijk definitief goedgekeurd.
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6.2. TUSSENTIJDSE DOCUMENTEN 

1.  PROCESNOTA 

Vooraleer de inhoudelijke aspecten betreffende de ruimtelijke structuur van de 
gemeente aan bod kwamen, werd een korte procesnota opgesteld. 

In deze procesnota werden de basiskenmerken van de structuurplanning 
verduidelijkt, en werd toegelicht op welke wijze zou gewerkt worden (d.i. het 
eigenlijke structuurplanningsproces). De nota beschreef eveneens het 
samenwerkingsverband en het overleg tussen alle betrokken partners in het 
communicatieproces en gaf eveneens een aanduiding van de te volgen timing.   

2.  STARTNOTA 

De startnota was de eerste versie van het informatieve gedeelte van het uiteindelijke 
structuurplan. 

Deze startnota gaf eerst en vooral een beschrijving van de bestaande ruimtelijke 
structuur en van het gevoerde ruimtelijke beleid. Daarbij werd de bestaande 
ruimtelijke structuur uiteengelegd in deelstructuren en deelgebieden (met 
structuurbepalende elementen) en werden knelpunten en potenties opgesomd. 

Ook de relaties met de bestaande planningsdocumenten (gewestplannen en 
plannen van aanleg) en met de hogere ruimtelijke structuurplannen (het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen) en 
andere beleidsdocumenten werden in deze nota opgenomen. 

3.  SECTORALE STUDIES 

Sectorale problemen en ruimtebehoeften (wonen, economie, mobiliteit, natuur...) 
dienen te worden opgenomen in het ruimtelijk structuurplan. Het ruimtelijk 
structuurplan vormt aldus het integratie- of referentiekader voor hun ontwikkeling.   

4.  HYPOTHESE GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

De hypothese gewenste ruimtelijke structuur vormde een eerste schets van het 
richtinggevend gedeelte van het uiteindelijke structuurplan. Deze nota bevatte de 

visievorming en doelstellingen inzake ruimtelijke ordening in Lendelede, de 
planconcepten die deze visie schematisch weergaven, en tenslotte de gewenste 
ruimtelijke structuur.  

5.  SCHETS- EN VOORONTWERP STRUCTUURPLAN 

Deze documenten waren de eerste, respectievelijk tweede versie van het ruimtelijk 
structuurplan. Ze bevatten alle onderdelen, namelijk het informatieve deel 
(bestaande ruimtelijke structuur, knelpunten en potenties, sectorale studies), het 
richtinggevende deel (gewenste ruimtelijke structuur) en het bindende deel. Dit 
laatste onderdeel bevatte een overzicht van de acties die konden uitgevoerd worden 
en het engagement hieromtrent van de betrokken partners. 

6.3. ORGANISATIE VAN DE VERSCHILLENDE 
OVERLEGORGANEN 

Communicatie en overleg zijn onontbeerlijk in een ‘open’ planningsproces en 
verruimen bovendien het maatschappelijk draagvlak. Het overleg gebeurde op 
vooraf bepaalde tijdstippen. Hierin werden alle organisaties, instellingen, groepen of 
geledingen opgenomen waarmee samenwerking rond structuurplanning nodig of 
gewenst was. In samenspraak met de gemeente werden ze ingedeeld in een 
projectteam, een coördinatievergadering, een stuurgroep, een ambtelijke 
werkgroep, het bestuurlijk overleg, de gecoro, het overleg met de bevolking en de 
communicatiebegeleiding. 

1.  PROJECTTEAM (PT) 

Het projectteam volgde de inhoudelijke planvorming van het structuurplan op en 
was belast met de voorbereiding van de overleginitiatieven. Het was de motor van 
het planningsproces en formuleerde bevindingen, visies en concepten. In het 
projectteam zetelden de Burgemeester en Schepen van Ruimtelijke Ordening van 
Lendelede, het hoofd van de technische dienst, de gemeentesecretaris en de 
vertegenwoordiger van de ontwerper-studiebureau. 
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2.  STUURGROEP (SG) OF ADVIESGROEP 

De stuurgroep of adviesgroep was het forum waar de georganiseerde bevolking op 
gemeentelijk niveau rechtstreeks in dialoog kon treden met de 
beleidsverantwoordelijken en de deskundigen. De stuurgroep bracht advies uit over 
de visies, conceptelementen en voorstellen in de verschillende stappen van het 
planningsproces. Om de besluitvorming te optimaliseren werden aan de stuurgroep 
afgeronde plandocumenten ter bespreking voorgelegd. De stuurgroep werd in de 
loop van het proces diverse malen uitgenodigd op een vergadering en werd dan 
verzocht om haar advies te geven over de voorgelegde documenten.  

De stuurgroep bestond uit het projectteam en afgevaardigden van de 
maatschappelijke geledingen. Deze geledingen werden deels ingevuld door de 
leden van de GECORO en aangevuld met nog ontbrekende actoren van de 
georganiseerde bevolking (cultuur-, sport-, jeugd- en milieuraad) én van 
vertegenwoordigers van de bewonerswerkgroepen.  Ook vertegenwoordigers van 
de politieke fracties in de gemeenteraad werden bij deze besprekingen betrokken.  

3.  AMBTELIJKE WERKGROEP (AW) 

Het centraal overleg met de externe beleidssectoren werd georganiseerd binnen 
een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep bestond uit personen die beroepshalve 
bij het structuurplan betrokken zijn: het projectteam, afgevaardigden van het college, 
van de gemeentelijke administratie, van de gewestelijke en provinciale 
administraties en van andere externe overheden (eenheidspolitie, AMINAL, AWV, 
AROHM, AWZ, De Lijn, NMBS, sociale bouwmaatschappijen...).  

De ambtelijke werkgroep stuurde en controleerde het proces vanuit de diverse 
(sectorale) beleidsvisies. Zij besprak de tussentijdse documenten, de verschillende 
voorstellen, stuurde de voorstellen zo nodig bij en bracht extra informatie aan. 
Tijdens het proces koppelde de ambtelijke werkgroep regelmatig terug naar de 
betrokken besturen, overheidssectoren en politiek verantwoordelijke instanties. 

4.  BESTUURLIJK OVERLEG (BO) OF STRUCTUREEL OVERLEG  

Op welbepaalde momenten werd afzonderlijk bestuurlijk of structureel overleg 
voorzien tussen het projectteam en de afgevaardigden van AROHM (afdeling 
ruimtelijke planning) van AROHM (afdeling ROHM West-Vlaanderen) en van de 
planologische dienst van de provincie West-Vlaanderen. Dit overleg had plaats vóór 

de beslissingsmomenten over afgewerkte documenten en had tot doel na te gaan of 
de werkwijze die gevolgd werd conform is met het planningsdecreet.  Het moest 
tevens zorgen voor de afstemming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen. 

5.  GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO) 

De  gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) bracht formeel 
advies uit over het voorontwerp en het ontwerp van het structuurplan, zoals voorzien 
in het decreet van 18 mei houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Naast 
een aantal deskundigen inzake ruimtelijke ordening bevat deze GECORO ook 
vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen (handelaars, 
landbouwers, werkgevers, werknemers, natuurverenigingen...). De leden van de 
GECORO maakten eveneens deel uit van de stuurgroep en werden op die manier 
zeer nauw bij het structuurplanningsproces betrokken.  

6.  OVERLEG MET DE BEVOLKING  

De informatie-uitwisseling met de bevolking zorgde ervoor dat elke geïnteresseerde 
inwoner op de hoogte bleef van het structuurplanningsproces. De door de bevolking 
verstrekte informatie, ideeën en verwachtingen werden verwerkt in het 
structuurplan. 

6.4. OVERZICHT OVERLEGMOMENTEN 

Onderstaande lijst geeft aan welke vergaderingen en overlegmomenten werden 
gehouden in het kader van de opmaak van dit structuurplan: 
 
Overzicht  van het reeds gevolgde procesverloop: 
03/09/1998  projectteam: inleidend gesprek 
06/10/1998  projectteam: bespreking procesverloop 
16/04/1999  projectteam: bespreking timing + overlopen startnota 
11/05/1999  projectteam: Kuurne, Kortrijk: bespreking Sint-Katarina 
28/10/1999  projectteam: bespreking timing + verloop sectorstudies 
   wonen, economie 
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25/11/1999 stuurgroep: voorstelling planningscontext + 
planningsproces 

Startnota: 
02/12/1999  stuurgroep: voorstelling startnota + opmerkingen 
15/12/1999  stuurgroep: voorstelling startnota + opmerkingen 
 
Sectorstudies 
17/12/1999  projectteam: bespreking woningbehoefte versus aanbod 
09/03/2000  stuurgroep: discussie sectorstudies wonen en economie 
06/04/2000  stuurgroep: discussie sectorstudies wonen en economie 
06/04/2000 ambtelijke werkgroep: discussie sectorstudies wonen en 

economie 
Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 
18/04/2000 stuurgroep: bespreking m.b.t. gewenste ruimtelijke 

structuur verkeer en open ruimte   
11/05/2000 stuurgroep: bespreking m.b.t. hypothese gewenste 

ruimtelijke structuur 
11/05/2000 ambtelijke werkgroep: bespreking m.b.t. hypothese 

gewenste ruimtelijke structuur 
26/06/2000 structureel overleg hypothese gewenste ruimtelijke 

structuur 
12/07:2001 stuurgroep: bespreking conclusies structureel overleg + 

hypothese gewenste ruimtelijke structuur (deelruimten). 
16/10/2001  denkdag 
05/11/2001  overleg Sint-Katarina 
14/03/2002 projectteam: methodiek gewenste ruimtelijke structuur, 

afstemming mobiliteitsplan, basisconcepten  
Sectorstudies reeks 2 
15/04/2002 projectteam: bespreking sectorstudie natuur en 

landschap en nota agrarische structuur 
13/05/2002 projectteam: bespreking woonbehoeftestudie en 

herwerkte nota agrarische structuur 
27/05/2002 stuurgroep: bespreking nota agrarische structuur en 

sectorstudie natuur en landschap 
18/06/2002  projectteam: bespreking deelstudie economie 

01/07/2002  projectteam: bespreking sectorstudie wonen en verkeer 
08/07/2002 stuurgroep: bespreking sectorstudie economie en wonen 
Vervolg Hypothese gewenste ruimtelijke structuur 
28.10.2002 projectteam: bespreking m.b.t. gewenste ruimtelijke 

structuur 
19.11.2002 projectteam: bespreking m.b.t. gewenste ruimtelijke 

structuur 
10.12.2002 projectteam: bespreking m.b.t. gewenste ruimtelijke 

structuur 
06.01.2003 stuurgroep: bespreking gewenste ruimtelijke structuur, de 

deelstructuren 
10.02.2003 projectteam: bespreking herwerking startnota tot 

informatief gedeelte + hypothese gewenste ruimtelijke 
structuur 

18.03.2003 stuurgroep: bespreking gewenste ruimtelijke structuur, de 
deelruimten 

Schetsontwerp 
mei 2003 start overlegronde voor schetsontwerp (informatief deel, 

richtinggevend deel en aanzet bindend deel)  
27.05.2003 overleg Kortrijk omtrent Sente 
10.06.2003 gecoro 
10.06.2003 gemeenteraad 
05.06.2003 overleg Kuurne omtrent Sente 
10.07.2003 bestuurlijk overleg 
Voorontwerp 
10.09.2003 College: verslag bestuurlijk overleg + verdere planning 
25.09.2003 Projectteam: bespreking aanpassingen voorontwerp 
31.10.2003 Projectteam: voorstel voorontwerp 
05.11.2003 College: voorstel voorontwerp 
13.11.2003 Stuurgroep: voorstel voorontwerp 
17.11.2003  Bevolkingsvergadering: voorstel voorontwerp 
27.11.2003 Projectteam: overlopen aanpassingen voorontwerp 
11.12.2003 overleg Kuurne en Kortrijk omtrent Sente 
16.12.2003 College: goedkeuring voorontwerp 
24.02.2004  Plenaire Vergadering 
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Ontwerp 
26.02.2004  Projectteam rond aanpassingen naar ontwerp 
09.03.2004 eindstuurgroep: verslag plenaire vergadering en verdere 

aanpassingen 
09.03.2004 toelichting voorontwerp GECORO en Gemeenteraad + 

aan te brengen aanpassingen naar ontwerp 
31.03.2004  GECORO: advies  
22.04.2004 Voorlopige vaststelling door de gemeenteraad 
23.05.2004 – 20.08.2004 Openbaar Onderzoek 
21.09.2004 Projectteam: overlopen bezwaren en adviezen 
29.09.2004 Projectteam: bespreken aanpassingen bezwaren en 

adviezen 
11.10.2004 Advies GECORO rond de bezwaren en adviezen 
18.11.2004   Definitieve vaststelling door de gemeenteraad 

6.5. DE FORMELE PROCEDURE 

De officiële, formele procedure startte bij de plenaire vergadering rond het 
voorontwerp van het structuurplan (vanaf dit moment was de procedure decretaal 
vastgelegd). Het voorontwerp werd vervolgens herwerkt tot het ontwerp dat werd 
voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad, na  gunstig advies van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
Conform het planningsdecreet werd binnen de 30 dagen na deze voorlopige 
vaststelling een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit werd aangekondigd door 
aanplakking, een publicatie in het Belgisch Staatsblad en een advertentie in ten 
minste drie dagbladen. Daarbij was ook één informatie- en inspraakvergadering en 
werd advies gevraagd aan de raden van de aanpalende gemeenten en van de 
provincie West-Vlaanderen. Tijdens het openbaar onderzoek kreeg de bevolking 
gedurende 90 dagen de gelegenheid om het document in te kijken en opmerkingen 
of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening. De bestendigde deputatie bracht binnen de 120 dagen na de begindatum 
van het openbaar onderzoek ook haar advies uit. 
Na de officiële procedures van het openbaar onderzoek, de inspraakvergadering, 
het advies van aanpalende gemeenten en provincies en het advies van de 

bestendige deputatie werden de bezwaren van het openbaar onderzoek behandeld 
door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Deze verstrekte een 
gemotiveerd advies aan de gemeenteraad. 
Na deze adviezen werd het ontwerp structuurplan aangepast en definitief 
vastgesteld door de gemeenteraad. Aangezien de provincie West-Vlaanderen over 
een goedgekeurd structuurplan beschikt, moest zij het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan definitief goedkeuren. Het goedkeuringsbesluit van de bestendige 
deputatie werd bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan trad in werking veertien dagen na de 
bekendmaking. 
 
Na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het structuurplan kan de technische 
dienst van de gemeente Lendelede – in samenwerking met het college van 
Burgemeester en Schepenen – een handleiding opmaken waarin onder andere 
volgende elementen worden behandeld: 

 De wijze waarop de verschillende gemeentelijke diensten het 
structuurplan gaan hanteren. 

 De te volgen procedure voor adviezen die in het kader van het 
structuurplan moeten worden opgemaakt. 

 De te volgen procedure bij conflicterende adviezen. 
 De wijze waarop zal worden omgegaan met vragen en voorstellen van 

ontwikkelaars tot ontwikkeling van belangrijke projecten. 
 De wijze waarop technische uitvoeringsplannen voor de herinrichting 

van het openbaar domein tot stand zullen komen (bv. na opmaak van 
een stedenbouwkundig ontwerp). 

De GECORO volgt het uitvoeren van het structuurplan op volgens de opdracht die 
haar in het kader van de Vlaamse wetgeving en het huishoudelijk reglement is 
toegewezen. Deze kan afhankelijk van de te behandelen onderwerpen worden 
uitgebreid met vertegenwoordigers van andere diensten. Zij maakt adviezen op 
(eventueel met medewerking van externe deskundigen) en toetst voorstellen voor 
ruimtelijke ingrepen aan het ruimtelijk structuurplan.  
 
 

  

12g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  L e n d e l e d e  



7. OPBOUW 
Het document 'gemeentelijk ruimtelijk structuurplan' voor een welbepaalde 
planningsperiode dient volgende delen te bevatten: 

• een informatief gedeelte met de beschrijving van het gevoerde ruimtelijke 
beleid en de bestaande ruimtelijke structuur; 

• een richtinggevend gedeelte met de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
het betrokken gebied en de gewenste ruimtelijke structuur; 

• een bindend gedeelte met taakstellingen en krijtlijnen voor de realisatie van 
de gewenste ruimtelijke structuur. 
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1. INHOUD INFORMATIEF GEDEELTE 
Het doel van het structuurplanningsproces is te komen tot het vormen van een lange-
termijnvisie over een gewenste ruimtelijke structuur, uit te werken op basis van 
middellange-termijn programma’s en concreet vertaald in korte-termijn acties. 

In het informatieve gedeelte geeft het eerste hoofdstuk een overzicht van de inhoud 
van dit informatief gedeelte. 

Hoofdstuk 2 dient ter kennismaking met de gemeente: Lendelede wordt algemeen 
gesitueerd, er worden een aantal kencijfers en gegevens opgesomd en er wordt een 
historische schets gemaakt om het ontstaan van de bestaande ruimtelijke structuur te 
achterhalen. Deze historische schets biedt dan ook een vertrekbasis voor de 
eigenlijke analyse van de bestaande toestand. 

Het derde en vierde hoofdstuk vormen de belangrijkste delen van het informatief 
gedeelte en geven een beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur en een 
eerste interpretatie van de bestaande ruimtelijke structuur aan de hand van 
deelruimten.  

In hoofdstuk 3 is de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur opgedeeld in drie 
delen:  

Vooreerst wordt er een korte analyse gemaakt van de relevante ruimere omgeving 
om zicht te krijgen op het breder ruimtelijk kader van de gemeente. 

Vervolgens wordt de bestaande ruimtelijke structuur uiteengelegd in zogenaamde 
deelstructuren. Voor elk van deze deelstructuren worden een analyse, trends, 
knelpunten en potenties weergegeven.  

In hoofdstuk 4 wordt de bestaande toestand ook opgedeeld naar verschillende 
deelruimtes. Een deelruimte is een ruimtelijke entiteit of systeem dat als één geheel 
wordt ervaren. De samenhang tussen elementen van de verschillende deelstructuren 
vormen één deelruimte. Voor elke deelruimte kunnen bijgevolg specifieke 
karakteristieken, knelpunten en potenties worden aangeduid. Tussen de deelruimtes 
bestaat echter geen duidelijke grens: ze overlappen elkaar. 

Hoofdstuk 5, over de planningscontext, vestigt vooral de aandacht op de relaties met 
de bestaande planningsdocumenten (gewestplannen en plannen van aanleg) en met 
de hogere ruimtelijke structuurplannen (het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en 

het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen). Daarnaast worden ook andere 
relevante planningsdocumenten kort toegelicht. 

Hoofdstuk 6 bevat het onderzoek naar de ruimtebehoeften van maatschappelijke 
sectoren. De behoefte aan bijkomende woningen en aan ruimte voor economische 
activiteiten wordt er geconfronteerd met het beschikbare aanbod, waarna 
ontwikkelingsperspectieven worden opgemaakt.  

Hoofdstuk 7 biedt een weergave van de gekende meningen van de bewoners van 
Lendelede. 
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Gemeente Lendelede: volledig gelegen in  
                                     buitengebied 

Lendelede dorp 

Historische dorpskern Lendelede 

Sente* 

Dorpskern Sente 

2. KENNISMAKING 

2.1. TERMINOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Met Sente bedoelt men de volledige woonconcentratie, over de drie gemeenten 
heen. Het deel gelegen in Lendelede noemt men Sint-Katarina, Het deel in Kuurne 
noemt ment Sint-Katrien en het deel gelegen in Kortrijk noemt men Sint-Catherine. 

2.2. KENCIJFERS 

2.2.1. PROFIEL VAN DE GEMEENTE 

Kaart  1 :  Situering van Lendelede 

Kaart  2:   Administratieve kaart 
 

Lendelede, met een totale oppervlakte van 1315 ha, is gelegen in het noorden van 
het arrondissement Kortrijk, tussen verstedelijkte gebieden van Izegem-Roeselare en 
Kortrijk.  

Lendelede telde begin 2000 ongeveer 5.500 inwoners, waarvan de groep 65-plussers 
ongeveer even groot is als de groep van kinderen tot 14 jaar.  Dit profiel stemt 
overeen met het algemene demografische beeld in Vlaanderen. 

De bevolkingsdichtheid is 418 inwoners per km².  Dit is lager dan de gemiddelde 
bevolkingsdichtheid op Vlaams niveau (426 inw/km²) en zelfs veel lager dan de 
gemiddelde bevolkingsdichtheid in het arrondissement Kortrijk (654 inw/km²). 
Lendelede is met andere woorden een landelijke gemeente binnen het verstedelijkte 
arrondissement Kortrijk. 

Uit de tabel blijkt dat Lendelede in 1999 (toestand op 01/01/2000) een natuurlijk 
overschot telt van 11 personen (64-53=11). In diezelfde periode was er een 
aankomstoverschot van 10 personen (214-210=10). Dit betekent dat de bevolking in 
1999 toegenomen is met 21 personen.  In vergelijking met voorgaande jaren, waar 
het bevolkingsaantal schommelde tussen 5450 en 5480, is dit een heel positief cijfer. 

Lendelede telde in 1991 (cijfer volkstelling NIS 1991)  1874 woningen.   

In 2000 waren 1.480 mensen tewerkgesteld in Lendelede en ongeveer 600 
beoefenden er een zelfstandig beroep. Vooral de secundaire sector (industrie + 
bouwsector) nam het grootste gedeelte van de tewerkstelling voor zijn rekening. 

(bron RSZ en RSVZ-cijfers) 

Tenslotte blijkt uit de gegevens dat er in Lendelede kinderen kunnen schoollopen tot 
de leeftijd van  14 jaar. 
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2.2.2. BODEMBEZETTING 

Tabel 1 : Evolutie bodembezetting 1980-1995 

Bron       :         Statistiek van de bodembezetting, NIS 1980-1995 

Kaart  3 :  Bebouwing 

Kaart  4 :  Infrastructuur 

 

Lendelede heeft een oppervlakte van 1315ha. Hiermee behoort Lendelede tot de 
kleinere gemeenten van het arrondissement. In het arrondissement Kortrijk zijn er 
slechts twee gemeenten kleiner, namelijk Spiere-Helkijn en Kuurne. De gemiddelde 

� Ligging  In de provincie West-Vlaanderen, 
ten noorden van Kortrijk 

� Oppervlakte 1315 ha 
� Inwoners (01/01/2000) waarvan 5.502 

kinderen tot 14 jaar 17,5% 

adolescenten tot 25 jaar 6,7% 

Volwassenen 25-64 jaar 58,7% 

65-plussers 17,2% 

� Bevolkingsdichtheid (01/01/2000) 418 inw / km² 
� Aantal gezinnen (01/01/2000) 2072 

Gezinsgrootte 2,7 

Geboorten 64 

Overlijdens 53 

aankomsten  214 

Vertrekken 204 

� Aantal particuliere woningen (1991) waarvan 1874 
woningen van na 1945 1349 

woning met weinig comfort 965 

� Bezoldigde tewerkstelling (2000) waarvan  1.480 
primaire sector 3,9% 

secundaire sector 61,3% 

tertiaire sector 34,9% 

� Zelfstandigen (2001) 607 
aantal zelfstandigen, z. vrije beroepen 541 
Vrije beroepen 66 

niet werkende werkzoekenden (1998) 66 

� Aantal leerlingen (2002) waarvan 988 
in kleuter- en lager onderwijs 724 

Secundair onderwijs (1ste graad)  264 

 Oppervlakte  Lendelede 

 1995 Oppervlakte  evolutie 

 Arrond. 

Kortrijk 

West- 

Vlaand. 

1980 1995 1980-1995 

Akkerland 47% 48% 59% 54% -8% 

Grasland 15% 26% 20% 20% -1% 

Tuinen, parken, 

boomgaarden 

2% 1% 1% 2% +38% 

Bossen en woeste 

gronden 

1% 3% 1% 0% -48% 

Diverse 3% 3% 1% 1% -7% 

Totaal onbebouwde ruimte 69% 81% 82% 77% -6% 

      

Huizen en appartementen 15% 10% 11% 14% +22% 

Industriegebouwen 6% 2% 2% 3% +68% 

Openbare gebouwen 2% 1% 0% 1% +43% 

Totaal bebouwde ruimte 23% 13% 13% 18% +32% 

      

Openbaar domein 9% 6% 4% 5% +10% 

      

Totale oppervlakte    100% 100% 100% 100%  
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grootte van de gemeenten in het arrondissement Kortrijk bedraagt meer dan het 
dubbele van de totale oppervlakte van Lendelede. 

Uit de tabel blijkt dat de onbebouwde oppervlakte in Lendelede tussen 1980 en 1995 
is afgenomen met 6% of meer dan 61 ha in 15 jaar. Het grootste deel hiervan werd 
omgezet naar bebouwde oppervlakte, namelijk 56 ha. De overige 5 ha werd aan het 
openbaar domein toegevoegd. 

Ongeveer 54% (712 ha) van de onbebouwde oppervlakte is in 1995 bestemd voor 
akkerbouw. De rest wordt voornamelijk ingenomen door weiland of grasland. De 
gegevens tonen aan dat er zo goed als géén bossen zijn in Lendelede. Toch zijn er 
sinds 1980 ongeveer 6 ha meer tuinen, parken en boomgaarden, wat een totaal 
maakt van 23 ha.  

De bebouwde oppervlakte steeg in diezelfde periode van 176 ha tot 232 ha.  Vooral  
industriële bouw steeg in grote mate. Er was meer dan een verdubbeling in een 
periode van 15 jaar. 

Bij confrontatie van deze cijfers met het Provinciaal niveau wordt vastgesteld dat 
zowel de woningbouw als de industrie sterker vertegenwoordigd zijn in Lendelede. 
Toch liggen de cijfers lager dan in het arrondissement Kortrijk. Daaruit kunnen we 
besluiten dat Lendelede één van de landelijke gemeenten is van het arrondissement 
Kortrijk, wat op zich zeer verstedelijkt is binnen het overwegend landelijke West-
Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. FYSISCH BASISSYSTEEM 

☛ bron: Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (1996) 
 

Kaart  5 :  Reliëf 

Kaart  6 :  Oppervlaktewateren 

Kaart  7 :  Bodemsoort 

Kaart  8 :  Geologie 
 

� Geologie 

Het Landschap van Lendelede kwam tot stand onder invloed van afzettingen en 
uitschuringen. Het waren de zee, de wind en de rivieren die deeltjes afzetten. Het 
waren de rivieren die uit deze deeltjes-pakketten het reliëf schuurden.  
 
De basis van de hierna besproken afzettingen en uitschuringen uit het tertiair en 
het kwartair, is de sokkel van primair en daarboven secundair gesteente. De top 
van de primaire sokkel bevindt zich in Lendelede op ongeveer 135 m onder het 
zeeniveau. Boven deze primaire sokkel bevindt zich nog een dunne laag krijt uit 
het secundair.  De top hiervan bevindt zich op ongeveer 115 m onder het 
zeeniveau.  Deze lagen hebben geen invloed op het reliëf. Ze worden door 
sommige industrieën (vb. Textielveredeling) aangeboord voor waterbevoorrading. 
Er is wel een risico voor overexploitatie van deze lagen. 
 
Tijdens het tertiair (eoceen) werden, onder invloed van een afwisselend 
vooruitkomen en terugtrekken van de toenmalige Noordzee, zandige en kleiige 
lagen afgezet op de primaire en secundaire sokkel. Het zijn vlakke lagen die 
lichtjes hellen (1 %) naar het noordoosten.  
In Lendelede bevinden zich volgende tertiaire lagen (van oud naar jong):  
 

- Landeniaan tussen 115 en 75 m onder het zeeniveau:  
Ze bestaan uit klei, bedekt met wat zand. Deze laag speelt  een belangrijke 
rol als waterhoudende laag. Het water wordt vaak aangeboord door 
bedrijven (wasserijen, melkerijen, brouwerijen,...) 
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 - Ieperiaan, bestaande uit twee lagen: 
De onderste laag Ieperiaan is zeer dik (-75 m tot 22 m boven zeeniveau) 
en bestaat uit blauwgrijze ondoorlaatbare klei. De bovenste laag van het 
Ieperiaan is dun (22 m tot 34 m boven zeeniveau) en bestaat uit zeer fijn 
zand.  Ieperiaanklei en –zand zijn over bijna heel het grondgebied van 
Lendelede aanwezig en bovendien overal dicht bij het bodemoppervlak.  
Omdat de Ieperiaanklei, die geschikt is voor bakstenen en soms zelfs voor 
dakpannen, op sommige plaatsen op gemakkelijk ontginbare diepte ligt, 
ontstond een grote kleigroeve in het zuiden van Lendelede.  
Door de doorlaatbaarheid van het Ieperiaanzand en de ondoorlaatbaarheid 
van de Ieperiaanklei, ontstonden talrijke beken (zie hydrografie). 

 
 - Panesiliaan klei. 

Deze klei werd nog meer dan het Ieperiaan weggeërodeerd, waardoor 
deze klei enkel nog in het centrum van Lendelede aanwezig is.  

 
Tijdens het Kwartair wisselden ijstijden en tussenijstijden elkaar af. Tijdens de 
voorlaatste ijstijd zakte de zeespiegel tot 100 m onder het huidige peil, waardoor 
de opgedroogde bodem van de Noorzee doorsneden werd door rivieren.  
Deze rivieren hebben het geraamte van ons huidige reliëf getekend. De Leie en 
haar zijbeken waren in die tijd woeste rivieren die veel grond erodeerden en zich 
diep uitschuurden tot in de Ieperiaanklei. Lendelede lag echter tussen de beken 
en bleef stand houden.  
Toen tijdens de laatste ijstijd noordwestenwinden zand en leem vanuit de 
verdroogde zeebodem naar het land begonnen te waaien, werden de 
hoogteverschillen wat genivelleerd. De afzettingen op de heuvels werden immers 
dunner dan in de dalen (ze spoelden van de heuvels in de dalen). In Lendelede 
werd maar een dunne laag afgezet. 
De wind liet eerst de zwaarste deeltjes (zand) achter en verder de lichtere 
deeltjes (leem). Zo ontstonden van noordwest naar zuidoost achtereenvolgens 
de zandstreek, de zandleemstreek en de leemstreek. Lendelede bevindt zich in 
de zandleemstreek.  
Het zeepeil bleef nog geruime tijd zeer laag, waardoor de rivieren nieuwe smalle 
en diepe valleien ontwikkelden in deze kwartaire afzettingen. Na het einde van de 
ijstijden verminderde de erosie door de aanwezige toendravegetatie. Het 

waterniveau is daarna geleidelijk gaan stijgen, waardoor de rivieren trager gingen 
stromen en alluvium afzetten.  
In de vroege middeleeuwen waren het de ontbossingen die de erosie weer op 
gang brachten en de valleien verder opvulden.  
 

� Bodem 

De bodems ontwikkelden zich grotendeels in door de wind afgezette (lichte) 
zandleem. De textuur varieert van zandleem (L) tot lichte zandleem (P) en enkele 
keren lemig zand ten oosten van het centrum. Op vele plaatsen is er een klei of 
een klei-zand substraat op geringe diepte (Ieperiaan of Paniseliaan).  

Langs de Hazebeek en de Ledebeek komt een alluviale strook voor die bestaat 
uit kleigronden. Deze klei heeft de beek daar zelf afgezet en is dus geen 
Ieperiaanklei. De andere beken in Lendelede hebben geen dergelijke alluvium-
bedding. 

De bodems behoren grotendeels tot vochtige drainageklassen, wat  te wijten is 
aan het ondiepe klei-substraat. Anderzijds stroomt het water snel af door de 
zandlaag en over de kleilaag, waardoor de bodems snel uitdrogen.  

Waar het kleisubstraat zich te ondiep bevindt zijn de bodems weinig geschikt 
voor de landbouw en worden ze als weiland gebruikt. Naarmate het kleisubstraat 
dieper zit, zijn de gronden beter geschikt voor de landbouw (akkerbouw en 
tuinbouw). De zware gronden langs de Hazebeek worden eveneens gebruikt als 
weiland. 

 

� Hydrografie 

Vanop de heuvelrug van Lendelede ontspringen talrijke beken. De grootste beek 
is de Hazebeek (en zijbeek), die via de zuidoost-grens van Lendelede oostwaarts 
naar de Leie stroomt. Ook de Vaarnewijkbeek, die in het zuiden van Lendelede 
ontspringt, stroomt oostwaarts naar de Leie.  

In het noorden ontspringen van west naar oost de Bosbeek, de Masteneikbeek, 
de Lokkebeek en de Lendeledebeek. Zij stromen noordwaarts naar de Mandel. In 
het oosten ontspringt de Vlinderbeek, die zuidwaarts naar de Heulebeek stroomt. 
In Lendelede zijn er geen grotere beken of rivieren. 
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� Reliëf 

Lendelede ligt op een gemiddelde hoogte van 35 m boven het zeeniveau en ligt 
op een langgerekte heuvel die zuidwest – noordoost gericht is. 

Er komen twee heuveltoppen boven de 40 m boven het zeeniveau voor. De 
hoogste is 42 m en bevindt zich in het zuidwesten van de gemeente. Het centrum 
van de gemeente ligt op de tweede hoogste top, die iets meer dan 40 m boven 
het  zeeniveau hoog is.  

Via het noordwesten is de heuvelrug van Lendelede verbonden met de heuvelrug 
van Westrozebeke (het West-Vlaams heuvelland). In het noorden en het 
zuidoosten zakt de hoogte tot 20 m boven het zeeniveau.  In de Hazebeekvallei 
zakt de hoogteligging zelfs naar 15 m boven het zeeniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. HISTORISCHE SCHETS 

ALGEMEEN – METHODE  
Deze historische schets vormt een beknopte historisch-morfologische analyse van 
Lendelede, met als doel een inzicht te krijgen in de manier waarop de bestaande 
ruimtelijke structuur tot stand is gekomen. Elke historische periode heeft immers een 
aantal sporen nagelaten die afleesbaar zijn in het huidige ruimtelijk 
bebouwingspatroon.  

De historische evolutie wordt geanalyseerd aan de hand van verschillende 
cartografische bronnen (Ferrariskaart, Popp-kaart, stafkaarten van het Militair 
Cartografisch Instituut en het Nationaal Geografisch Instituut) en luchtfoto's. 
Daarnaast werd gebruik gemaakt van de nota ‘Ruimtegebruik in het arrondissement 
Kortrijk, 1850-1900-1950-1980’ (Leiedal, 1981).  

De nadruk ligt hierbij op het zoeken naar terugkerende patronen en het beschrijven 
van bepaalde processen die bruikbaar kunnen zijn voor het ontleden van de 
bestaande ruimtelijke structuur en die elementen kunnen aanreiken voor de gewenste 
ruimtelijke structuur. Het is dus niet de bedoeling diepgaande analyses uit te voeren 
over mogelijke oorzaken van ontwikkelingen. Wel wordt getracht de grote lijnen te 
detecteren waarlangs de grote ruimtelijke veranderingen plaatsvonden. 

Voor de ruimtelijke structuur van Lendelede is het onderscheid tussen de volgende 
periodes van belang: 

- periode voor 1830 
- periode tussen 1830 en 1880 
- periode tussen 1880 en 1950 
- periode tussen 1950 en 1975 
- periode tussen 1975 en 2000. 

De grenzen van de periodes zijn arbitrair en komen overeen met belangrijke 
geschiedkundige gebeurtenissen. Hieronder worden deze ruimtelijke kenmerken kort 
toegelicht. 
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'VOOR' 1830: PREÏNDUSTRIEEL LANDSCHAP 
Tot vóór de industriële revolutie bleef de hele streek rond Kortrijk een agrarische 
omgeving. Met de toename van de bevolking in de Middeleeuwen wordt het bosarme 
imago van de streek een feit. Lendelede met zijn iets hogere ligging, zijn lichtere 
gronden en zijn iets grotere afstand tot de Leie heeft wellicht zijn bos iets langer 
gehouden. Het West-Vlaamse heuvelland is immers iets langer bebost gebleven. 
Lendelede was in de Middeleeuwen hoe dan ook een landbouwdorp, met 
kleinschalige landbouw. In die tijd werd er volgens het drieslagstelsel gewerkt (een 
jaar wintergraan, een jaar zomergraan, een jaar braak).  

Gedurende enkele eeuwen kwam er weinig verandering in dit beeld. De situatie op 
het einde van de achttiende eeuw werd vastgelegd op de kaarten van Ferraris (ong. 
1770). Op die kaart zien we in Lendelede een lappendeken van kleine 
landbouwoppervlaktes, verspreide huisjes en wegen. Lendelede was een relatief 
dichtbevolkte gemeente met een duidelijke dorpskern. Bossen en woeste gronden 
waren er niet meer over, alhoewel er ten westen van Lendelede in de driehoek 
Gullegem - Heule - Sint-Eloois-Winkel en ten oosten van Lendelede in Hulste wel nog 
bos aanwezig was. Nabij sommige huisjes waren er wel perceeltjes met bomen en 
houtkanten om oppervlakte af te lijnen en het vee te keren. De inwoners van 
Lendelede hadden een harde tijd om uit dit schaarse boombestand het nodige 
brandhout en geriefhout te verzamelen. Knotbomen, houtkanten, hakhout,...werden 
zeer intensief gebruikt. 

Kaart  9 :   Aanduiding van Lendelede op de Ferrariskaart 

 

1830 – 1880: EEN AARZELENDE START VAN DE 
INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
In 1830 wordt de Belgische Staat opgericht. Tijdens deze periode vindt de eerste 
industriële revolutie plaats in België. Spoorwegen en kanalen werden aangelegd. In 
Wallonië ontstaat een belangrijke ijzer- en staalnijverheid rond het steenkoolbekken, 
terwijl zich in Vlaanderen een textielindustrie ontwikkelt, vooral in Gent. Ook de 
Antwerpse haven kent in deze periode een forse groei. West-Vlaanderen blijft in deze 
periode echter hoofdzakelijk een agrarisch gebied. Ook de industrialisatie van de 
Kortrijkse streek was nauw verbonden met de agrarische economie. De boeren 

gingen meer handelsgewassen verbouwen. Stalmest, stadsbeer en stadsvuilnis 
werden over de landerijen gestrooid om de productie op peil te houden. De landbouw 
werd heel wat intensiever. In de Leievallei ontstond een bloeiende vlasindustrie, ook 
in de buurgemeente Kuurne en Kortrijk. Tal van Lendeledenaren trokken dagelijks 
naar de Leie te Kuurne of Kortrijk. De verbondenheid met de landbouw drukte zich 
ruimtelijk uit door een sterk verspreid economisch patroon dat een verspreide 
verstedelijking induceerde. De verspreiding tekent zich af bij de volkstelling van 1846 
waar 228 bevolkingskernen opgenomen werden. Lendelede telde op dit ogenblik 
3.828 inwoners. 

In het midden van de 19de eeuw werd de streek ontsloten door een dicht net van 
spoorlijnen met Kortrijk als knooppunt. In 1847 werd de spoorlijn Kortrijk-Brugge, die 
Lendelede doorkruist, aangelegd. Wat later, in 1860, werd eveneens het kanaal 
Bossuit-Kortrijk uitgegraven. De weginfrastructuur bestond uit hoofdwegen  die 
dateren uit de achttiende eeuw. Deze hoofdwegen zijn de steenwegen, aangelegd 
onder het Oostenrijks bewind. Op de kaart van Ferraris ziet men duidelijk de 
steenweg die nu het tracé is geworden van de N50 (Kortrijk-Brugge). Daarnaast was 
er een eeuwenoud net van intercommunale wegen aanwezig, landbouwwegen en een 
zeer uitgebreid net van voetwegen.  

1880 – 1950: INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

Na de economische crisis van de jaren 1870-1880 doet zich een tweede industriële 
revolutie voor. In deze periode verliest België zijn overwegend agrarisch karakter om 
een belangrijke industriële en – na de verwerving van Kongo in 1884 – 
imperialistische macht te worden. De voornaamste ontwikkelingen hierbij zijn de 
verdere industrialisatie van het Waalse steenkoolbekken, de uitbouw van Brussel als 
financieel centrum, de ontdekking en de ontginning van steenkool in Limburg, de 
sterke groei van de havens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge) en de hoge vlucht van de 
textielnijverheid in Vlaanderen. De regio Kortrijk ontwikkelt zich in deze periode tot 
een belangrijk centrum van de gemechaniseerde textielindustrie en de 
pannenbakkerij. Ook in Lendelede worden enkele grote bedrijven opgericht. In 1886 
werd de weverij opgericht dat nu nog steeds bestaat onder de naam Neirynck 
industries en Nelca, aan de spoorweg. In 1890 wordt de olieslagerij (lijnzaadolie) 
Dassonville opgericht, in 1902 krijgt het de juteweverij Cojubel gestalte en in 1914 
ontstaat op de gronden van de Bergkapel een steenbakkerij (kleigronden).  Iets later, 
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rond 1946 werd een kippenbedrijfje opgestart dat nu het Europees 
kalkoenverwerkend bedrijf Volys Star geworden is.  

Vooral de industriële ontwikkeling van de textielsector ligt aan de basis van de 
verstedelijking in de streek. De samenhang tussen landbouw en industrie reflecteert 
zich namelijk in de afstemming van de landbouw op industriële teelten (vlas, 
oliehoudende zaden, tabak, hop...). Het rurale percelenlandschap werd 
getransformeerd: kavels worden verenigd, toegevoegd of weer anders verdeeld én 
het landschap verandert mee. De rijke structuur van hagen, boomgaarden, grachten 
en beekjes verdwijnt langzamerhand uit het landschap.  Het nieuwe rurale landschap 
werd meer gestroomlijnd ten behoeve nieuwe geïndustrialiseerde 
productietechnieken van de landbouw. 

In deze periode wordt ook een institutioneel netwerk uitgebouwd: gemeentehuizen, 
postkantoren, vakbondslokalen, verenigingslokalen, volkshuizen en uiteraard ook 
kloosters, colleges en andere scholen. Ze kennen hun eigen distributiepatronen en 
vormen verschillend geaarde netwerken.  

Wat betreft infrastructuur veranderde er weinig in Lendelede ten opzichte van de 
vorige periode. Ook het verspreide karakter van de bebouwing blijft en er ontstaat een 
nieuwe bevolkingsconcentratie langs het station. 

Kaart  10 :  Evolutie van bebouwing vanaf 1900 

 

1950 – 1975: DE UITBOUW VAN DE WELVAARTSTAAT 
In geen enkele periode uit de geschiedenis heeft het Belgische landschap een zo 
ingrijpende wijziging ondergaan als na de Tweede Wereldoorlog, zowel in kwantitatief 
als in kwalitatief opzicht. De moderne landbouw komt volop tot ontwikkeling en de 
transformatie van het rurale percelenlandschap gaat  verder: vochtige gronden 
werden gedraineerd en prikkeldraad, kunstmest, pesticiden, krachtvoeders, talrijke 
machines,...deden hun intrede.  

Met de wet op de stedenbouw (1962) worden ook in België stedenbouw en planologie 
uiteindelijk geformaliseerd. De ruimtelijke ordening zal een formeel kader uitwerken 
waarbinnen de stedelijke ontwikkeling zich moet inschrijven. 

In deze periode werden bijna evenveel gebouwen opgetrokken als in alle voorgaande 
periodes samen. Zo steeg het aantal woningen in de regio Kortrijk van ca. 55.000 in 
1950 tot ca. 90.000 in 1980.  

De intense bouwactiviteiten gingen gepaard met een aantal kwalitatieve aspecten die 
leiden tot een exponentieel stijgend ruimteverbruik: toenemende groot-schaligheid, 
vrijstaande plaatsing van afzonderlijke gebouwen, doorgedreven scheiding van 
functies en spreiding van activiteiten over het territorium. Terwijl in Lendelede tussen 
1900 en 1950 weinig verandering optrad, is gedurende de periode 1950-1975 de 
bebouwing wel duidelijk toegenomen. De toename gebeurde vooral door woningen en 
kleine en middelgrote bedrijven, die zich overigens sterk verspreid in het landschap 
bevinden.  Ook de bedrijfjes die opgericht waren in de vorige periode, groeiden 
aanzienlijk in de periode na WO II. Zo bouwde Volys Star in 1963 het huidige grote 
gebouwencomplex.  

Eén van de belangrijkste veranderingen, met verregaande gevolgen op vlak van 
ruimtelijke ordening, is de explosieve groei van de automobiliteit, die veruit de 
belangrijkste transportwijze wordt.  

Op vlak van infrastructuur kent de periode 1950-1980 een enorme evolutie. De 
systematische vernieuwing en verbetering van bestaande straten en wegen, de 
aanleg van meer dan 50 km autosnelweg (E17 en E403) in Zuid-West-Vlaanderen, de 
verbreding van de Leie, Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk (gabariet 1350 ton), 
aanvang van de elektrificatie van de spoorwegen en aanleg van 763 ha bouwrijpe 
industriezones; al deze infrastructuurwerken hielpen mee aan de economische 
endogene ontwikkeling van het arrondissement Kortrijk. 

Ondanks deze evolutie van het arrondissement Kortrijk bleef Lendelede – dat wel een 
versnipperde open ruimte heeft – zijn agrarisch karakter behouden. Grootschalige 
regionale industrieterreinen kwamen er niet in Lendelede, autosnelwegen doorkruisen 
de gemeente evenmin. Lendelede slibde ook niet aaneen met naburige steden of 
gemeenten.  

 

1975 TOT HEDEN: EEN POSTINDUSTRIEEL LANDSCHAP   
De tendens van het stijgend ruimtegebruik voor verschillende functies zoals wonen, 
werken, recreatie… waardoor de bebouwde oppervlakte als het ware exponentieel 
toeneemt, zet zich in de laatste decennia nog veel sterker door. 
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Bij de vaststelling van het gewestplan Kortrijk bij K.B. 4/11/1977 werd de ruimtelijke 
structuur van Lendelede bepaald.  

Op het Gewestplan van Lendelede zijn evenwel geen groen- of natuurgebieden 
voorzien. Wel zijn er twee uitgestrekte ontginningsgebieden met de nabestemming 
gemeenschapsvoorzieningen (ter hoogte van de Bergkapel). De open ruimte bestaat 
bijgevolg voornamelijk uit agrarisch gebied met  verspreid woonlinten met agrarisch 
karakter. 

Het dorp Lendelede bestaat uit woongebied met aansluitend enkele industriezones, 
ambachtelijke zones en een recreatiegebied waar zich de sportterreinen van 
Lendelede bevinden. Nog enkele woonuitbreidingsgebieden in het zuiden van het 
dorp Lendelede zijn nog niet aangesneden. 

Lendelede dorp heeft het radiale structuur bepaald door de belangrijkste invalswegen. 
Recente ontwikkelingen vulden de ruimte tussen deze wegen op met verkavelingen 
en linten. In het noorden en het westen werd – in verschillende fases (1960 – 1975/76 
- 1970 - 1980) – gedeeltelijk een cirkelvormige ‘wijkverzamelweg’ aangelegd, wat 
sterk bepalend is voor de structuur van de kern Lendelede. 

Lendelede dorp en Sint-Katarina zijn door lintbebouwing aaneengegroeid. Ten oosten 
van dit woonlint, eveneens tussen Lendelede dorp en Sint-Katarina, wordt sedert 
1984 in de groeven van de steenbakkerij een stortplaats uitgebaat. Aansluitend 
bevindt er zich een industrieterrein.  

Sente bestaat uit woongebied en woonuitbreidingsgebied waar reeds een groot deel 
van is aangesneden.  
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 

3.1. DOELSTELLINGEN EN METHODE 

Kennis over de bestaande ruimtelijke structuur is noodzakelijk om een visie te vormen 
op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Lendelede.   
 
In dit onderdeel worden de belangrijkste (ruimtelijke) elementen die de bestaande 
ruimtelijke structuur van de gemeente bepalen zowel morfologisch als functioneel 
aangegeven.   
Volgende doelstellingen worden vooropgesteld: 

• komen tot een afbakening van de ruimtelijke deelgebieden van Lendelede en 
de erkenning van hun intrinsieke knelpunten en potenties; 

• ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke structuur, welke drager wordt van 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en noden.  

 
De analyse van de bestaande ruimtelijke structuur gebeurt op 3 niveaus: 

• de ruimere situering van het grondgebied Lendelede waarbij de gemeente 
gepositioneerd wordt ten aanzien van de bestaande structuurbepalende 
elementen van bovenlokaal en/of gewestelijk belang; 

• de bestaande ruimtelijke structuur op gemeentelijk niveau welke de 
verschillende ruimtelijke structuren binnen de gemeente bevat; 

• het laagste niveau omschrijft de structuurbepalende elementen van de 
deelruimten binnen de gemeente.  

3.2. RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE RUIMERE 
OMGEVING 

Onderstaand hoofdstuk beschrijft de ruimtelijke structuurbepalende elementen op 
regionaal niveau. De maatschappelijke evoluties achter deze elementen veroorzaken 
ruimtelijke trends die mede bepalend zijn voor de ruimtelijke structuur van Lendelede. 

3.2.1. STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN 

Kaart  11 :  Structuurbepalende elementen van de ruimere omgeving 

 

3.2.1.1. LENDELEDE OP DE KAM TUSSEN DE MANDEL- EN DE LEIEVALLEI 

Lendelede is gelegen in het zuiden van West-Vlaanderen, tussen twee lineaire 
stedelijke ontwikkelingen langs de E17 (Waregem-Kortrijk-Menen) en het kanaal 
Roeselare-Ooigem (Ingelmunster-Izegem-Roeselare). Het gebied tussen Roeselare 
en Kortrijk is reeds sterk verstedelijkt en versneden door lijninfrastructuren. Toch kan 
men duidelijk spreken van een open ruimtecorridor tussen deze twee lineaire 
verstedelijkte assen.  

De langgerekte kam die in zuidwest-noordoostelijke richting dwars door de gemeente 
Lendelede loopt, versterkt deze open ruimtecorridor. De rug is de scheidingslijn 
tussen de valleien van de Mandel in het noorden en de Leie en de Heulebeek in het 
zuiden. In de valleien komen vaak laaggelegen weilanden voor, met een concentratie 
van kleine landschapselementen. 

Het hoogste punt van Lendelede is 42 meter boven de zeespiegel. Op een van de 
hoogste toppen ontwikkelde zich het dorp Lendelede. Daarnaast is vooral 
landschappelijk deze rug structuurbepalend. Door de aanwezigheid van de heuvelrug 
bestaan er in Lendelede enkele belangrijke  panoramische zichtpunten ter hoogte van 
Koekuit en ter hoogte van de N36, bij het verlaten van Lendelede dorp richting het 
zuiden. Ook ter hoogte van de Bergkapel, op de zuidelijke zijflank van de heuvelrug 
ontstond een panoramisch zichtpunt. 
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3.2.1.2. BOVENGEMEENTELIJKE LIJNINFRASTRUCTUREN 
STRUCTUURBEPALEND VOOR WONEN EN BEDRIJVIGHEID 

De E17 is volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen structuurbepalend op 
internationaal niveau. Ze is uitgerust om een verbindende functie te vervullen op 
internationaal niveau, maar vervult ook een belangrijke ontsluitingsfunctie voor de 
steden. Lendelede is verbonden met de E17 via de N36. 

De E403 is structuurbepalend op Vlaams niveau. De weg vervult omwille van de 
grotere maaswijdte in het omgevende internationale autosnelwegennet een beperkte 
verbindingsfunctie. Daarnaast verzorgt de weg de gebiedsontsluiting voor de grote 
steden, de regionale steden en de kleine steden. Opnieuw is Lendelede verbonden 
met de E403 door de N36. 

 

 

 

 

 

 

 

De N36 is bijgevolg structuurbepalend op provinciaal niveau. De weg loopt van oost 
naar west door de gemeente en zorgt voor een ontsluiting van Lendelede naar de 
E403 en de E17. Het is een verbindingsweg op regionaal niveau. Ook voor de 
gemeente zelf is N36 ruimtelijk structuurbepalend. Hij vormt  een grens voor de 
bebouwing van Lendelede dorp. Het ambachtelijk bedrijventerrein Spoelewielen sluit 
bovendien aan op de N36. 

De N50 is een gewestweg die van Kortrijk naar Brugge loopt.  

Deze weg vormt de oostelijke grens van de gemeente Lendelede. Net zoals de N36 is 
de N50 structuurbepalend op provinciaal niveau. 

Naast de bovengemeentelijke wegen is ook de spoorweg structuurbepalend. De 
spoorweg Kortrijk-Roeselare-Brugge doorkruist Lendelede van zuid naar noord. Toch 
is in Lendelede geen station, in tegenstelling tot vroeger. In het verleden is rond het 
station een stationswijk gevormd. Ook het textielbedrijf Nelca is gevestigd langs het 
spoor. 

 

Tenslotte ligt op de grens van Lendelede  met Izegem een 
elektriciteitsverdeelcentrum van regionaal belang, vanwaar ten noorden van 
Lendelede een hoogspanningsleiding van 380 kV vertrekt richting Deerlijk, parallel 
met de N36 en twee leidingen van 150 kV vertrekken richting industriezone Gullegem-
Moorsele en richting Kortrijk. De hoogspanningsleidingen hebben een grote impact op 
het open landschap van Lendelede. 

N36 
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3.2.2. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Lendelede ligt op een heuvelrug, waardoor op verschillende plaatsen 
panoramische zichtpunten ontstaan. 

+ Aan weerszijden van de heuvelrug liggen waardevolle beekvalleien, waar 
talrijke kleine landschapselementen voorkomen. 

+ De aanwezigheid van grote aaneengesloten ruimtes die zeer geschikt zijn voor 
landbouw 

+ Lendelede ligt in de nabijheid van de steden Kortrijk, Izegem en Roeselare, 
wat de directe nabijheid betekent van voorzieningen (kleinhandel, regionale 
diensten, station,...) en tewerkstelling. 

+ Lendelede is goed verbonden met wegen op internationaal en Vlaams niveau 
(resp. E17 en E403) via de N36.  

- / + De aanwezigheid van het spoor: de spoorlijn Kortrijk-Roeselare-Brugge loopt 
over het grondgebied Lendelede. Er is echter geen opstapplaats (station) meer 
aanwezig.  

- Druk vanuit de verstedelijkte gebieden op de resterende open ruimte, 
waardoor een gevaar voor verdere versnippering van grondgebied en 
voor het verdwijnen van mooie landschappen. 

- De N36 is een weg met weinig oversteekplaatsen voor langzaam 
verkeer ter hoogte van Lendelede dorp en met te veel kruispunten met 
wegen van lagere orde (landbouwwegen). Aan de noordkant van de 
N36 liggen immers nog enkele  historische linten die de laatste jaren 
uitgebreid zijn met enkele nieuwe woningen. Deze uitbreidingen zijn 
echter weinig kwalitatief door de sterke barrièrewerking van de N36. 
Hierdoor komt de verkeersveiligheid in gedrang.  

- De aanleg van de N36 is weinig kwalitatief. 

- De hoogspanningsleidingen zorgen voor een vervuiling van de mooie 
panoramische landschappen in Lendelede 

- Langs de N50 hebben zich bedrijven en handelszaken ontwikkeld. Dit 
is een vorm van lintbebouwing dat als negatief wordt ervaren.  

 

Knelpunten in de ruimere omgeving 
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3.3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN 
LENDELEDE 

Deelstructuren beschrijven de samenhang tussen gebieden van gelijke aard: ruimten 
met een natuurlijk karakter, nederzettingen, ruimten met een agrarisch karakter, 
ruimten die worden bepaald door economische activiteiten, ruimten gekoppeld aan 
infrastructuren, ruimten met toeristisch-recreatieve functies en ruimten gekoppeld aan 
landschappen. De beschrijving van deze samenhang bevordert het inzicht in de 
draagwijdte van de ingrepen die nodig zijn om de gewenste ruimtelijke structuur te 
realiseren.  
 
Bij de studie van de bestaande ruimtelijke structuur van Lendelede onderscheiden we  
zes verschillende deelstructuren: 

• de nederzettingsstructuur; 

• de ruimtelijk-economische structuur; 

• de agrarische structuur; 

• de verkeers- en vervoersstructuur; 

• de natuurlijke en landschappelijke structuur, 

• de toeristisch-recreatieve structuur. 

3.3.1. WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 

De woon- en leefstructuur wordt bepaald door de begrenzing, de omvang, de vorm, 
de functie en het weefsel van de bebouwing (de nederzettingsstructuur) en het 
aanbod aan voorzieningen binnen dit weefsel. 

Nederzettingen (die de ‘woon’structuur bepalen) zijn van oudsher sterk herkenbare 
ruimten. Het zijn ruimten met een antropogene dynamiek en met een dichtheid aan 
dynamische menselijke functies (de ‘leef’structuur). Hoe dichter het bebouwd gebied 
is, hoe sterker de verwevenheid aan verschillende menselijke functies. 

Zowel de bevolking als de kernen, het geheel van woonconcentraties, linten en 
verspreide bebouwing in de open ruimte beschreven. 

3.3.1.1. ANALYSE EN TRENDS 

� Bevolkingsevolutie  

Lendelede kende tussen 1981 en 2000 een stijging van de bevolking met 93 
personen of 1,7 %.  Alhoewel de bevolking in Lendelede stijgt, merken we sinds 
de jaren '70 een verandering in de leeftijdstructuur in de gemeente.  

Uit de onderstaande tabel m.b.t. de bevolkingsevolutie per leeftijdsklasse stellen 
we een duidelijke daling van het aantal jongeren vast t.o.v. een stijging van de 
oudere bevolkingsklassen. 

Deze trend in Lendelede tekent zich eveneens af in heel Vlaanderen en heeft te 
maken met twee fenomenen: enerzijds de ontgroening als gevolg van de daling 
van het aantal geboorten en anderzijds de vergrijzing door de steeds langere 
levensverwachting van de bevolking. 

Het aandeel 0 tot 19-jarigen daalt van 30,7 % in 1981 23,9 % in 2000.  In 
absolute cijfers nam het aandeel jongeren af met 347 personen. Het aandeel 60-
plussers daarentegen neemt in dezelfde periode toe van 16,8% tot 22,7 % of in 
absolute getallen met 340 personen. 

 0-19 20-39 40-59 60-79 80+ Totaal 

1981 1.660 1.554 1.288 759 148 5.409 

1991 1.454 1.622 1.349 870 202 5.497 

2000 1.313 1.478 1.464 1.053 194 5.502 

Tabel 2 : Bevolkingsevolutie per leeftijdsklasse van 20 jaar in absolute cijfers 
Bron : NIS + aanvulling Leiedal 

� Gezinsevolutie 

Op 1 januari 1999 telde Lendelede 2.045 private gezinnen.  Over een periode 
van ongeveer 20 jaar nam het aantal gezinnen toe met ongeveer 300 eenheden. 
Dit betekent dat het aantal gezinnen met 16,7 % is toegenomen. Deze stijging is 
voor een groot deel te verklaren door de toenemende gezinsverdunning.   

De gezinsverdunning kan verklaard worden vanuit volgende elementen: 

• de vermindering van het aantal kinderen per gezin; 
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• de toenemende versnippering van gezinnen ten gevolge van 
echtscheiding; 

• het meer zelfstandig gaan wonen van nooit-gehuwden; 

• de hogere levensverwachting en de hoge zelfstandigheid tot op hogere 
leeftijd waardoor het aantal alleenstaande bejaarden toeneemt. 

 
Aantal personen per gezin   Aantal 

particuliere 
gezinnen 

Gemidd. 
gezins- 
grootte 

Alleen-
wonend 

2 3 - 4 5+ 

1981 1.752 3,0 234 536 705 277 

1991 1.907 2,8 321 563 834 189 

1999 2.045 2,7 432 665 785 163 

Tabel 3: Gezinsevolutie en de gezinsgrootte in de periode 1981-2000 
Bron: NIS 

Bovenstaande tabel toont duidelijk de trend van gezinsverdunning aan; sinds 
1980 is er een duidelijke stijging van het aantal alleenstaanden en "2-personen"-
gezinnen. De grote gezinnen (meer dan 5 personen per gezin) kennen 
daarentegen een forse daling. 

Het aantal leden per huishouden verminderde tussen 1980 en 1999 met 0,3 
eenheden. In 1999 bedraagt het gemiddelde aantal leden per gezin 2,7 
personen.   

3.3.1.2. ELEMENTEN VAN DE WOON- EN LEEFSTRUCTUUR 

Kaart  12 :  De bestaande nederzettingsstructuur 

 

� Lendelede dorp 

De bebouwing rond de kerk van Lendelede vormt de historische dorpskern van 
de gemeente. Deze historische dorpskern groeide verder langs de Heulsestraat, 
de Winkelsestraat, de Stationsstraat en de Izegemsestraat. Lendelede heeft 
bijgevolg een radiale structuur. De bebouwing in deze historische dorpskern 
bestaat overwegend uit gesloten bebouwing. Geleidelijk aan werd de ruimte 

tussen deze centrumstraten opgevuld. Ook meergezinswoningen bevinden zich 
hoofdzakelijk in de omgeving rond de kerk. Uitzonderingen zijn de 
appartementen aan de Winkelsestraat, de appartementen aan het kruispunt van 
de Stationsstraat en de Nieuwstraat en de sociale appartementen in De 
Vierschaar.  

In de loop van de jaren ‘60 tot ca. ’80 is systematisch een wijkverzamelweg 
aangelegd rond het dorp. Deze weg bepaalt in sterke mate de structuur van 
Lendelede dorp. De meer recente verkavelingen, die ontsloten zijn voor het 
autoverkeer langs de aangelegde wijkverzamelweg, zijn overwegend open van 
bebouwing en dateren, net zoals de wijkverzamelweg, van de tweede helft van 
de 20ste eeuw. Het zijn zones van monofunctioneel wonen en onderscheiden zich 
daarom van de eigenlijke historische dorpskern van Lendelede.  Er komen zowel 
privé-verkavelingen voor als sociale woonwijken en gemengde woonwijken (privé 
– sociaal). 

Het betreft de volgende woonwijken: 

◦ De sociale woonwijk aan de Nieuwstraat-Dahliastraat-Violierstraat       (jaren 
‘50) 

◦ De gemengde woonwijk aan de Oudstrijderslaan - Elfde Julilaan - Kard. 
Cardijnlaan (jaren ’60) 

◦ De woonwijk aan de Beukenlaan-Wilgenlaan (jaren ’60) 

◦ De gemengde woonwijk aan de Groeningebergstraat-Lenteweg-Zomerweg 
(jaren ’60) 

◦ De woonwijk  aan de Boerderijstraat-Hoevestraat (jaren ’70) 

◦ De gemengde woonwijk aan De Knok-Rodemont-Steurenambacht - Hoog 
Einde - De Vierschaar (jaren ’70-’80-’90) 

◦ De woonwijk aan de Ingelmunstersestraat-Lijnzaadstraat-Spoelewielenlaan-
Vlasbloemstraat-Vlaschaard-Zwingelaarstraat (jaren ’90) 
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De wijken zijn ontsloten naar het centrum toe door een net van voetwegen, dat 
echter onvolledig is. Tussen de wijken langs de Oudstrijderslaan en de 
Dahliastraat en het centrum ontbreken nog enkele voetgangersverbindingen.  

De structuur van het dorp Lendelede is bijgevolg radio-concentrisch en heeft een 
duidelijke historische dorpskern (rond de kerk en het gemeentehuis). Het is een 
echte openbare ontmoetingsplaats met de nodige horecazaken. 

Op dit ogenblik wordt fasegewijs het centrum volledig heraangelegd, ter 
verfraaiing van de dorpskern.  

Momenteel zijn een tweetal projecten in realisatie: Vijverzicht en ’t Gangske II, 
respectievelijk appartementen en sociale koopappartementen 

Daarnaast zijn er nog drie projecten gepland: 

◦ Nieuwstraat (gemengd; in woonuitbreidingsgebied – BPA Nieuwstraat),  
◦ Langemunte (privé; BPA Langemunte)  
◦ tussen de Kuurnestraat en de Violierstraat (privé, BPA dorpskom)  

 
Zowel Vijverzicht en Langemunte zijn herbestemmingen van leegstaande 
gebouwen. 
Ten zuiden van de Kuurnsestraat ligt nog een laatste stuk grond dat in het 
gewestplan voorzien is voor eventuele woonuitbreiding. 

Leefstructuur 

Wat betreft de voorzieningen heeft Lendelede een voldoende hoog 
voorzieningenniveau. Alle noodzakelijke openbare voorzieningen (scholen, 
ontmoetingscentrum,...) zijn aanwezig. Lendelede heeft bovendien een 
middelbare school, waar dagelijks ongeveer 264 leerlingen school lopen. 97 
leerlingen komen uit Lendelede zelf. Daarnaast zijn er nog een 50-tal leerlingen 
uit Izegem, 60 uit Sint-Eloois-Winkel, 12 uit Ingelmunster, 11 uit Heule, 15 uit 
Rollegem-Kapelle en 8 uit Kuurne.  

De gemeenschapsvoorzieningen situeren zich allemaal in de omgeving van de 
kerk (scholen, gemeentehuis, gemeentelijke diensten, cultureel centrum, 
jeugdlokalen, bejaardentehuis, bibliotheek). Aan de rand van de dorpskern 
bevinden zich – als overgang naar de open ruimte – de sportterreinen. De 

sportterreinen en het ernaast liggende containerpark zijn allebei geënt op de 
wijkverzamelweg.  

Ook het winkelapparaat is goed uitgebouwd, gaande van winkels met een 
dagdagelijks aanbod tot enkele meer exclusieve zaken (kledij, wijnhandel). Het 
merendeel van de kleinhandelszaken bevindt zich in de historische dorpskern 
van Lendelede. Ze bevinden zich langs de Heulsestraat, de Stationsstraat,  de 
Kasteelstraat en in de Winkelsestraat. 

Voor een middagje shoppen moet men echter niet in Lendelede zijn. Steden als 
Kortrijk, Roeselare en Izegem zijn daar meer toe aangewezen.   

� Sente  

Sente ligt slechts gedeeltelijk op grondgebied Lendelede. Het ligt op de grens 
van drie gemeenten: Lendelede, Kuurne en Kortrijk. 

Het dorp is ontstaan op het snijpunt van de weg van Kortrijk naar Roeselare 
(Kortrijksestraat) en de weg naar Heule (Sint-Katarinastraat). Dat het tot drie 
verschillende gemeenten behoort, is ook de oorzaak van de heterogeniteit binnen 
het dorp (wat men niet terugvindt in het dorp Lendelede).  

Zo zijn er drie delen te onderscheiden: de historische bebouwing rond de kerk, de 
monofunctionele wijken ten noorden van de Heulsestraat en het versnipperd lint 
langs de Sint-Katarinastraat. 

Rond de kerk zijn de gemeenschapsvoorzieningen en de winkels 
geconcentreerd. Op grondgebied Kortrijk bevinden zich in de historische 
dorpskern ook enkele bedrijven.  

Het dorp is lang niet groter geweest dan de huidige dorpskern. Enkele recente 
verkavelingen hebben ertoe geleid dat Sente is uitgegroeid tot een volwaardig 
dorp. Het betreft op grondgebied Lendelede de sociale woonwijk langs de Burg. 
G. Dussartlaan, gebouwd in de jaren ’70 en de woonwijk in dezelfde laan in de 
jaren ’90. Op grondgebied Kuurne betreft het de woonwijk daterend van eind 
jaren ’70, begin jaren ’80.  

Sente biedt beperkt nog bouwmogelijkheden voor wonen (woongebied) rond de 
huidige bebouwing. Momenteel is er een project in ontwikkeling op grondgebied 
Kortrijk van 13 wooneenheden. Het project wordt gerealiseerd op de plaats van 
een voormalige vlasfabriek. 
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Er zijn eveneens nog enkele niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden 
gelegen rond Sente. 

Leefstructuur 

Dat Sente reeds van oudsher als vrij zelfstandig dorp werd erkend, is te wijten 
aan het feit dat Sente als parochie werd erkend (aanwezigheid van een kerk en 
kerkhof). Daarnaast zijn de basisschool, het ontmoetingscentrum en een beperkt 
aanbod aan dagdagelijkse kleinhandel belangrijke functies in het dorp. Een 
verenigingslokaal is niet aanwezig. 

De leerlingen van de basisschool komen voornamelijk van Sente zelf. Enkele 
komen ook van Heule, Lendelede dorp en Kuurne. In totaal lopen er 216 
leerlingen school. 

� Woonlinten en woonconcentraties in het buitengebied  

Zoals vele gemeenten in Vlaanderen maken woonlinten en woonconcentraties, 
her en der verspreid, deel uit van de nederzettingsstructuur. Deze ongeordende 
ontwikkeling, vaak midden in het open ruimtegebied, zorgt ervoor dat de ruimte 
versnippert en een beeld van volheid oproept. Veelal zijn woonkorrels en -linten 
historisch gegroeid.  

De ongeordende groei van woonkorrels en -linten vindt zijn oorsprong in de 
bevestiging van deze twee elementen in het gewestplan (woongebied met 
landschappelijke waarde) en de mogelijkheden via de opvulregel en de regeling 
van zonevreemde gebouwen en bedrijven uit het mini-decreet van de jaren '80.  

Een aantal woonconcentraties en -linten zijn echter nooit als woongebied erkend 
in het gewestplan en worden als zonevreemd beschouwd. In het kader van het 
structuurplan dienen uitspraken te gebeuren omtrent de ontwikkelings-
perspectieven van deze kleine woonconcentraties. 

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van woonlinten en -concentraties waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen - volgens het gewestplan - erkende en 
zonevreemde linten en concentraties. 

De aangeduide woonconcentraties bestaan uit minimum 5 woningen op minder 
dan 30 m van elkaar verwijderd. 

 

Zoals de tabellen aantonen, zijn de meeste woonlinten erkend door het 
gewestplan. Woonconcentraties die niet lintvormig zijn, zijn echter vaak 
zonevreemd. 

Bij de zonevreemde concentraties is de huidige bestemming vermeld:  agrarisch 
gebied (AG). In het agrarisch gebied werden weliswaar in het verleden 6 
verkavelingen goedgekeurd. Deze woningen kunnen daarom niet als 
zonevreemd worden beschouwd. De goedgekeurde verkavelingen situeren zich 
voornamelijk binnen de woonconcentraties/-linten (1verkaveling=*). Eén 
verkaveling behoort niet tot een concentratie of lint (in de Beiaardstraat). 

In het agrarisch gebied van Lendelede komen veel landbouwbedrijven voor. Bij 
stopzetting van de landbouwactiviteit zullen veel van deze gebouwen herbestemd 

Zonevreemde linten Erkende linten 
 bestemming 

Winkelsestraat   
Geitestraat-Roterijstraat Roterijstraat* AG 
Bauwelarestraat   
Ingelmunstersestraat   
Brugsesteenweg (N50)   
Hulstemolenstraat   
Meikapelstraat   
Rozebeeksestraat   
Groenstraat   
Gentsestraat   
Heulsestraat   

Zonevreemde woonconcentraties Erkende woonconcentraties 
 bestemming 

Beiaardstraat-Roterijstraat Sneppestraat (2) AG 
Rozebeekstraat-Manpadstraat Orsestraat AG 

 Kortrijksestraat AG 
 Terrynstraat AG 
 Harelbeeksestraat (2) AG 
 Hulstemolenstraat AG 
 Hoge Doornweg (2)* AG 
 Manpadstraat*** AG 
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worden tot louter woningen. Bijgevolg kan het aantal woonkorrels in de toekomst 
nog aangroeien. 

� Verspreid geïsoleerd wonen 

Verspreid over heel het open ruimtegebied van Lendelede zijn geïsoleerd 
gelegen woningen aanwezig.  Vaak betreft het woningen bij hoevecomplexen, 
maar in een aantal gevallen zijn het private woningen of woningen bij aan 
landbouw gelinkte of zonevreemde bedrijvigheid, die m.a.w. zonevreemd gelegen 
zijn.   

Een aantal van deze (zonevreemde) woningen vormen geen bedreiging voor de 
gewenste ontwikkeling van Lendelede.  Voor andere verspreide woningen kan 
het wenselijk zijn de instandhouding van de woning te koppelen aan bijkomende 
ruimtelijke voorwaarden. In het kader van het structuurplan dienen hierover 
uitspraken te gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten nederzettingsstructuur 

3.3.1.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Lendelede dorp is een dorp met een duidelijke structuur. 

+ De voorzieningen en handelszaken zijn in het centrum gesitueerd. 

+ Het dorp Lendelede heeft een voldoende hoog voorzieningenniveau. Alle 
noodzakelijke openbare voorzieningen (scholen, ontmoetingscentrum,...) zijn 
aanwezig (zelfs middelbare school). 

+ In Lendelede dorp zijn nog enkele open ruimtes die in aanmerking kunnen 
komen voor verdichtingsoperaties. Het zijn een aantal onbebouwde 
oppervlaktes of leegstaande bedrijfsgebouwen. 

+ Sente is vrij zelfstandig. 

+ Sente bezit een groengebied tussen de twee uitbreidingswijken. Dit geeft een 
meerwaarde aan de omliggende woonwijken. Deze open ruimte sluit aan op 
de beekvallei van de Hazebeek. 

+ De meeste woonverkavelingen bieden een voldoende woonkwaliteit door de 
aanwezigheid van groen en speelruimte. 

+  Het geplande bos op het domein van de Bergkapel kan, indien goed 
verbonden met het centrum van Lendelede en Sint-Katarina, een grote 
meerwaarde betekenen voor de inwoners van beide dorpen. 

- De zonevreemdheid van geïsoleerd gelegen woningen en 
woonkorrels in het open ruimtegebied. 

- Er is momenteel onvoldoende woondiversiteit om de tendens van 
gezinsverdunning, m.a.w. om de vraag naar alternatieve 
woongelegenheden (voor senioren, voor eenoudergezinnen, ...) op 
te vangen. 

- De N36 vormt een barrière tussen Lendelede dorp en historische 
linten aan de overkant 

- De marktplaats van Sente ligt op het grondgebied van drie 
gemeentes. Hierdoor is de aanleg van het openbaar domein 
verwaarloosd.  

- Ten zuiden van Sente ligt een heterogeen lint van woningen, 
bedrijven en handelszaken. Lintbebouwing tast de open ruimte 
aan. 
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3.3.2. ECONOMISCHE STRUCTUUR 

De ruimtelijke economische structuur geeft de samenhang weer tussen ruimten die 
hoofdzakelijk worden gekarakteriseerd door economische activiteiten. Specifiek wordt 
gezocht naar de locatie, omvang en aard van de belangrijkste economische 
concentraties en naar hun relatie tot de verkeersinfrastructuur. 

Binnen deze deelstructuur worden de ruimtelijke structuren van de bedrijventerreinen 
en kleinhandelsactiviteiten beschreven. De (para-) agrarische activiteiten komen in de 
ruimtelijke agrarische structuur aan bod. 

3.3.2.1. ANALYSE EN TRENDS 

� Beroepsbevolking  

De beroepsbevolking is het aantal personen die wonen in een bepaalde 
gemeente of regio en werken in of buiten deze gemeenten of regio. De evolutie in 
Lendelede wordt weergegeven voor de periode 1981-1998 en wordt vergeleken 
met het arrondissement Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. 

 Beroepsbevolking Evolutie 1981-1998 
 1881 1991 1998 A.C. % 

Lendelede 2.264 2.379 2.470 206 + 9,1 
Arr.Kortrijk 112.302 121.043 124.574 12.272 + 10,9 
Prov.W-Vl. 436.079 474.467 490.486 54.407 + 12,5 

Tabel 4 : Evolutie van de beroepsbevolking, 1981-1998 
Bron : NIS 

In 1998 waren 2.470 inwoners van Lendelede beroepsactief. Dit is 45 % van de 
totale bevolking van Lendelede. 

Met 1981 als referentiejaar blijkt dat de beroepsbevolking in de periode 1981-
2000 met meer dan 12 000 personen steeg in het arrondissement Kortrijk (10,9 
%). Ook op provinciaal niveau nam de beroepsbevolking procentueel meer toe. 
Binnen het arrondissement vertegenwoordigt Lendelede een vrij klein aandeel in 
de beroepsbevolking (bijna 2 %). 

� Spreiding van tewerkstelling over de economische se ctoren  

De tewerkstelling geeft het aantal personen aan dat op het grondgebied van 
Lendelede tewerkgesteld is. Daarvoor maken we gebruik van zowel RSZ- als 
RSVZ-statistieken. Toch dienen we een belangrijke opmerking te maken. RSVZ-
statistieken worden bijgehouden volgens de plaats van de maatschappelijke zetel 
van de bedrijven. Bijgevolg kunnen de statistieken in het geval van Lendelede 
eerder een onderschatting zijn van de werkelijkheid.  

In 2000 waren in Lendelede 1.480 tewerksellingsplaatsen; dit is 105 personen 
meer dan in 1993. 3,9% is loontrekkend in de primaire sector. Van de 907 
bezoldigde tewerkgestelden in de secundaire sector is ongeveer 41 % werkzaam 
in de textielsector.  Dit is voornamelijk door het grote textielbedrijf Lendelede 
dorp. 

Ook het aantal zelfstandigen en helpers is gestegen met 12 % sinds 1993. Het 
aantal zelfstandigen in de tertiaire sector is fors gestegen, ten nadele van de 
secundaire en de primaire sector. In vergelijking met de RSZ-cijfers blijkt dat in 
de primaire en secundaire sector het aantal werkgevers is gedaald, terwijl het 
aantal werknemers (in absolute cijfers) is gestegen. Dit betekent dat het aantal 
bedrijven afneemt, terwijl de bestaande bedrijven steeds groter worden (= 
schaalvergroting).  

De secundaire sector (industrie + bouw) vertegenwoordigt de grootste tewerk-
stelling, ondanks het landelijk karakter van Lendelede. Toch is de tewerkstelling 
in de secundaire sector afgenomen ten voordele van de primaire en vooral ten 
voordele van de tertiaire sector. Dit fenomeen beaamt de algemene trend van 
tertiairisering in de economie.  

Het tertiairiseringsproces kent verschillende oorzaken: 

• het afstoten van de eigen dienstverlening binnen de industriële 
ondernemingen naar aparte dienstverlenende bedrijven; 

• een grotere behoefte aan gespecialiseerde diensten (fiscaliteit, 
management-advies) in het bedrijfsleven; 

• grotere overheidstewerkstelling, …  



 

  

23232323
g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  L e n d e l e d e  

 1993 2000 Evolutie 
 A.C. % A.C. % % 

Primaire sector 46 3,4 57 3,9 + 0,5 
Secundaire sector 889 64,6 907 61,3 - 3,3 

Tertiaire sector 440 32,0 516 34,9 + 2,9 
TOTAAL 1375 100 1.480 100 + 7,6 

Tabel 5 : Evolutie van het aantal  werknemers per sector, 1993-2000 
Bron : RSZ  1993-2000 
 

 1993 2000 Evolutie 
 A.C. % A.C. % % 

Primaire sector 117 21,6 113 18,6 -3,4 
Secundaire sector 152 28,0 140 23,1 -7,9 

Tertiaire sector 273 50,4 354 58,3 +29,7 
TOTAAL 542 100 607 100 +12 

Tabel 6 :   Evolutie  van het aantal zelfstandigen en helpers per sector, 1993-2001 
Bron  :  RSVZ 1993-2001 

� Werkgelegenheidsgraad 

De werkgelegenheidsgraad laat toe verschillende gemeenten te vergelijken op 
gebied van werkgelegenheid.  Het is de verhouding tussen de RSZ-
ingeschrevenen en RSVZ- ingeschrevenen in de gemeente ten opzichte van de 
potentiële beroepsbevolking (18-64 jarigen, met een aantal aanpassingen). 

De werkgelegenheidsgraad (=arbeidsbalans) bedraagt 60% en scoort hiermee 
veel lager dan het arrondissementeel gemiddelde (74,6%). Dit betekent dat in 
verhouding tot de potentiële 'actieve' bevolking er een matige werkgelegenheid is 
in Lendelede. 

Het zijn vooral de gemeenten Kortrijk, Kuurne en Waregem die garant staan voor 
een zeer grote tewerkstelling in het arrondissement Kortrijk. Deze koptrekkers 
leiden tot een arrondissementeel gemiddelde dat hoger ligt dan het West-Vlaams 
gemiddelde. 

 

 

Werkgelegenheidsgraad 2000 

Lendelede 60,00 
Arr.Kortrijk 73,62 
Prov. W-Vl. 67,86 

Tabel 6 : Werkgelegenheidsgraad 2000 
Bron : NIS, RSZ + RSVZ 

� Werkloosheid 

In 2000 telde Lendelede 66 werklozen. T.o.v. de potentiële beroepsbevolking 
bedraagt de werkloosheidsdruk 2,7%. Dit cijfer is lager dan het 
arrondissementeel en het provinciaal gemiddelde.  In 1996 lag het cijfer voor 
Lendelede  iets hoger. De beroepsbevolking van Lendelede vond bijgevolg vlotter 
werk binnen en buiten de gemeente dan in 1996.  

 Niet-werkende Potentiële  Werkloosheids- Werkloosheids- 
 werkzoekenden beroepsbevolking druk (%) 2000 druk (%) 1996 

Lendelede 66 2.467 2,68 5,03 
Arr.Kortrijk 6000 125.649 4,77 7,54 
ProvW-Vl. 26.449 500.622 5,23 7,75 

Tabel 7 : Werkloosheidsdruk 1996-2000 
Bron : VDAB 
 

3.3.2.2. ELEMENTEN VAN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Kaart  13:   De bestaande economische structuur 

 
De ruimtelijk-economische structuur is de samenhang tussen gebieden die 
hoofdzakelijk worden gekarakteriseerd door economische activiteiten.  Specifiek 
wordt gezocht naar de locatie, omvang en aard van de belangrijkste economische 
concentraties en naar hun relatie tot de verkeersinfrastructuur. 

Uit de inventaris opgemaakt in het kader van het GAPAK (Gemeenschappelijk 
Algemeen Plan van Aanleg voor het arrondissement Kortrijk) blijkt dat in de gemeente 
Lendelede 60,2 % van de economische entiteiten gelegen zijn in het woongebied, 
18,8 % in industriegebied en 21 % in de open ruimtegebieden. Het feit dat er meer 
economische entiteiten gelegen zijn in het open ruimtegebied geeft een aanduiding 
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van het belang ervan. Deze historisch gegroeide situatie zorgt voor heel wat 
ruimtelijke, economische en juridische problemen. 

� De bedrijventerreinen: 

In Lendelede bevindt zich één ambachtelijk bedrijventerrein (Spoelewielen), 
gelegen ten zuiden van de N36, aansluitend op het dorp Lendelede. De 
ambachtelijke zone is volledig uitverkocht. De goede zichtlocatie zorgde ervoor 
dat er op het bedrijventerrein ook enkele kleinhandelszaken voorkomen 
(geregeld in BPA Spoelewielen). Het bedrijventerrein is ontworpen met ontsluiting 
via de Spoelewielenlaan. In praktijk ontsluiten er verschillende bedrijven via de 
N36. 

Een ander bedrijventerrein voor milieubelastende industrie bevindt zich langs de 
Heulsestraat, waar zich het bedrijf Cojubel (bedrukking jute) en Stevan (uitbater 
stort) bevindt.   

Rond de stortactiviteiten ontstond in Lendelede in het verleden reeds heel wat 
commotie. De Vlaamse Minister van Leefmilieu besliste dat de stortactiviteiten op 
31 december 2006 moeten stopgezet worden. Stevan tekende beroep aan bij de 
Raad van State tegen deze beslissing, de definitieve uitspraak is nog niet 
bekend. 

Tenslotte bevindt zich nog een bedrijventerrein voor milieubelastende industrie 
langs de Oudstrijderslaan, waar zich het kalkoenverwerkend bedrijf Volys Star 
bevindt.  

(Het bedrijventerrein langs de stationsstraat wordt besproken onder het volgende 
punt.) 

� Bestaande bedrijven binnen het bebouwde weefsel: 

Van oudsher vindt men enkele bedrijven volledig binnen in het centrum van 
Lendelede. Een aantal bedrijven zijn vrij groot geworden en domineren op een 
aantal plaatsen het beeld van Lendelede. Door hun enorme oppervlakte 
veroorzaken ze een schaalbreuk in de kern van Lendelede. Het gaat over het 
textielbedrijf Nelca en de tapijtweverij en ververij Neyrinck-Holvoet. Ze bevinden 
zich langs de Stationsstraat. Op het gewestplan werd het terrein waarop deze 
bedrijven zich bevinden ingekleurd als terrein voor milieubelastende industrie.  

Deze bedrijven zijn – samen met enkele andere historisch gegroeide bedrijven  
(Volys Star, Cojubel) - cruciaal voor de Lendeleedse economie. Door de jaren 
heen zijn ze uitgegroeid tot internationale bedrijven die een groot deel van de 
werkgelegenheid binnen Lendelede voor hun rekening nemen.  

In het BPA Statiestraat werden delen van de zone voor milieubelastende 
industrie omgevormd tot zones voor ambachtelijke bedrijvigheid. 

Ook in Sente komt bedrijvigheid voor. Op grondgebied Lendelede bevindt zich 
onder andere een bedrijf dat handelt in oud papier. Op het gewestplan ligt het 
deels in woongebied en deels in agrarisch gebied. Op grondgebied Kortrijk liggen 
ook twee magazijnen, een natuursteenbedrijf en een garage-werkplaats. 

� Bedrijvigheid in het open ruimtegebied: 

Lendelede telt een groot aandeel bedrijven gelegen in of palend aan het open- 
ruimte gebied, gaande van geïsoleerd gelegen historisch gegroeide bedrijven, tot 
eenmansbedrijven. Het zijn de zogenaamde zonevreemde bedrijven. Heel wat 
van deze industriële en ambachtelijk bedrijven willen graag uitbreiden in – 
volgens het gewestplan – agrarisch gebied.    

In het kader van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven voor Lendelede 
werden alle zonevreemde bedrijven geïnventariseerd. Bedrijven zonder 
bedrijfsaccommodatie werden niet opgenomen in de inventaris. In de tweede 
fase werden in totaal 57 bedrijven geïnventariseerd, verspreid over de gemeente 
Lendelede. Het gaat vooral over bedrijven in de bouwsector (schrijnwerkerijen, 
aannemers,...)   

In het kader van beleidscontinuïteit kunnen deze bedrijven in principe verder 
ontwikkelen, op voorwaarde dat de ruimtelijke draagkracht niet overschreden 
wordt. 

In een eerste fase van het sectoraal BPA werden reeds 6 bedrijven via een 
deelplan (= een BPA per bedrijf) bestemd als zone voor bedrijvigheid.  Hiermee 
kregen deze bedrijven uitbreidingsmogelijkheden als antwoord op hun reële 
behoeften.  In een tweede fase werden bijkomend nog 3 bedrijven opgenomen. 
Door de opname in het sectoraal BPA zijn bedrijven niet langer zonevreemd. 
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� Concentraties van kleinhandel en bedrijvigheid  

In Lendelede kan de historische dorpskern aangeduid worden als een 
concentratie van kleinhandel en bedrijvigheid. Het vormt een volwaardig 
kleinhandelscentrum, op maat van de gemeente. Winkels bevinden zich in een 
lint langs de Winkelsestraat en in het centrum langs de Heulsestraat, de 
Stationsstraat en de Kasteelstraat.  

Ook in Sente komt een concentratie voor van kleinhandel en bedrijvigheid. Vooral 
langs de Sint-Katarinastraat ligt een versnipperd lint van woningen en 
bedrijfsgebouwen.  

De laatste decennia is ook de Brugsesteenweg (N50) uitgegroeid tot een 
gemengd lint van kleinhandel, kleine bedrijven en wonen.  

3.3.2.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Sinds 1996 steeg de beroepsbevolking in Lendelede sterker dan de totale 
bevolking 

+ De tertiaire sector is een bloeiende sector in Lendelede. Veel handelszaken en 
diensten zijn gesitueerd binnen de historische kern van Lendelede.  

+ Lendelede heeft slechts een werkloosheidsgraad van 2,7%. Dit is veel minder 
dan het arrondissementeel gemiddelde. 

+ Enkele historisch gegroeide bedrijven in of aan de rand van het dorp 
Lendelede groeiden uit tot bedrijven op internationaal niveau. Deze bedrijven 
nemen een groot deel van de werkgelegenheid in Lendelede voor hun 
rekening. 

+ De schaalvergroting die zich voordoet in de primaire en de secundaire sector 
is vanuit economisch oogpunt een positieve evolutie. 

+/- De N50 is een lint van kleinhandel, kleine bedrijven en wonen 
geworden. Toch ligt dit lint geïsoleerd en doorklieft het het 
omliggende landschap. 

- In vergelijking met andere gemeenten in het arrondissement 
Kortrijk kent Lendelede een lage werkgelegenheidsgraad (60%).  

- Op het bedrijventerrein Spoelewielen zijn verschillende 
kleinhandelszaken gevestigd. Dit is niet  de meest optimale plaats 
voor kleinhandel.  

- De bedrijven op het bedrijventerrein Spoelewielen gelegen langs 
de N36 ontsluiten rechtstreeks via de N36.  

- 21% van de economische activiteiten spelen zich af in het open 
ruimtegebied. Dit zorgt voor ruimtelijke en juridische problemen. 

Meer concreet: er bevinden zich 57 zonevreemde 
bedrijven binnen de open ruimte van Lendelede. 9 ervan 
werden opgenomen in het sectoraal BPA.  

 

  

 

Knelpunten economische structuur 60% 

60% 
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3.3.3.  AGRARISCHE STRUCTUUR 

bron:  sectorstudie 'Land- en tuinbouw in het Arrondissement Kortrijk.  
Bedrijfseconomische analyse en Ontwikkelingsperspectieven.' 2001 

 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 

De agrarische structuur behandelt de ruimtelijke structuur van agrarische activiteiten.  
Onder agrarische activiteiten worden veeteelt, akkerbouw, groenteteelt, bosbouw en 
tuinbouw begrepen. De toeleverende  en verwerkende bedrijven voor de landbouw 
worden in deze deelstructuur niet besproken, hiervoor wordt verwezen naar de 
economische structuur. 

Uit deze gegevens van de sectorstudie land- en tuinbouw in het arrondissement 
Kortrijk valt duidelijk af te leiden dat Lendelede een gemeente is met een 
uitgesproken agrarisch karakter. 

 

3.3.3.1. ANALYSE & TRENDS 

� Algemene verschuivingen binnen de sector met een we erslag 
op de ruimtevraag  

Als gevolg van maatschappelijke veranderingen of beleidsbeslissingen op 
Europees en Vlaams niveau (mestactieplan, Vlarem, het natuurdecreet,...), 
vinden een aantal verschuivingen plaats in de agrarische sector. Ze worden hier 
kort vernoemd omdat ze gevolgen hebben op de vraag en het gebruik van de 
landbouwruimte: 
- milieuregelgevingen van de Europese en de Vlaamse Gemeenschap die 

dwingen tot een afbouw van de intensieve veehouderij; 
- een inkrimping van de melkveestapel door de handhaving van de EG-melk-

quoteringsregeling; 
- een Europees en Vlaams landbouwbeleid die willen dat land- en tuinbouw op 

het platteland een meer multifunctionele rol gaan vervullen; 
- verdergaande extensivering van de rundveesector door een wijzigend 

consumentengedrag en een verhoogde concurrentie; 
- afzetproblemen van de glastuinbouw door concurrentie uit zuiderse landen; 
- een bestendiging van de groei in de fruitteelt en sierteelt.  

Deze veranderingen en beleidsbeslissingen bieden weinig perspectieven 
(onzekere toekomst!!) en demotiveren veel landbouwers. Als alternatief rest de 
oriëntatie en schaalvergroting naar specialisaties die aan de voorgenoemde 
regelgevingen en beperkingen ontsnappen, productie voor bepaalde 
nichemarkten en intensivering van het teeltplan. Hierbij ontwikkelen zich een 
aantal opportuniteiten m.b.t. de commercialisatie van streekproducten en 
milieuvriendelijke geteelde producten, en m.b.t. het inspelen op de vraag voor 
integraal ketenbeheer. 

� Positie van de landbouw in Lendelede (Bron: Land- en 
tuinbouwtellingen - 15.05.98) 

Volgens de land- en tuinbouwtelling van 15.05.1998 werd in het arrondissement 
Kortrijk 21.713ha benut voor land- en tuinbouwproductie.1  Dit was 53,8% van de 
totale grondoppervlakte van het arrondissement. 
Volgens het procentueel aandeel van het landbouwareaal in de totale 
oppervlakte kunnen de gemeenten in het arrondissement Kortrijk in volgende vier 
categorieën worden ondergebracht: 

landbouwareaal > 60%: Avelgem, Spiere-Helkijn, Lendelede, Anzegem en 
Zwevegem, 
50% < landbouwareaal < 60%:  Deerlijk, Wevelgem en Menen, 
40% < landbouwareaal < 50%:  Kortrijk, 
landbouwareaal < 40%: Kuurne, Harelbeke en Waregem. 

De totale oppervlakte van Lendelede bedraagt 1.315 ha. De landbouwbedrijven 
in Lendelede hebben in het jaar 1998 in totaal 901 ha cultuurgrond (akkerland + 
grasland) in eigendom of in pacht. Dit vertegenwoordigt 68% van de totale 
grondoppervlakte van Lendelede. Binnen het arrondissement scoort enkel de 
gemeente Avelgem hoger (73%), terwijl het gemiddelde voor het arrondissement 
slechts 53,8% bedraagt. 

                                                           

1 Er dient worden opgemerkt dat de land- en tuinbouwtelling betrekking heeft op de landbouw-
bedrijven gelegen in het arrondissement. Indien landbouwers ook gronden bezitten die gelegen 
zijn buiten het arrondissement, dan worden ook deze gronden opgenomen in de inventaris. 
Gronden, gelegen in het arrondissement, maar in het bezit van een landbouwer gevestigd buiten 
het arrondissement, worden daarentegen niet opgenomen in de inventaris. De gegevens van de 
land- en tuinbouwtelling moeten dus met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Alle gemeenten binnen het verstedelijkte gebied scoren lager dan gemeenten 
gelegen in het interfluvium-gebied of dan Lendelede. Uit deze gegevens kan dan 
ook afgeleid worden dat Lendelede een gemeente is met een uitgesproken 
landbouwkarakter. 

� Teeltpatroon en veestapel (bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998) 
- tabellen 8a/b en 9 

Uit de bijhorende cijfergegevens kan afgeleid worden dat 58% van de 
oppervlakte cultuurgrond als ruwvoederwinning voor de veehouderij aangewend, 
waarvan 38.8% grasland en 19.4% voederteelten.  Deze cijfers zijn hoger dan de 
arrondissementele gemiddelden, respectievelijk 30,3% en 15,2%.  

De traditionele akkerbouwteelten graangewassen (9.6%), aardappelen (9.3%) en 
suikerbieten (5.8%) nemen samen 24.7% van het landbouwareaal van Lendelede 
voor zich; dit is lager dan het arrondissementeel gemiddelde (45,5%).  

Lendelede, met 15,1% tuinbouwteelt, is meer tuinbouwgericht dan het 
arrondissement (8,8%).  Groenteteelt in open lucht (groenten OL) neemt hiervan 
13.2% in. Sierteelt in OL (0.1%) en teelt onder glas (0,2%) zijn echter weinig 
vertegenwoordigd in Lendelede.  Fruitteelt, toch vrij uitgesproken aanwezig in 
Lendelede, heeft het grootste procentuele aandeel in de landbouwsector, t.o.v. 
de andere gemeenten uit het arrondissement. 

In het arrondissement Kortrijk is er een relatief kleinere veestapel dan in andere 
regio's van West-Vlaanderen. Anderzijds is er meer pluimvee. Gemiddeld zijn er, 
voor het arrondissement, per hectare cultuurgrond gemiddeld 1,53 grootvee-
eenheden (GVE), waarvan 0,41 stuks melkvee, 7,31 varkens en 85,85 stuks 
pluimvee. Lendelede, met 1,78GVE.2 per ha en 97,24 stuks pluimvee per ha, 
overschrijdt de gemiddelde waarden voor het arrondissement. Het verschil is niet 
uitgesproken. De cijfergegevens  omtrent varkenshouderijen liggen echter 
gevoelig hoger dan de gemiddelde uit het arrondissement: 13,08 varkens per ha 
is beduidende hoger dan het gemiddeld van 7,31. 

Uit voorgaande gegevens kan worden afgeleid dat de gemeente Lendelede, qua 
veestapel, een uitsproken concentratie aan varkens geeft, wat wijst op de 

                                                           

2. 2 grootvee-eenheden (GVE) per ha is de duurzaamheiddrempel om bepaalde Europese 
subsidies te krijgen en tevens de maximale veebezetting in de biologische landbouw 

aanwezigheid van enkele grootschalige varkensbedrijven (gesitueerd in het 
westen van de gemeente). 

De cijfergegevens omtrent de melkveeconcentraties en pluimveeconcentraties 
zijn vermoedelijk sterk beïnvloed door de aanwezigheid van enkele grootschalige 
gespecialiseerde bedrijven, zijnde Volys (kalkoenslachterij) en Desmedt bvba 
(melkveehouderij) (zie tabel 9) 

Men kan er eveneens van uitgaan dat de cijfergegevens met betrekking tot 
tuinbouwteelten sterk beïnvloed worden door de aanwezigheid van de veiling 
(REO). (zie tabel 8b) 

� Inkomensvorming, leefbaarheid en 
ontwikkelingsperspectieven  
Het aantal landbouwbedrijven is in Lendelede in de periode van 1977 tot 1994 
gedaald van 106 naar 80. In 1999 telde Lendelede nog 74 land- en 
tuinbouwbedrijven, waarvan 48 (HB) in hoofdberoep en 26 (NB) in nevenberoep. 
6 bedrijven zijn overwegend hobbyboeren en gepensioneerde landbouwers (O) 
die hun bedrijf hebben stopgezet, maar nog een beperkte oppervlakte aangeven 
bij de telling. Dit betekent dat 6% van de effectieve land- en tuinbouwbedrijven 
binnen het arrondissement Kortrijk in Lendelede gevestigd zijn. 

In het arrondissement Kortrijk is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 23,1ha voor 
bedrijven in hoofdberoep en 7,3 ha voor bedrijven in bijberoep. Bij hen die 
bedrijfsmatig geen land- of tuinbouwactiviteit hadden, was de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte 2,2ha. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf in 
hoofdberoep bedraagt voor Lendelede 14,3 ha per bedrijf, wat duidt op een groot 
aandeel kleinere bedrijven waar intensief wordt geboerd. 

Voor het evalueren van de rendabiliteit in de agrarische sector wordt het 
arbeidsinkomen als maatstaaf gehanteerd. Voor de meeste teelten en 
bedrijfstakken geldt één inkomensnorm, met uitzondering van akkerbouw en 
melkvee, waar het inkomen stijgt in functie van de schaalgrootte en bij varkens 
waar het inkomen groter is naarmate de intensivering van het bedrijf. 

Kenmerkend voor de land- en tuinbouw van het arrondissement Kortrijk is dat 
rundvee en intensieve veehouderij elk voor 23% van het inkomen in hoofdberoep 
zorgen. De inkomensvorming van akkerbouwteelten is beperkt tot 21,3%, 
alhoewel 45,6% van het landbouwareaal wordt ingenomen door deze gewassen. 
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Tuinbouw daarentegen neemt 8,8% van de oppervlakte cultuurgrond in, maar 
zorgt voor 32,2% van het landbouwinkomen in de regio. 

In de landbouw in nevenberoep is een groter aandeel van het inkomen afkomstig 
van meer extensieve teelten en veetakken. Ook het aandeel van alternatieve 
teelten, zoals paardenfokkerij, schapen en konijnen, is belangrijker. 

In Lendelede komt 42% van het landbouwinkomen van de bedrijven in 
hoofdberoep uit tuinbouwactiviteiten. Dit is een heel hoog cijfer. Door dit hoge 
cijfer scoort vooral het inkomen uit akkerbouwteelten (10,9%) veel lager dan het 
arrondissementeel gemiddelde. 

Niettegenstaande het grote aandeel aan kleine bedrijven, is Lendelede een 
gemeente waar het gemiddelde arbeidsinkomen per ha boven het 
arrondissementeel gemiddelde reikt.  Dit is te wijten aan het hoog inkomen uit 
(intensieve) teelten. 

Volgens de tellingen dd.15.05.98 bieden van de 48 landbouwbedrijven in 
hoofdberoep, 79% (38 bedrijven) voldoende inkomenszekerheid. De meeste van 
de 26 landbouwbedrijven in nevenberoep beoefenen de landbouwactiviteiten als 
aanvullend inkomen bij het hoofdberoep.   

Een algemene trend in Vlaanderen is dat het aantal landbouwbedrijven daalt. 
Oorzaken hiervan zijn enerzijds de schaalvergroting van de bedrijven gekoppeld 
aan de opvolgingsproblematiek van bestaande land- en tuinbouwbedrijven en 
anderzijds de grote verstedelijkingsdruk op de open ruimte.  

Een gebrekkige opvolging is vaak het gevolg van de veroudering van de 
bedrijfsleiders gekoppeld aan een twijfel van inkomenszekerheid. Algemeen 
wordt wel vastgesteld dat er op beter renderende bedrijven relatief meer jonge 
bedrijfsleiders zijn. Leefbare bedrijven hebben ook vaker een opvolger. 

In Lendelede waren bij de telling in 1998 ongeveer 45% van de landbouwers in 
hoofdberoep ouder dan 50 jaar. 18,8 % zijn zonder opvolger. Dit zijn zeer 
verontrustende cijfers. 

Ondanks de opvolgingsproblematiek ontstaan ook kansen voor schaal-vergroting 
en oppervlakteuitbreiding. Deze schaalvergroting mag echter niet overschat 
worden gezien vooral kleinere bedrijven (in nevenberoep) zullen stopgezet 
worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,1 % van de landbouwactiviteiten in Lendelede bestaan uit tuinbouw   
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Tabel 8a : Aandeel van teelten en teeltgroepen in het landbouwareraal (absolute cijfers -ha)  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 

Gemeente gras- voeder- graan- aard- suiker- groenten fruit sierteelt teelt andere TOTAAL 
 land teelten gewas appelen bieten OL  OL o. glas  A.C. (ha) 
Anzegem 926 469 467 386 325 148 14 4 1 11 2751 

Avelgem 403 232 443 278 271 55 - 2 - 5 1689 

Deerlijk 407 217 117 81 64 47 1 16 5 2 957 

Harelbeke 416 210 150 130 101 99 11 9 7 5 1138 

Kortrijk 1033 517 793 555 538 394 1 1 1 9 3842 

Kuurne 160 85 385 44 43 32 - - - - 399 

Lendelede 350 175 86 84 52 119 14 1 2 18 901 
Menen 588 243 299 218 189 115 - 7 1 11 1671 

Spiere-Helkijn 70 31 419 128 147 18 - - - 1 814 

Waregem 654 289 167 191 119 146 5 31 8 10 1620 

Wevelgem 744 405 235 251 132 229 1 11 5 4 2017 

Zwevegem 823 422 1035 649 649 308 9 5 3 11 3914 

            Arr. Kortrijk 6574 3295 4246 2995 2630 1710 56 87 33 87 21713 

           

Tabel 8b : Aandeel van teelten en teeltgroepen in het landbouwareaal (%)  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 

Gemeente gras- voeder- graan- aard- suiker- groenten fruit sierteelt teelt andere TOTAAL 
 land teelten gewas appelen bieten OL  OL o. glas  A.C. (ha) 
Anzegem 33,6 17,0 17,0 14,0 11,8 5,4 0,5 0,2 0,1 0,4 2751 

Avelgem 23,9 13,7 26,2 16,5 16,0 3,3 - 0,1 - 0,3 1689 

Deerlijk 42,5 22,7 12,2 8,5 6,7 4,9 0,1 1,7 0,5 0,2 957 

Harelbeke 36,6 18,5 13,2 11,4 8,9 8,7 1,0 0,8 0,6 0,4 1138 

Kortrijk 26,9 13,5 20,6 14,5 14,0 10,3 - - - 0,1 3842 

Kuurne 40,1 21,4 8,8 11,0 10,7 8,1 - - -  399 

Lendelede 38,8 19,4 9,6 9,3 5,8 13,2 1,6 0,1 0,2 1,9 901 
Menen 35,2 14,5 17,9 13,0 11,3 6,9 - 0,4 0,1 0,7 1671 

Spiere-Helkijn 8,6 3,8 51,4 15,7 18,1 2,2 - - - 0,2 814 

Waregem 40,4 17,9 10,3 11,8 7,4 9,0 0,3 1,9 0,5 0,6 1620 

Wevelgem 36,9 20,1 11,6 12,5 6,6 11,4 - 0,5 0,2 0,2 2017 

Zwevegem 21,0 10,8 26,5 16,6 16,6 7,9 0,2 0,1 0,1 0,3 3914 

            Arr. Kortrijk 30,3 15,2 19,6 13,8 12,1 7,9 0,3 0,4 0,2 0,3 21713 
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Tabel 9 : Omvang van de veestapel  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 

Omvang Veestapel Veebezetting/ha cultuurgrond 

Gemeente melkvee rundvee 
vlees-

varkens zeugen pluimvee 
melkvee rundvee 

GVE 
varkens pluimvee 

Anzegem 1227 5653 15280 1906 288502 0,45 1,52 6,25 104,90 

Avelgem 512 3361 4514 952 39750 0,30 1,46 3,24 23,53 

Deerlijk 584 2820 7653 1651 150150 0,61 2,20 9,72 156,94 

Harelbeke 483 2910 7984 646 79890 0,42 1,96 7,58 70,18 

Kortrijk 1508 8092 13888 1741 185500 0,39 1,55 4,07 48.29 

Kuurne 188 1185 1107 125 1900 0,47 2,38 3,08 4,76 

Lendelede 667 2081 10717 1064 87573 0,74 1,78 13,08 97,24 
Menen 879 3157 9799 1639 138830 0,53 1,46 6,84 83,07 

Spiere-Helkijn 71 702 2207 467 21600 0,09 0,60 3,29 26,54 

Waregem 639 3707 13290 1787 72100 0,39 1,76 9,31 44,56 

Wevelgem 1078 4667 22836 2755 95266 0,53 1,83 12,69 47,24 

Zwevegem 1031 5727 30832 3841 702915 0,26 1,11 8,86 179,57 

          Arr. Kortrijk 8867 44062 140107 18574 1863976 0,41 1,53 7,31 85,85 

          
 

Tabel 10 : Gemiddelde beteelde oppervlakte per ha  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 

Gemeente Aantal aangevers Gemidd.opp./aangever 
 HB NB O HB NB O 
Anzegem 94 89 48 23,3 5,6 1,2 
Avelgem 43 31 15 31,7 9,1 3,1 
Deerlijk 43 32 12 17,3 5,6 2,8 
Harelbeke 57 32 12 16,9 4,8 2,0 
Kortrijk 112 67 31 27,3 10,0 3,5 
Kuurne 10 8 4 27,1 14,5 3,1 
Lendelede 48 26 6 14,3 7,9 1,0 
Menen 57 35 20 22,3 9,9 2,8 
Spiere-Helkijn 19 6 - 41,2 5,0 - 
Waregem 62 74 19 17,5 6,7 2,1 
Wevelgem 81 35 15 22,3 5,2 1,8 
Zwevegem 127 86 36 25,1 7,7 1,8 

Arr. Kortrijk 753 521 218 23,1 7,3 2,2 
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3.3.3.2. ELEMENTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR  

Kaart  14 :  De bestaande agrarische structuur 

 

De agrarische structuur is een gedifferentieerd en complex geheel van gebieden en 
elementen.  

De agrarische structuur bestaat dus uit een open ruimte, die hoofdzakelijk onbebouwd 
is, maar ook voor een deel bebouwd is. Het gaat hierbij om bebouwing voor 
agrarische doeleinden, verspreide of kleine concentraties woonbebouwing en 
verspreide bedrijfsbebouwing. Heel vaak zijn de woningen en de bedrijven 
zonevreemde gebouwen (zie nederzettingstructuur en economische structuur). 

Op de kaart van de bestaande agrarische structuur worden de verschillende open 
ruimtes waar hoofdzakelijk aan landbouw wordt gedaan, aangeduid. Als onderlegger 
wordt de landbouwtyperingskaart van de Vlaamse Overheid weergegeven.  Ook de 
landbouwzetels worden aangeduid. Uit de landbouwtyperingskaart kan afgeleid 
worden dat de landbouwgrond van matige tot zeer hoge kwaliteit is. De beste 
landbouwgronden zijn terug te vinden in het westen van Lendelede (rond 
toveressenhoek en ten zuiden van de Winkelsestraat. 

Gezien de industriebouw zich ook manifesteert in de landbouwsector vormen 
sommige landbouwzetels in het agrarisch open landschap een bedreiging voor de 
landschappelijke kwaliteiten en de openheid van de agrarische gebieden. 

Een andere verschuiving in het agrarisch gebied is de herbestemming van 
leegstaande landbouwsites. Deze leegstaande hoeves blijven bewoond door 
landbouwers die hun activiteiten hebben stopgezet of worden opgekocht om als 
woning te bestemmen. 

Ondanks de versnippering van de open ruimte, heeft Lendelede toch zijn agrarisch 
karakter behouden en kunnen we toch nog enkele ruimtes detecteren met een meer 
open karakter. 

In het zuiden van Lendelede zijn twee grote aaneengesloten open ruimtes aanwezig, 
die voornamelijk gebruikt worden voor agrarische doeleinden. De aaneengesloten 
open ruimtes in het noorden zijn kleiner. Zij worden versnipperd door gebieden met 

verspreide bebouwing en linten, waar naast agrarische activiteiten ook zonevreemde 
activiteiten voorkomen, zoals bedrijvigheid en woonfuncties. 

 

3.3.3.3. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

Algemeen: 

Omwille van allerlei onzekerheden (druk op de prijzen, productiebeperkende 
maatregelen, milieuregelgeving, kostenstijging) in de agrarische sector wordt een 
algemene blijvende afvloei van jongere arbeidskrachten uit de landbouw verwacht. 

Er wordt algemeen gesteld dat de rendabiliteit van de traditionele productierichtingen, 
in termen van koopkracht, in de eerste jaren niet zal toenemen. 

Er dient gezocht te worden naar oriëntaties waarbij maximaal wordt gebruik gemaakt 
van de troeven die specifiek zijn voor de regio op vlak van klimaat, afzetsituatie, 
bestaande kennis en ervaring die het toepassen van nieuwe technologieën en 
technieken mogelijk maakt. 

Bodemgeschiktheid voor nieuwe gewassen: 

De geschiktheid van de bodem bepaalt de mogelijkheden voor intensivering van het 
teeltplan. In de studie "land- en tuinbouw in het arrondissement Kortrijk, 
bedrijfseconomische analyse en toekomstperspectieven" wordt een beeld gegeven 
van het aandeel gronden die voor reconversie naar alternatieve teelten in aanmerking 
komen. Hiervoor wordt voor elk type bodem de geschiktheid voor zeven belangrijke 
teeltgroepen bepaald.  De waardering van geschiktheid gebeurt in functie van textuur 
en drainageklasse en wordt onderverdeeld in vijf geschiktheidklassen, van 1 voor 
zeer goed geschikt tot 5 voor ongeschikt.  

Op basis van de oppervlakte cultuurgrond van elke bodemserie en geschiktheidklasse 
werd voor elke gemeente van het arrondissement Kortrijk het procentueel aandeel 
van het landbouwareaal berekend dat in de klasse 1 en 2 werd gerangschikt.  
Onderstaande tabel geeft het percentage van het landbouwareaal van elke gemeente 
dat geschikt is voor 6 teeltgroepen. 
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Tabel 6: Bodemgeschiktheid voor teelten (% v/d oppervlakte cultuurgrond geschikt 
voor de teeltgroep) Bron : land- en tuinbouw in het arrondissement Kortrijk, bedrijfs-
economische analyse en toekomstperspectieven 

 

Uit de tabel kan afgeleid worden dat beide het volledige landbouwareaal van de 
gemeente Lendelede bijzonder geschikt is voor de klassieke landbouwteelten, 
extensieve groenteteelt en fruitteelt, maar ook dat relatief weinig gronden in 
aanmerking komen voor intensieve groenteteelt en boomkwekerijen. 

 

3.3.3.4. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ In Lendelede is de tuinbouwteelt sterk aanwezig,  waarvan het grootste deel 
groenteteelt in open lucht. Ook het aandeel fruitteelt is in Lendelede hoger dan 
het gemiddelde in het arrondissement. 

+ Goede afzetmogelijkheden voor de tuinbouwsector in Roeselare. 

+ Meer dan 65 % van het grondgebied van Lendelede wordt gebruikt voor 
landbouw. 

+ In vergelijking met de andere gemeenten van het arrondissement Kortrijk heeft 
Lendelede ruimere mogelijkheden voor het opstarten van nieuwe, meer 
rendabele teelten 

+ /- 79 % van de landbouwbedrijven in hoofdberoep bieden voldoende 
inkomenszekerheid. 

 

- 45 % van de landbouwers in hoofdberoep zijn ouder dan 50 jaar en 18 % heeft 
geen opvolger. 

- Er wordt een verdere daling van de kandidaat-opvolgers verwacht als gevolg 
van allerlei ontwikkelingen en een gebrek aan zekerheid voor de toekomst.  

- Industriebouw in de landbouwsector bedreigt de landschappelijke kwaliteiten 
van Lendelede. 

- (Na)bestemmingen voor gebouwen van uitdovende landbouwzetels: zonder 
opvolging worden in de huidige regeling immers zowel de woningen als de 
bedrijfsgebouwen (stallen, schuren, loodsen...) zonevreemd.  

Gemeente akker- extensieve fruit groenten intensieve boom- 

 bouw groenten  onder glas groenten kwekerij 

Anzegem 51,2 57,9 58,3 60,3 36,6 53,9 

Avelgem 77,4 73,0 75,1 75,1 39,6 40,1 

Deerlijk 31,8 41,6 41,6 66,2 31,7 51,1 

Harelbeke 43,6 43,5 59,2 68,0 47,6 54,2 

Kortrijk 82,6 76,7 79,6 30,6 28,0 28,3 

Kuurne 63,1 61,0 84,7 79,6 66,2 66,2 

Lendelede 83,2 81,6 83,5 54,0 24,6 24,6 

Menen 77,6 74,4 83,5 56,7 55,9 56,1 

Spiere-
Helkijn 

86,3 83,1 83,9 18,0 17,8 20,3 

Waregem 27,7 61,1 68,8 56,7 25,9 52,2 

Wevelgem 69,1 68,0 77,6 55,5 25,9 50,3 

Zwevegem 89,7 83,4 83,5 14,2 13,1 15,3 
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3.3.4. LIJNINFRASTRUCTUUR 

☛ bron 1: Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
☛ bron 2: Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen - Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap (1994-4995) 

3.3.4.1. ANALYSE EN TRENDS 

� Algemene trend m.b.t. mobiliteit:  

De ongeordende ruimtelijke spreiding van wonen en economische activiteiten 
maakt dat mobiliteit niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk is geworden. 
De bereikbaarheid van een stad of gemeente wordt vandaag dan ook in 
hoofdzaak bepaald door de autobereikbaarheid. Deze sterke toename van de 
mobiliteit heeft in Vlaanderen geleid tot problemen van bereikbaarheid en 
leefbaarheid, vooral in gebieden die door het genereren van mobiliteit 
structuurbepalend zijn zoals steden en concentraties van economische 
activiteiten. 

Er zit groei in het aantal verplaatsingen, waarbij de auto die groei voor een groot 
stuk zal opvangen. Volgende tendensen zijn hier o.a. oorzaak van: 

• Werken op afroep en weekend- en nachtwerk, arbeidsvormen die aan 
belang winnen, maken het noodzakelijk om een verplaatsingsmiddel te 
hebben dat op ieder moment ter beschikking is. 

• De groei in het vrijetijdsverkeer zal eveneens voor meer auto-
verplaatsingen zorgen.  

• Vrouwen zullen voor hun verplaatsingen in toenemende mate de auto 
gebruiken. 

� Mobiliteit van personen:  

Sinds de jaren '50 neemt, met het toegenomen wagenbezit, de personen-
mobiliteit via de auto stelselmatig toe. In Vlaanderen beschikken ongeveer 
1.240.600 (1994) over één wagen; 390.548 gezinnen beschikken over twee of 
meer wagens; 510.406 gezinnen beschikken niet over een auto. 

Alle Vlamingen leggen samen ongeveer 187 miljoen kilometer per dag af. 
Daarmee rijden, stappen en trappen ze iedere 24 uur bijna 5000 keer rond de 
aarde. Vaak betreft het werk- en schoolgebonden verkeer, maar evenveel 
kilometers worden afgelegd om zich te ontspannen.  

Een Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,7 keer per dag en legt daarbij circa 35 
km af. In de avondspits is het werk- en schoolgebonden verkeer goed voor 
ongeveer 50% van de verplaatsingen. Verplaatsingen om te winkelen en voor 
diensten nemen ongeveer 25% van de avondspitsverplaatsingen voor hun 
rekening. De vrijetijdsverplaatsingen zijn goed voor de rest van de verplaatsingen 
tijdens de avondspits. 

Meer dan de helft van de verplaatsingen in Vlaanderen gaat niet verder dan 5 
km. Zelfs op deze korte afstanden neemt de Vlaming de wagen als 
verplaatsingsmiddel. Daar tegenover staat dat toch nog een derde van de 
verplaatsingen te voet of per fiets gebeuren. Het openbaar vervoer scoort met 
ongeveer 4,5% van de verplaatsingen zeer laag. 

De dagelijkse pendelstromen (tewerkstelling, onderwijs) in Lendelede zijn 
enerzijds gericht naar Kortrijk (358 werkenden, 191 schoolgaanden) en 
anderzijds naar Izegem (263 werkenden, 143 schoolgaanden). Het merendeel 
gebruikt hiervoor de wagen. Belangrijke pendelstromen gaan ook in de richting 
van Kuurne.   

Ook vanuit Kortrijk en Izegem komen veel mensen in Lendelede werken (resp. 
110 en 128 personen).  

(Deze cijfers zijn gebaseerd op de NIS – volkstelling 1991)  

� Mobiliteit van goederen:  

☛ bron: RSV en PRS W-Vl 

Door de ruimtelijke spreiding van de economische activiteiten is het goederen-
vervoer een onmisbare schakel geworden voor het economisch functioneren.  Er 
is echter een eenzijdige keuze van vervoersmiddelen, waarbij het 
goederenvervoer over de weg sterk overweegt in vergelijking met andere 
vervoerswijzen.  Deze algemene trend ten gunste van het wegvervoer leidt tot 
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een onderbenutting van het spoor en de binnenvaart, deels als gevolg van 
gebrek aan mogelijkheden via deze vervoersmiddelen. 

 

Voor West-Vlaanderen zijn er specifieke oorzaken: 

• de economische bedrijvigheid is verspreid en in mindere mate 
geconcentreerd; 

• er zijn veel kleine en middelgrote bedrijven die minder gericht zijn op de 
verwerking van massagoederen, die gemakkelijk per trein of 
binnenvaartuig kunnen worden vervoerd. 

Hoewel door Lendelede het spoor Kortrijk-Brugge loopt, en er een industrieterrein 
langs dit spoor gelegen is, wordt er geen gebruik van gemaakt voor goederenvervoer.  

In Lendelede worden bijgevolg alle goederen vervoerd over de weg.  

 

3.3.4.2. ELEMENTEN VAN DE LIJNINFRASTRUCTUUR 

Kaart  15 :  De bestaande lijninfrastructuur  

 
Rekening houdende met hun functie en hun voorkomen, worden volgende elementen 
weerhouden als structuurbepalende lijninfrastructuren: 

� Structuur van het wegennet: 

Lendelede situeert zich tussen twee stedelijke gebieden en dit heeft zijn gevolgen 
voor de bovenlokale verkeersstructuur. Door Lendelede lopen twee 
gewestwegen, de N36 (van oost naar west) en de N50 (van noord naar zuid), die 
de hoofdontsluiting van Lendelede vormen, richting E17 en E403 en R8.  In de 
regio vormen de E17 en E403 immers het hoofwegennet. De N50 (parallel met 
de E403) zorgt voor een verbinding met Ingelmunster en Tielt. 

De E17 is structuurbepalend op internationaal niveau. Ze is uitgerust om een 
verbindende functie te vervullen op internationaal niveau, maar vervult ook een 
belangrijke ontsluitingsfunctie voor de steden.  

De E403 is structuurbepalend op Vlaams niveau. De weg vervult omwille van de 
grotere maaswijdte in het omgevende internationale autosnelwegennet een 

beperkte verbindingsfunctie. Daarnaast verzorgt de weg de gebiedsontsluiting 
voor de grote steden, de regionale steden en de kleine steden.  

De N36 en de N50 zijn bijgevolg structuurbepalend op provinciaal niveau.  

Wat betreft het gebruik van de N36 en de N50 krijgen ze op een gemiddelde 
weekdag respectievelijk 11500 pae. en 12700 pae. te verwerken3. De 
oversteekpunten op deze wegen zijn slecht geaccentueerd, ook de glooiingen in 
het reliëf zorgen voor een verminderde zichtbaarheid op de N36 (vb. “Hoogte”). 
Het profiel van deze N36 laat inhaalmanoeuvres toe, maar in combinatie met de 
onduidelijke oversteekpunten en topografie leidt dit tot gevaarlijke situaties. 

Ter hoogte van Lendelede is de N50 een 2x1- weg. De N36 is een drievaksweg, 
waarbij afwisselend 2 rijstroken voor de ene richting beschikbaar gesteld worden 
en tegelijkertijd voor de andere richting 1 rijstrook. De wisselingen gebeuren 
telkens ter hoogte van een kruispunt waar gebruik wordt gemaakt van de 
middelste rijstrook voor linksafslaand verkeer om het systeem te wijzigen.  

De belangrijkste (inter)gemeentelijke verbindingsroutes via gemeentewegen zijn: 

• De Izegemsestraat van het centrum van Lendelede richting N36 
(aansluiting naar Izegem) 

• De Heulsestraat dat het centrum van Lendelede verbindt met Sint-
Katarina en daar aansluit op de Sint-Katarinastraat richting Heule en de 
Izegemsestraat richting Kortrijk-centrum  

• De Winkelsestraat dat het centrum van Lendelede verbindt met Sint-
Eloois-Winkel. 

 
Een bijzonder geval is de Kortrijksestraat. Ook deze weg ondervindt hinder van  
druk die er tussen de twee stedelijke gebieden heerst, hoewel hij een zeer smal 
profiel heeft van een landelijke weg die vooral toegang moet geven tot de 
aanpalende erven. De weg vormt echter ook een sluipweg tussen de N36 en het 
bedrijventerrein van Heule-Kuurne, waardoor veel woon-werkverkeer op deze 
weg terug te vinden is. Samen met de andere invalswegen naar Lendelede is 

                                                           

3 (bron: verkeerstellingen 2000 van AWV); de cijfers worden uitgedrukt in Personen Auto 
Equivalent, vb. Vrachtwagen= 2 pae.  
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deze straat niet toegankelijk gemaakt voor doorgaand zwaar verkeer (dmv 
signalisatie) Toch zijn er op het grondgebied van de gemeente enkele 
(zonevreemde) bedrijven met een sterk mobiliteitgenererend karakter, waardoor 
er een zekere druk van zwaar vrachtverkeer op de Kortrijksestraat en Lendelede 
dorp blijft bestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortrijksestraat 

Ten westen van Lendelede dorp werd een ringstructuur gerealiseerd 
(Oudstrijderlsaan-Langemuntelaan). Veel percelen, vooral in de Oudstrijderslaan, 
hebben enkel een toegang via de ringweg. Daardoor werd de hoofdfunctie eerder 
‘wijkverzamelweg’ en in mindere mate ‘ringweg’. Het doorgaand verkeer tussen 
Kortrijk en Izegem moet zich op het hogere wegennet afwikkelen. Plaatselijk 
zwaar vrachtverkeer rijdt zowel langs de wijkverzamelweg als door de de 
dorpskern.  

Tenslotte is de dorpskern van Sente weinig fraai ingericht, de slechte staat van 
het wegdek en het bochtige profiel maken dat deze dorpskern onderhevig is aan 
heel wat typische doortochtproblemen; slechte oversteekbaarheid, 
onveiligheidsgevoel voor de zachte weggebruiker, lawaaihinder. 

 

 

� Structuur van het openbaar vervoersnetwerk: 

Kaart  16:   De bestaande buslijnen 
De spoorweg Kortrijk-Roeselare-Brugge loopt door Lendelede, maar in 
Lendelede zelf is geen station. Het dichtstbijzijnde station is dat van 
Ingelmunster. Het spoor is vooral structuurbepalend als landschappelijk element. 

Langs Lendelede loopt een buslijn die de agglomeraties van Roeselare en 
Kortrijk met elkaar verbindt (lijn 66a).  

De buslijn is belangrijk voor het functioneren van de gemeente in de regio. Ze zijn 
vooral van belang voor het schoolverkeer, in mindere mate voor het werkverkeer. 

De buslijn  gaat van Kortrijk, over Heule naar Sente, via de Heulsestraat naar 
Lendelede Plaats, via de Izegemsestraat en de N36 richting Izegem en 
Roeselare. De lengte van de buslijn over grondgebied Lendelede bedraagt 3,730 
km. 

Op weekdagen rijden de bussen tussen 6u.30en 20u.00, tijdens de piekuren om 
het half uur en tijdens de daluren om het uur. Op zaterdag rijden de bussen 
tussen 10u.00 en 20u.00 met een twee-uurfrequentie, op zondag is dit slechts 
tussen 14u.00 en 20u.00. 

Richting oost-west is er geen enkele buslijn. Hoewel Sint-Katharina ook een deel 
bij Kuurne hoort, bestaat er bijgevolg géén buslijn richting Kuurne. 

Hierbij dienen we wel op te merken dat er momenteel overleg is tussen de 
gemeente Lendelede en De Lijn om een belbus te voorzien die ook op het 
grondgebied Lendelede zou rijden. 

� Structuur van het fietsnetwerk 
Op bovenlokaal niveau gebeurt het fietsverkeer vooral langs de grote 
gewestwegen. De fietspaden langs deze wegen zijn van een slechte kwaliteit, 
slechts een smalle betonstrook (1.5m), weliswaar door een 
pechstrook/parkeerstrook afgescheiden van de rijbaan.  De afwatering van deze 
wegen zorgt er ook voor dat het meeste vuil op het fietspad terechtkomt, wat het 
comfort en veiligheid van de fietsers in het gedrang brengt. Het brede profiel van 
de N36 en de weinig geaccentueerde oversteekplaatsen maken het kruisen van 
deze weg door fietsverkeer, soms een hachelijke onderneming. 
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Ook voor fietsverkeer is de Kortrijksestraat een interessante verbinding tussen 
het Roeselaarse en het Kortrijkse (school- en woon-werkverkeer). Doch, het 
smalle profiel en het ontbreken van adequate fietsvoorzieningen, gecombineerd 
met het grote aandeel doorgaand verkeer, maken deze straat onaantrekkelijk 
voor fietsverkeer. 

Ook op de invalswegen naar de dorpskernen ontbreken in de meeste gevallen 
aangepaste fietsvoorzieningen. Binnen de dorpskernen gebeurt het fietsverkeer 
hoofdzakelijk gemengd met het andere verkeer. Dit systeem functioneert vrij 
behoorlijk in Lendelede dorp, maar in de doortocht van St-Katarina is gemengd 
verkeer veel minder evident.  

Tussen de woonwijken en de dorpskern, bestaat er zowel in St-Katarina als in 
Lendelede een netwerk van voetwegels dat ook intensief wordt gebruikt voor 
intern fietsverkeer. 

Kaart  17 :  Voet- en landwegen in en rond het dorp Lendelede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogeinde,steckenbornpad 

� Structuur van de waterwegen: 

Op het grondgebied Lendelede zijn geen bevaarbare waterwegen aanwezig. Ten 
noorden van Lendelede loopt het kanaal Roeselare-Ooigem. Dit kanaal sluit aan 
op de Leie.  

� Parkeren  

In Lendelede dorp komen enkele parkings voor, verspreid over het centrum. 
Nergens is betaald parkeren ingevoerd.  

Rond de markt is een grote parking van 60 à 70 plaatsen en een kleinere parking 
voor het gemeentehuis (blauwe zone: kort parkeren).   

Langs de Dassonvillelaan is er een parking van ongeveer 40 plaatsen.  In de P. 
De Beirstraat is er een kleine parking van 15 plaatsen aan het rusthuis en een 
kleine parking van ongeveer 10 plaatsen aan het parochiecentrum.  

In de Nieuwstraat is er een openbare parking voorzien achter de 
appartementsblokken van 30 à 40 plaatsen en tenslotte is er ook aan de 
sportterreinen een grote parking voorzien. 

� Hoogspanningslijnen:  

De hoogspanningslijnen domineren mede het open en bebouwde landschap van 
Lendelede.  Vooral het elektriciteitsverdeelcentrum op de grens van Izegem en 
Lendelede is structuurbepalend voor de onmiddellijke omgeving. Van daaruit 
vertrekken vier hoogspanningslijnen over grondgebied Lendelede: twee parallel 
met de N36, richting Deerlijk (150 en 380kV) en twee leidingen van 150 kV 
richting industriezone Gullegem-Moorsele en richting Kortrijk 

3.3.4.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Lendelede is een goed bereikbare gemeente door de aanwezigheid van de 
N50 en de N36, die aansluiting geven met het hoofdwegennet van 
Vlaanderen. 

+ De aanwezigheid van het spoor biedt mogelijkheden voor alternatief openbaar 
vervoer en goederenvervoer voor de aanpalende bedrijven. 
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+ De dorpskom van Lendelede wordt systematisch heraangelegd, waarbij 
rekening werd gehouden met voldoende parkeerplaatsen en zones voor 
zachte weggebruikers. 

+ De aanwezigheid van voet- en kerkwegels kan in de toekomst een alternatief 
bieden voor het fietsverkeer. 

+/- De Kortrijksestraat is een ideale bovenlokale fietsverbinding voor 
scholieren naar Lendelede, Kortrijk of Izegem. Hij heeft het profiel 
van een landbouwweg, maar wordt eveneens als sluipweg gebruikt 
tussen de N36 en het bedrijventerrein van Heule-Kuurne. Daardoor 
is hij onveilig voor fietsers.  

- De oversteekpunten van de N36 en de N50 laten te wensen over, 
waardoor ze zorgen voor een barrière. 

- Er zijn weinig aangepaste fietspaden aanwezig op de invalswegen. 

 

- In Sente is het zeer onveilig voor fietsers. 

- Beperkt aanbod openbaar vervoer: slechts één buslijn (noord-zuid, 
niet tussen St.-Katarina en Kuurne), met buiten de piekuren een lage 
frequentie. 

- Er zijn te weinig alternatieve veilige routes voor de zachte 
weggebruiker.  

- De dominante aanwezigheid van pylonen en het 
electriciteitsverdeelcentrum in het open en bebouwde landschap. In de 
toekomst kan eveneens een discussie verwacht worden over de 
plaatsing van windturbines. 

  

Knelpunten lijninfrastructuur  
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3.3.5. NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

☛ bron 1: Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) - beleidsdocument (1996) 
☛ bron 2:  Deelstudie natuur en landschap (2001) 

Natuurlijke kwaliteiten zijn ontegensprekelijk verbonden met landschapszorg. Wordt 
natuur meestal benaderd vanuit een ecologische invalshoek, dan schuilt de kwaliteit 
van een landschap voornamelijk in de visuele aspecten. 

Door de nauwe samenhang tussen natuur en de huidige structuur van het landschap 
in het open ruimtegebied worden beiden samen behandeld in dit hoofdstuk. 

3.3.5.1. ANALYSE EN TRENDS 

� Algemene trends m.b.t. natuur en landschap 
Ondanks de toegenomen aandacht voor natuur, worden steeds meer dieren en 
planten zeldzaam of met uitsterven bedreigd. Natuurlijke en halfnatuurlijke 
landschappen worden steeds beperkter en heel wat milieueffecten tasten de 
kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu aan. 

Het Vlaams 'decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu', dat in 1998 
verfijnd werd, dient om de natuur beter te kunnen beschermen. Het decreet regelt 
o.a. het veranderen van vegetaties en van KLE's wettelijk door verbod, 
vergunnings- of meldingsplicht.  

Uitgangspunt van het decreet is de zorgplicht die elke inwoner van Vlaanderen 
heeft voor de natuur. Dit betekent dat bij elke handeling iedere inwoner ervoor 
dient te zorgen dat de natuur niet wordt vernield of beschadigd. Als schade 
onvermijdelijk is, moet deze hersteld of gecompenseerd worden. 

Als gevolg van het verdwijnen van natuurlijke elementen onder druk van de 
verstedelijking van de laatste decennia, is de uniformisering van het landschap 
een belangrijke trend in de huidige ontwikkeling van het landschap. 

Uniformisering komt tot stand door het uitwissen van de structuurbepalende 
elementen en -componenten. Hierdoor ontstaan de zogenaamde 'nieuwe' 
landschappen. In het RSV wordt dan ook aangedrongen dat bij elke nieuwe 
ingreep in de ruimtelijke structuur er gestreefd wordt naar het behoud en de 
ontwikkeling (versterking) van de diversiteit en de herkenbaarheid van het 

landschap. Een ingreep kan immers de specifieke ordening van elementen en 
componenten wijzigen, waardoor het landschap uiteindelijk gewijzigd wordt. Het 
is daarbij belangrijk dat er gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor 
karakteristieke landschappen worden gedefinieerd. 

� Natuur en landschap in Lendelede 
Ook in Lendelede is gedurende de laatste vijftig jaar het open landschap verder 
versnipperd door verspreide woningen en kleine bedrijven. Toch heeft Lendelede 
ondanks de versnippering van de open ruimte zijn agrarisch karakter behouden. 
De landbouwsector is er competitief en past zich aan  aan de hedendaagse 
trends. Zo wordt er meer en meer overgeschakeld op intensieve tuinbouw, 
fruitteelt en veeteelt. Dergelijke landbouwpraktijken laten echter heel weinig 
ruimte over voor de natuur, een neventrend die op  zeer lange termijn negatief 
kan zijn voor de landbouw (uitdroging, bodemverontreiniging,...).  

De natuurlijke elementen van ecologische waarde bestaan in Lendelede 
voornamelijk uit kleine landschapselementen die vooral terug te vinden in de 
beekvalleien. Op de biologische waarderingskaart zijn het ook voornamelijk deze 
beekvalleien die als biologisch waardevol werden aangeduid. Daarnaast zijn er 
nog enkele ecotopen die hierna besproken zullen worden. 

3.3.5.2. ELEMENTEN VAN DE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE 
STRUCTUUR 

Kaart  18 :  De bestaande natuurlijke en landschappelijke structuur 

 
Volgende elementen van de bestaande natuurlijke ruimtelijke structuur bepalen mede 
het landschap van de open ruimte in Lendelede: 

� De kleiputten: 
De kleiputten van Lendelede stonden vroeger bekend als een belangrijk gebied 
voor watervogels. Het waterbiotoop trok ook heel wat libellensoorten. Deze 
kleiputten werden echter opgevuld met stortmaterialen en zijn verdwenen. Op de 
afgewerkte stortgronden ontstond een gras- en zeggevegetatie. Dit is een 
spontane natuurlijke evolutie waarbij opgroeiende struiken het volgende 
vegetatiestadium zullen bepalen.  
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� De kleine landschapselementen: 

Door de verspreide aanwezigheid van de kleine landschapselementen komen 
enkele typische vogelsoorten voor die gerelateerd zijn aan deze elementen. 
Daarom zijn ze van een niet te onderschatten biologische waarde. 

Als eerste kunnen we de hagen vernoemen. Hagen zijn een belangrijke 
ecologische schakel in het landschap. Door hun stekelige structuur vonden 
allerlei kruiden een beschermd biotoop in de haag. De haag vertoont bovendien 
een mantel-zoomvegetatie (geleidelijke overgang tussen begraasde weide en 
opgaande haag). 

Op de Ferrariskaart is te zien dat in die tijd het percentage van weiden die 
begrensd waren door hagen veel hoger was dan nu. 

 

Houtkanten vervullen dezelfde ecologische rol als hagen. Ze werden vroeger 
aangeplant met de bedoeling er hout uit te winnen. Door het regelmatig hakken 
van dezelfde bomen ontstond de hakhoutstoof. Dit is de benaming voor de 
verbreding onderaan de stam veroorzaakt door het regelmatig kappen.  

 

Ook knotbomen hebben een grote ecologische waarde. Dit heeft veel te maken 
met de structuur van de boom. Door het periodiek knotten van de boom krijgt de 
knot na vele jaren een vermolmde structuur. Er ontstaan holten die door allerlei 
dieren worden gebruikt als nestplaats.  

Doordat  knotbomen meestal in rijen worden geplant, vervullen ze ook een 
verbindingselement tussen verschillende biotopen in een landschap.  

 

Gewone bomenrijen (voornamelijk populieren) vervullen eveneens een 
verbindingsfunctie tussen verschillende biotopen in een landschap. 

Veedrinkpoelen waren vroeger een uniek waterbiotoop. Naast de flora en fauna 
gerelateerd aan het water fungeerde de poel als een belangrijke plaats in het 
landschap. De poel bevoorrade de gehele omliggende biotoop.  

Met de intrede van de intensieve landbouw werd de veedrinkpoel echter 
overbodig. Vele poelen werden daarom volgestort. Dit betekende het begin van 
de achteruitgang van vele van onze amfibieënsoorten, waarvan de veedrinkpoel 
de belangrijkste biotoop vormde. 

Tenslotte bezitten ook hoogstamboomgaarden naast een landschappelijke ook 
een ecologische waarde: zo vinden vele holenbroeders nestgelegenheid in oude 
fruitbomen.  

Boomgaarden vindt men vooral aan oudere boerderijen. Meestal beperken ze 
zich tot enkele bomen, als restanten van vroegere veel grotere boomgaarden. 
Met de tijd verdwijnen meer en meer hoogstamboomgaarden. 

� Beekvalleien:  

In Lendelede kunnen we twee waardevolle beekvalleien onderscheiden: de 
Hazebeekvallei en in mindere mate de Vaarnewijkbeekvallei, beiden in het 
zuiden van Lendelede.  

De Beekvalleien zijn duidelijk herkenbaar door de aanwezigheid van laaggelegen 
weilanden en hogere concentraties aan kleine landschapselementen. De 
aanwezigheid van een waterbiotoop (beek) verhoogt de biotopendiversiteit en 
dus ook de diversiteit aan fauna en flora. 

De slechte waterkwaliteit vormt echter een probleem.  

� Spoor- en wegbermen:  

Spoorbermen vormen belangrijke lintvormige structuren in het landschap. Als 
verkeersinfrastructuur gaan spoorwegen gepaard met een bepaalde ecologische 
waarde. Ze worden begeleid door bermen, grachten, restgronden, bosjes,... 

Spoorwegen kennen bovendien een specifieke “spoorwegbermvegetatie”. Deze 
vegetatie bestaat uit tal van plantensoorten die via treinwagons worden 
verspreid.  

Lendelede wordt door een spoorweg doorkruist van noord naar zuid. 

Wegbermen functioneren dikwijls als laatste vluchtplaats voor planten en dieren 
omdat hun oorspronkelijke biotopen vernietigd zijn. 

� De kleinschalige bebossing in het noordwestelijk open ruimtegebied behoort niet 
tot te natuurlijke structuur, gezien deze bosjes deel uitmaken van  
tuinbouwactiviteiten  

De voorgenoemde structurerende elementen maken deel uit van een achttal 
landschappen die de open ruimte in Lendelede bepalen.  Deze grote gehelen 
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hebben in veel mindere mate nog een natuurlijk-ecologische waarde, maar zijn 
omwille van hun onderliggende verschillende fysische systemen landschappelijk 
structuurbepalend.  Het betreft volgende acht landschappen: 

� Het brongebied en de komvallei van de Vlinderbeek e n de 
Bosbeek 

� Het brongebied en de komvallei van de Masteneikbeek  

� Het brongebied en de komvallei van de Lokkebeek en de 
Lendeledebeek 

� De heuvelrug van Doornmolen 

� De heuvelrug van Sneppen en de Beiaardlinde 

� De heuvelrug rond de Bergkapel 

� De komvallei van de Hazebeek 

� De komvallei van de Vaarnewijkbeek en de Toortelbee k 

Het is opvallend dat het landschap in Lendelede bepaald wordt door een afwisseling 
van komvalleien en heuvelruggen. De beken en de heuvelruggen zijn dan ook 
structuurbepalend voor het landschap. 

Ook opmerkelijk is het verschil tussen de komvalleien in het noorden en de 
komvalleien in het zuiden van Lendelede. De noordelijke komvalleien kennen duidelijk 
een veel grotere graad van versnippering. Er komen meer zonevreemde woningen en 
bedrijven voor, er komen enkele vormen van lintbebouwing voor en de 
hoogspanningsleidingen van de hele omgeving vertrekken vanuit het verdeelcentrum 
op de grens van Lendelede en Izegem. Dit zorgt voor een enorme ‘vervuiling’ van het 
noordelijke landschap.  

3.3.5.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Afgewerkte gedeelten van het stortterrein liggen er als restgronden bij. 
Dergelijke restgronden zijn zeer geschikt om als natuurontwikkelingsgebied te 
functioneren.  

+ Lendelede bezit een veelheid aan kleine landschapselementen die als 
stapstenen kunnen dienen in het landschap voor planten en dieren 

+ De spoorweg door Lendelede biedt een ecologische meerwaarde door de 
begeleidende bermen, grachten, restgronden, bosjes,... 

+  De sterke aanwezigheid van landbouw, als drager van de open ruimte 

+ de heuvelruggen en komvalleien zorgen voor een afwisseling in het landschap. 
Vanop de heuvelruggen zijn er een aantal panoramische zichtpunten over de 
streek. 

- Door de urbanisatie is de druk op de open ruimte groot. Ook het 
landschap in Lendelede is versnipperd, vooral in het noorden. 

- Kleine landschapselementen worden steeds schaarser door het 
verlies van hun economische functionaliteit en de schaalvergroting 
van de landbouw. 

- De waterkwaliteit van de beken is vaak slecht. Deze situatie leidt tot 
een arm aquatisch biotoop 

- Hoogspanningsleidingen (pylonen) doorkruisen waardevolle open 
ruimtegebieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knelpunten natuurlijke en landschappelijke structuur 
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3.3.6. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

☛ bron 1: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 

Toerisme en recreatie zijn activiteiten met een ruimtelijke impact en sociaal-
economisch belang. Zij dragen bij tot het welzijn van de mens en de diversificatie van 
de economie. 

3.3.6.1. ANALYSE EN TRENDS 

Naast het verblijfstoerisme en dagtoerisme vinden ook een belangrijk aantal 
recreatieve trips plaats die van kortere duur (beperkt tot een aantal uren) zijn. Het 
betreft de openluchtrecreatie. 

In een studie van de provincie werd het aantal openlucht-recreatieve trips van West-
Vlamingen in West-Vlaanderen voor 1996 geraamd op 69,3 miljoen. Minstens één 
derde van deze trips wordt gemaakt aan de kust.  Eén tiende vindt plaats in een bos 
of wandeldomein. Openluchtrecreatieve trips betreft ook vaak een bezoek aan een 
stad of streek. In West-Vlaanderen wordt Brugge het vaakst bezocht, gevolgd door 
Ieper en de Westhoek. Ook cultuur-historische en educatieve attracties als de 
IJzertoren, musea of het Sea Life Center in Oostende maken onderdeel uit van het 
toeristisch-recreatief netwerk. 

Wandelen en fietsen zijn de meest populaire openluchtrecreatieve activiteiten en zijn 
goed voor bijna twee derden van alle openluchtrecreatieve trips in West-Vlaanderen. 
Joggen, wagentoeren, zonnen en het observeren van fauna en flora vullen ongeveer 
de rest van de activiteiten in.  

Aan mountainbiken, golfen, paardrijden en hengelen wordt minder vaak gedaan. 

De zone Roeselare-Kortrijk is een verstedelijkt gebied met zwakke landschappelijke 
kwaliteiten. Als gevolg hiervan is dat in de weinige recreatiepolen op mooie dagen 
een overdruk vastgesteld wordt. In Lendelede zijn geen grote toeristische 
attractiepolen – op bovenlokaal niveau – aanwezig. 

3.3.6.2. ELEMENTEN VAN DE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

Kaart  19 :  De bestaande toeristisch-recreatieve structuur 

De toeristisch-recreatieve structuur in Lendelede is te herleiden naar een ‘recreatieve’ 
structuur. Dit wil zeggen dat de aanwezige accommodatie vooral gericht is op de 
plaatselijke bevolking. Dagtoerisme en verblijfstoerisme is quasi onbestaand in 
Lendelede.  

 

De recreatieve infrastructuur bestaat voornamelijk uit het sportcomplex  in 
Langemunte. Er zijn een drietal sportvelden en een sporthal. Ook in Sente bestaan 
enkele sportvelden, gelegen in het woonuitbreidingsgebied achter de kerk van Sente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportvelden Langemunte 
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In het buitengebied tussen Lendelede dorp en Sint-Katarina bevindt zich een 
boogschutterstand en in het westen van Lendelede is er een private tennisclub, met 
enkele terreinen. 

 

Verschillende sportverenigingen zijn actief in Lendelede: aerobic, badminton, 
boogschieten, calentichs, duatlon, judo, karate, (mini-)voetbal, petanque, tennis, 
turnen, vlaggenzwaaien, vissen, volleybal en wielrennen.  

 

Daarnaast werden er in Lendelede door de sportraad, de culturele raad en enkele 
andere plaatselijke verenigingen enkele mountainbikeroutes, fietsroutes en 
wandelroutes uitgestippeld. De routes werden aangeduid op kaart 19.  Toch zijn er 
hier en daar ontbrekende schakels ontdekt bij deze aangeduide routes. Voor een 
optimaal en veelvuldiger gebruik moeten deze worden opgelost. 

 

Toeristische fietsroutes op hoger niveau komen niet voor in Lendelede.  

 

De plaatselijke horeca, die aanwezig is rond het centrum van Lendelede, maken 
eveneens deel uit van de recreatieve structuur.  

 

Tenslotte overweegt men in Lendelede de terreinen rond de Bergkapel, die als 
stortplaats fungeren, in de nabije toekomst in te richten als een recreatief park. Het 
BPA is daarvoor al opgemaakt, de realisatie is echter nog niet gebeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

+ Lendelede heeft een goed uitgeruste sportinfrastructuur, hoofdzakelijk 
aansluitend op de bebouwing. 

+ In Lendelede is er een groot aanbod van sportverenigingen 

+ De gemeente en de plaatselijke gemeenten namen in het verleden initiatief om 
fiets- en wandelroutes in kaart te brengen 

+ Het agrarisch landschap met de vele zichtpunten vanop de heuvelrug is 
aantrekkelijk landschap voor fiets- en wandelroutes. 

- In Lendelede zijn er geen grote toeristische aantrekkingspolen. 

- De bestaande recreatieve fiets- en wandelroutes maken geen deel uit van een 
netwerk op hoger niveau. 

-  Bij bepaalde routes ontbreken bepaalde delen (ontbrekende schakels) 

- De moeilijke oversteekbaarheid van de N36 zorgt voor een onveilig punt in de 
recreatieve routes die langs weerszijden van deze weg lopen. 

- Er is weinig ‘natuur’ aanwezig in Lendelede. Dit is een gemis in de toeristisch-
recreatieve structuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart  20 :  SYNTHESEKAART: de bestaande ruimtelijke structuur van Lendelede 
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4. DEELRUIMTEN 

INTERPRETATIE VAN DE BESTAANDE 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

4.1. DEFINITIE 

Doorheen, overlappend of binnen de ruimte van Lendelede bestaan verschillende 
deelruimten. 

Elke deelruimte heeft typische kenmerken, kwaliteiten en knelpunten.  De deelruimten 
moeten als dynamische en complexe ruimtelijke systemen zonder vast omlijnde 
grenzen worden aanzien. Zij vervullen nu een bepaalde rol in de ruimte van 
Lendelede en kunnen die eventueel ook op hoger niveau spelen. Deelruimten worden 
gebruikt om de diversiteit van de Lendeleedse ruimte te beklemtonen en uit te 
werken. 

De aanduiding van deelruimten als interpretatie van de bestaande ruimtelijke 
structuur geeft een belangrijke verbinding tussen het informatief en het richtinggevend 
gedeelte van het structuurplan. De deelruimten zijn immers niet enkel een gevolg van 
de kennis van de bestaande ruimtelijke structuur. Ook de noodzaak en de 
mogelijkheden om een specifiek beleid te ontwikkelen voor een bepaald gebied zijn 
bepalend. 

In het informatief gedeelte wordt aldus de basis gegeven om in het richtinggevend 
gedeelte een specifiek ruimtelijk beleid voor de deelruimten te ontwikkelen. De 
selectie in het richtinggevend gedeelte betekent dat voor deze deelruimten een 
nadere uitwerking gewenst is binnen een samenwerkingsverband tussen alle 
betrokken actoren. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de deelruimten zijn onderdeel van het 
beleidskader voor de nadere uitwerkingen, zoals de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

4.2. BESCHRIJVING VAN DE DEELRUIMTEN 

Kaart  21 :  Aanduiding van de deelruimten 

4.2.1.  HET DORP LENDELEDE 

Lendelede is een dorp bepaald door vier belangrijke invalswegen. De historische 
bebouwing, die er overigens overwegend gesloten is, situeert zich langs deze 
vier wegen.  

De gemeenschapsvoorzieningen bevinden zich allemaal in dit historisch 
centrum. De winkels situeren zich in een lint langs de Winkelsestraat en in het 
centrum langs de Heulsestraat, de Stationsstraat en de Kasteelstraat.  

De meer recente ontwikkelingen zijn radiale opvullingen tussen deze vier 
invalswegen. Het zijn verkavelingen of linten van overwegend open bebouwing. 
Deze monofunctionele woonwijken zijn ontsloten voor het autoverkeer langs een 
aangelegde wijkverzamelweg. Naar het centrum toe bestaat er in Lendelede een 
net van voetwegen, dat weliswaar niet volledig is. Tussen de wijken langs de 
Oudstrijderslaan en de Dahliastraat en het centrum ontbreken nog enkele 
voetgangersverbindingen.  

Meergezinswoningen bevinden zich hoofdzakelijk in het centrum, op enkele 
uitzonderingen na. Zo werden er o.a.  meergezinswoningen gebouwd rond het 
marktplein, aan de Winkelsestraat,  in De Vierschaar, in de Rozebekestraat, de 
Izegemsestraat en de Heulsestraat en aan het kruispunt van de Stationsstraat 
en de Nieuwstraat. 

In het centrum van Lendelede bevindt zich bijna geen openbaar groen. Wel zijn 
er enkele private tuinen en weiden die een meerwaarde geven aan het 
omliggende openbaar terrein. Parkeerplaatsen bevinden zich in het centrum, 
dichtbij de voorzieningen. 

Aan de rand van het dorp bevinden zich enkele grootschalige bedrijven en het 
ambachtelijk terrein Spoelewielen (langs de N36). Sportterreinen situeren zich 
op de grens van de open ruimte en de bebouwing, in het zuidwesten. 

De belangrijkste uitdagingen voor Lendelede dorp zijn voorzieningen 
garanderen comform de beleidscategorie opgenomen in het bindend gedeelte 
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van het PRS West-Vlaanderen (bedrijfsondersteunend hoofddorp in het 
buitengebied), het uitbouwen van lokale voorzieningen, het verweven van 
activiteiten, verdichten waar mogelijk, bundelen en versterken van kleinhandel  
op lokaal niveau, zorgen voor kwalitatief openbaar domein, de ontwikkeling van 
een ambachtelijke zone, het opwaarderen van bestaande open ruimtes en groen 
en het weren van doorgaand verkeer in het centrum, met behoud van een vlotte 
ontsluiting van het centrum, de scholen en de bedrijven. 

4.2.2. SENTE 

Sente ligt slechts gedeeltelijk op grondgebied Lendelede. Het ligt op de grens 
van drie gemeenten: Lendelede, Kuurne en Kortrijk.  

Sente is ontstaan op het snijpunt van de weg van Kortrijk naar Roeselare 
(Kortrijksestraat) en de weg naar Heule (Sint-Katarinastraat). Dat dit dorpje tot 
drie verschillende gemeenten behoort, is ook de oorzaak van de heterogeniteit 
binnen Sente.  

Zo zijn er drie delen te onderscheiden: de historische bebouwing in de dorpskern, 
de monofunctionele wijken ten noorden van de Heulsestraat en het versnipperd 
lint langs de Sint-Katarinastraat. 

In de dorpskern zijn de gemeenschapsvoorzieningen en de winkels 
geconcentreerd. Op grondgebied Kortrijk bevinden zich in deze dorpskern ook 
enkele bedrijven.  

Sente is lang niet groter geweest dan de huidige dorpskern. Enkele recente 
verkavelingen hebben ertoe geleid dat Sente is uitgegroeid tot een volwaardig 
dorpje.  

De uitdagingen voor Sente zijn het streven naar homogeniteit, het behouden van 
de groene ruimtes en recreatiemogelijkheden geïntegreerd in de woonomgeving 
(bijvoorbeeld de sport- en ontspanningszone achter de kerk), het tegengaan van 
lintbebouwing, uitbreiding bouwmogelijkheden voorzien concentrisch rond de 
kerk, een homogeen ruimtelijk beleid garanderen tussen de drie 
buurgemeenten, de leefbaarheid van het centrum verhogen, gebruik maken van 
de mogelijkheden tot verdichting en tenslotte zorgen voor veilige 
fietsverbindingen naar Lendelede, Kortrijk en Izegem. 

4.2.3. DE BERGKAPEL 

De bergkapel omvat het gebied gelegen tussen de Heulsestraat en de 
Kuurnsestraat. Momenteel wordt er in dit gebied klei ontgonnen, waarvan de 
putten gebruikt worden als stortplaats. Het terreinreliëf in het noordwestelijk 
gedeelte, gelegen tussen de bebouwing in de Heulsestraat en de voetweg langs 
de bergkapel werd reeds na de ontginning opgevuld en afgewerkt. De 
ontginnings- en stortactiviteiten worden tot op heden geëxploiteerd door N.V. 
STEVAN. 

Rond de stortactiviteiten ontstond in Lendelede in het verleden reeds heel wat 
commotie. Uiteindelijk besliste Minister van Leefmilieu dat de stortactiviteiten op 
31 december 2006 moeten stopgezet worden. Stevan tekende beroep aan bij de 
Raad van State tegen deze beslissing, de definitieve uitspraak is nog niet 
bekend. 

Het gemeentebestuur heeft door middel van een BPA een stedenbouwkundig 
kader geschept voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het BPA doet 
uitspraken over de nabestemming van het ontginningsgebied. Na de voltooiing 
van de opvullingswerken krijgt het gebied de bestemming van zone voor 
groenvoorziening en bos. Daarbij wordt het terreinreliëf en de ontsluiting van het 
groengebied vastgelegd.  

In de toekomst moet de bergkapel als scharnierpunt functioneren voor de noord-
zuid-link tussen  Lendelede dorp en Sint-Katarina en de oost-west-link tussen de 
twee open ruimtegebieden. Bovendien moet er gestreefd worden naar een 
correcte en verantwoorde integratie van de aanwezige bedrijven. Het behoud 
van het panoramisch zicht is eveneens een doelstelling bij de verdere 
ontwikkeling van het gebied rond de bergkapel. 

4.2.4. HET OPEN RUIMTEGEBIED 

Het open ruimtegebied in Lendelede is eenvoudig te definiëren als het 
grondgebied van de gemeente, verminderd met de bebouwing van Lendelede 
dorp en Sente. Het open ruimtegebied van Lendelede is hoofdzakelijk 
landbouwgebied. Binnen dit landbouwgebied ondervinden we verschillen in 
reliëf, fysisch landschap, bebouwing en/of gewestplanbepalingen. Hoewel we 
het open ruimtegebied als één deelgebied beschouwen, kunnen we spreken van 
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een versnipperd open ruimtegebied in het noorden en een gaver open 
ruimtegebied in het zuiden: 

NOORD: 

Het open ruimtegebied in het noordoosten wordt gekenmerkt door een licht 
golvend versnipperd landschap. De aaneengesloten open ruimtes zijn er veel 
kleiner dan in het zuiden. Het landschap is er versnipperd door verspreide 
bebouwing en linten, waar naast agrarische activiteiten ook zonevreemde 
activiteiten voorkomen, zoals bedrijven en wonen.  

In het noordwesten komt een licht golvend, open landschap voor, dat eveneens 
meer versnipperd is dan het zuiden, maar in mindere mate dan in het 
noordoosten. Het is kleinschalig geperceleerd, met een grote diversiteit aan 
teelten en een concentratie aan poelen en laagstamboomgaarden.  

ZUID: 

Het open ruimtegebied in het zuidoosten wordt gekenmerkt door een vlak open 
landschap. De open ruimtes zijn er groot en aaneengesloten doordat de 
versnippering er minimaal is. Er is een concentratie aan kleine 
landschapselementen en het gebied ligt bovendien in de vallei van de 
Hazebeek.  

In het zuidwesten wordt het gekenmerkt door een lichtgolvend open landschap. 
Op het hoogste punt rond Koekuit  is er een van de belangrijkste  panoramische 
zichtpunten van de gemeente Lendelede.  Bovendien zijn er ook hier kleine 
landschapselementen aanwezig. 

 

De uitdagingen voor dit gebied bestaan uit het behoud van de open 
ruimteverbinding tussen Kortrijk en Roeselare, het behoud van de 
woonconcentraties, duidelijkheid omtrent de inplanting van een ambachtelijke 
zone en het bevestigen van de woonlinten, die uitlopers zijn van de historische 
bebouwing van Lendelede. Bijkomend dienen voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden te worden voor de landbouw. 

In het bijzonder dient het open karakter, de homogeniteit en de continuïteit van 
het open gebied in het zuiden behouden te blijven door versnippering door 
bebouwing tegen te gaan, ondanks het spoor en de N36. 

Tenslotte dient er gezorgd te worden voor de integratie en de verbinding van het 
toekomstige bosgebied van de Bergkapel en het landschap, het vrijwaren van 
de Hazebeek,  het behoud van het panoramisch zicht vanop de heuvelrug en 
een goede randafwerking van het bebouwingslint langs de N50. 

4.2.5. OMGEVING VAN DE N36 

De gewestweg N36 heeft zijn eigen dynamiek en genereert activiteiten. Het zijn 
vooral verspreide ontwikkelingen, met uitzondering van het bedrijventerrein ter 
hoogte van Lendelede dorp.  

Van west naar oost vindt men: 

- ontwikkelingen van steenwegactiviteiten als uitloper van het stedelijk gebied ter 
hoogte van Izegem 

- een verspreid patroon van handelszaken, bedrijven en woningen 

- ter hoogte van Lendelede dorp vindt men aan de ene kant van de weg 
aaneengesloten bebouwing, waaronder een bedrijventerrein met menging van 
bedrijven en handelsfuncties (Spoelewielen). De bebouwing aan de andere kant 
van de weg bestaat uit historisch gegroeide linten van landelijke bebouwing. 

- een panoramisch zichtpunt aan de rand van Lendelede dorp 

- een open ruimte ten oosten van Lendelede dorp 

Uitdagingen voor het  gebied rond de  N36 zijn de optimale aansluiting en 
overgang naar de aanpalende open ruimtegebieden, continuïteit garanderen 
met de ontwikkelingen aan de N36 op grondgebied Izegem, 
uitbreidingsmogelijkheden (max. 5 ha) onderzoeken voor een aanvullende 
ambachtelijke zone en de oversteekbaarheid van de N36 optimaliseren ter 
hoogte van Lendelede dorp.  
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5. PLANNINGSCONTEXT 
De planningscontext geeft een overzicht van documenten die van belang zijn voor de 
ruimtelijke visie en het ruimtelijk beleid van Lendelede. 

5.1. GEWESTELIJK NIVEAU 

5.1.1. GEWESTPLAN KORTRIJK (LENDELEDE) 

☛ juridisch document 

Kaart  22 :  Gewestplan 
 

Het Gewestplan Kortrijk werd vastgesteld bij K.B. van 4 november 1977 en het vormt 
nog steeds een juridisch document. Momenteel zijn er immers nog geen 
goedgekeurde uitvoeringsplannen die het (geheel of gedeeltelijk) vervangen.  
 
De toelichting bij het gewestplan Kortrijk (Bestuur van de Stedenbouw, 1977) duidt op 
de nadrukkelijke groei naar verstedelijking in de gehele Leievallei en op het gevaar 
dat een verdere evolutie de open ruimten zal opslorpen die levensnoodzakelijk zijn als 
groene long voor de streek.   
 
Het gewestplan werd reeds meermaals gewijzigd. De laatste wijziging werd 
goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering op 6 juli 2001. Deze wijziging had  
geen betrekking op Lendelede. De vorige wijziging – goedgekeurd op 10 november 
1998, had onder andere betrekking op het ontginningsgebied van de Bergkapel, waar 
de nabestemming van gemeenschapsvoorziening naar bosgebied werd gewijzigd. 
Een vroeger ontginningsgebied werd gewijzigd naar agrarisch gebied. 
 
 

Op het grondgebied van Lendelede treffen we volgende bestemmingen: 
 

Bestemmingen Gewestplan  ha 
Bebouwde gebieden 230,9 

-  woongebied 118,6 

-  woongebied met landelijk karakter 41,1 

-  woonuitbreidingsgebied 17,2 

-  gemengde woon- en industriegebieden 0,7 

-  industriegebieden 0,5 

-  ambachtelijke bedrijven en kmo's 7,7 

-  gebied voor milieubelastende industrie 19,2 

-  gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 1,3 

-  ontginningsgebieden 24,6 

Onbebouwde gebieden 1084,7 

-  agrarische gebieden 1077,7 

-  gebieden voor dagrecreatie 4,3 

-  buffergebieden 2,0 

-  groengebied 0,7 

TOTAAL 1315,6 

5.1.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN (RSV) 

☛ juridisch en beleidsdocument 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een beleidsdocument dat werd 
goedgekeurd door de Vlaamse regering in september 1997 en door het Vlaams 
parlement in november 1997. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft het wettelijk kader aan waarin de 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het uitgangspunt is het streven naar 
een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast informatieve en richtinggevende 
bepalingen worden ook bindende bepalingen vastgelegd. Het RSV vormt de 
inhoudelijke basis voor provinciale en gemeentelijke uitvoeringsinstrumenten en –
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plannen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt verder geconcretiseerd in het 
Provinciaal Structuurplan. 
 

5.1.2.1. VISIE EN BASISDOELSTELLINGEN 

Kaart  23 :  Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen 
 

De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt kernachtig verwoord in 
de metafoor “Vlaanderen, open en stedelijk”. Het RSV streeft namelijk naar een 
duidelijk onderscheid tussen openheid en stedelijkheid. 
 
Deze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier 
basisdoelstellingen: 

• de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden en het gericht verweven en 
bundelen van functies en voorzieningen binnen de stedelijke gebieden, waarbij 
absolute prioriteit gaat naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de 
bestaande stedelijke structuur; 

• het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een 
bundeling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

• concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken  van 
de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 

• optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de 
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief 
vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die 
ontsloten worden door openbaar vervoer. 

 
Deze vier doelstellingen worden in het RSV vertaald in een gewenste ruimtelijke 
structuur en bindende bepalingen voor vier structuurbepalende componenten: 

• de stedelijke gebieden;  

• het buitengebied; 

• de gebieden voor economische activiteiten; 

• de lijninfrastructuren. 
 

5.1.2.2. DE STEDELIJKE GEBIEDEN  

Gebieden worden als 'stedelijk' beschouwd, waar een intense ruimtelijke, culturele en 
socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende 
menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren, ...), waar de dichte bebouwing 
overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentreren. 
 
Het RSV stelt voor stedelijke gebieden de volgende beleidsmatige benadering 
voorop: 

• stimuleren en concentreren van activiteiten; 

• vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stedelijke 
projecten; 

• ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen; 

• leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 
door locatiebeleid; 

• verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 
 
Lendelede ligt niet in stedelijk gebied, maar in buitengebied 
 

5.1.2.3. HET BUITENGEBIED 

Het buitengebied is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waarin de 
open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt 
gevoerd. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang 
zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk 
overwegen. Het buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen voorop: 

• vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de essentiële 
functies in het buitengebied: landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het 
niveau van het buitengebied; 

• tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 

• bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 

• streven naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw, natuur en bos; 

• nastreven van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; 

• afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch 
systeem; 
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• bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte van eraan 
grenzende functies. 

 
Het RSV stelt dat Lendelede gelegen is in het buitengebied, meer specifiek in 
het gebied tussen de verstedelijkte assen rond het kanaal Roeselare-Ooigem en 
rond de Leie. Dit gebied is in het RSV geselecteerd als open ruimteverbinding. 
Deze open ruimteverbinding tussen Waregem en Roeselare is 
structuurbepalend op Vlaams niveau. Ze voorkomt het aan elkaar groeien van 
de stedelijke gebieden en zorgt voor de verbinding tussen de 
structuurbepalende elementen van het buitengebied. 
 
 

5.1.2.4. GEBIEDEN VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

Het RSV streeft er naar om de verdere verspreiding van de werkgelegenheid tegen te 
gaan. De Vlaamse overheid wil de economische activiteiten concentreren in de 
economische knooppunten en in de poorten.  
Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan 
werkgelegenheid. Economische knooppunten vormen samen met de poorten de 
bestaande ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. Het zijn de plaatsen 
waar het wenselijk is (regionale en lokale) economische activiteiten te concentreren. 
Een economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Het RSV stelt de volgende beleidsmatige doelstellingen voorop ten aanzien van de 
gebieden voor economische activiteiten: 

• bundelen van economische activiteiten in economische knooppunten; 

• ondersteunen van de economische sterkte van iedere subregio; 

• afstemmen tussen het economisch ontwikkelingsbeleid en het ruimtelijk beleid. 
 
Voor het arrondissement Kortrijk werden in het buitengebied enkel Anzegem en 
Avelgem geselecteerd als economisch knooppunt. Lendelede werd dus niet 
geselecteerd als economisch knooppunt. Dit wil zeggen dat voor de bestaande 
economische activiteiten zoals KMO’s en/of familiale bedrijven, ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden gegarandeerd blijven, onder meer door de volgende 
maatregelen: 

- de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in de hoofddorpen voor de 
herlokalisatie van bestaande lokale bedrijven door middel van een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
- de opmaak van een “sectoraal BPA” voor de ontwikkeling en uitbreiding ter 
plaatse van bestaande bedrijven 
- de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven 
voor de herlokalisatie van bestaande historisch gegroeide bedrijven binnen 
de gemeente, aansluitend bij een hoofddorp en binnen de voorziene 500 ha. 
 

5.1.2.5. LIJNINFRASTRUCTUUR 

Het beleid omtrent de lijninfrastructuur gaat uit van een geïntegreerde benadering van 
ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. 
Uitgaande van een algemene visie op mobiliteit - met name het garanderen van 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, het vergroten van de multimodaliteit en het 
optimaliseren van de bestaande infrastructuur - wordt geopteerd voor een selectieve 
verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, collectief 
en niet-gemotoriseerd vervoer. 
 
Het RSV legt de volgende doelstellingen i.v.m. mobiliteit en lijninfrastructuur vast: 

• versterking van alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer; 

• optimalisering door categorisering van het wegennet; 

• een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer. 
 
Het RSV legt vervolgens verschillende accenten voor de wegen-, de spoor- en de 
waterwegeninfrastructuur, de infrastructuur voor voorstedelijk vervoer en voor 
collectief vervoer in het buitengebied. 
 

WEGENINFRASTRUCTUUR 

Het RSV stelt een categorisering van wegen voor en duidt de hoofdwegen en de 
primaire wegen in de gewestplannen of in gewestelijke uitvoeringsplannen aan.  
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Op het grondgebied van Lendelede komen géén hoofdwegen of primaire wegen 
voor.  
 
Het RSV formuleert ook een aantal algemene principes in verband met de inrichting 
van de secundaire wegen en lokale wegen  

• Secundaire wegen: de inrichting gaat uit van de verbindingsfunctie op lokaal of 
bovenlokaal niveau, van het gebruik als toegangsverlenende weg voor 
aanpalende bestemmingen, en van de eisen van leefbaarheid en ruimtelijke 
inpassing. 

De uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde verkeers-
afwikkeling, met doortochtenconcept in bebouwde kom en een ontwerpsnelheid 
binnen die bebouwde kom van 50 km/u of minder. 

• Voor lokale wegen is toegang geven de belangrijkste functie van. 
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid gaan voor op de afwikkelingssnelheid 
van het verkeer. 

 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en het Gemeentelijk 
Structuurplan Lendelede zullen verdere bepalingen voor deze secundaire en lokale 
wegen worden uitgewerkt. 
 

SPOORWEGENINFRASTRUCTUUR 

Over het grondgebied Lendelede loopt de spoorlijn Oostende-Brugge-Kortrijk-
Rijsel, die als verbinding van Vlaams Niveau wordt geselecteerd in het RSV. Het 
station in Lendelede werd in 1975 opgegeven, waardoor er geen stopplaats voor de 
trein bestaat in Lendelede.  De dichtste stations zijn Izegem en Ingelmunster en de 
geselecteerde hoofdstations op deze as zijn de stations van Kortrijk en Roeselare, 
die als structuurbepalend worden aangeduid in het RSV. 
 

WATERWEGENINFRASTRUCTUUR 

In Lendelede liggen geen kanalen of waterwegen. Ten noorden van Lendelede werd 
het kanaal Roeselare-Ooigem geselecteerd als onderdeel van het secundair 
waterwegennet, waarbij er wordt gestreefd naar een maximale integratie van alle 
functies (vervoer, recreatie, landschap en waterwinning). Dit kanaal sluit aan op de 
Leie, dat geselecteerd werd als onderdeel van het hoofdwaterwegnet. Dit 
hoofdwaterwegnet zorgt – naast een belangrijke (inter)nationale verbindende functie – 
voor de ontsluiting van de belangrijkste economische knooppunten zoals bijvoorbeeld 
de omgeving van Kortrijk. 
 

COLLECTIEF EN OPENBAAR VERVOER IN HET BUITENGEBIED 

Het collectief en openbaar vervoer in het buitengebied wordt ondersteund door 
bundeling van ontwikkelingen in hoofddorpen en woonkernen. Op die manier wordt 
het ruimtelijk draagvlak vergroot voor de uitbouw van een systeem van stamlijnen 
door de Lijn en de NMBS, waarop een minimaal aanbod kan gerealiseerd blijven. Dit 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende 
functie 

Inrichting 

HOOFDWEG VERBINDEN op 
internationaal 
niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autosnelweg, naar 
Europese normen  

PRIMAIRE 
WEG 
categorie I 

VERBINDEN op 
Vlaams niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

autosnelweg / stedelijke 
autosnelweg 
autoweg (2x2 of 2x1) 
weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

PRIMAIRE 
WEG 
categorie II 

VERZAMELEN op 
Vlaams niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autoweg (2x2 of 2x1) 
weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

SECUNDAIRE 
WEG 

verbinden en/of 
verzamelen op 
lokaal en 
bovenlokaal 
niveau  

toegang geven weg (2x1 of 2x2) niet 
noodzakelijk met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 
doortochten in 
bebouwde kom 

LOKALE WEG toegang geven  weg (2x1) met 
gemengde 
verkeersafwikkeling 
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net van stamlijnen wordt dan aangevuld met zgn. toevoervoorzieningen 
(aanvoersystemen zoals b.v. gewone lijnbus, buurtbus, belbus, beltaxi, lijntaxi,...). 

5.1.3. STRATEGISCH PLAN RUIMTELIJKE ECONOMIE 

☛ beleidsdocument 

5.1.3.1. FORMELE ASPECTEN 

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie, of kortweg het SPRE, is een 
wetenschappelijk onderzoeksproject met een looptijd van vier jaar (2001-2004).  

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) is ontstaan vanuit de bezorgdheid 
om het beleidsveld van de ruimtelijke economie in Vlaanderen uit de startblokken te 
krijgen. Het project onderzoekt hoe er een ruimtelijk-economische strategie voor 
Vlaanderen kan uitgebouwd worden.  

Het te bereiken einddoel van het SPRE is gefaseerd. Enerzijds dient tegen de 
geplande herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voldoende 
materiaal te worden aangereikt om het RSV vanuit economische hoek beter te 
onderbouwen. Anderzijds is het de bedoeling om op langere termijn een inzicht op te 
bouwen over de ruimtelijk-economische structuur en dynamiek in Vlaanderen.  

De SPRE-rapporten hebben een wetenschappelijk karakter en dienen relevant te zijn 
voor het beleid zodat de Vlaamse overheid de beleidssuggesties - al dan niet in 
gewijzigde vorm - kan uitvoeren ter ondersteuning van haar beleid.  

5.1.3.2. INHOUDELIJKE ASPECTEN 

Tot augustus 2002 werkt het SPRE vooral aan een aantal kortlopende 
onderzoeksthema's:  

• Verdere uitwerking van de Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur  

• Voorbereiding van de evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 
2002 vanuit ruimtelijk-economisch standpunt  

• Behoefteraming van bedrijventerreinen  

• Wetenschappelijke advisering van het actieplan i.v.m. de ruimtelijk- economische 
aspecten  

• Opmaak van een stappenplan voor de invulling van het Strategisch Plan 
Ruimtelijke Economie, waardoor het bereiken van het opzet van het SPRE 
verzekerd is. 

Het is de bedoeling om vanaf de tweede helft van 2002 meer fundamenteel ruimtelijk-
economische thema's aan te pakken met het oog op de publicatie van een basisvisie 
voor het ruimtelijk-economisch beleid in 2004. Belangrijke deelthema's daarin zijn 
(zonder ze exhaustief op te noemen): 

• De ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen binnen een ruimer 
geografisch kader  

• De ruimtelijk-economische dynamiek van Vlaanderen  

• De ruimtelijk-economische implicaties van de netwerkeconomie  

• Stadsconcepten en stedelijke netwerken  

• Interactie steden en omgeving  

• Subregionaal economisch beleid en ruimtelijke economie  

• Locatievoorkeuren van bedrijven en hun vertaling naar het ruimtelijk- economisch 
beleid  

• Monofunctionaliteit en zonevreemdheid  

• Het uitbouwen van kwalitatieve ruimte voor het ondernemen in Vlaanderen  

Binnen het SPRE zijn er drie projecten die omwille van hun hoogdringendheid 
voorrang hebben gekregen. Deze projecten dienen onder meer als basis voor een 
ruimtelijk economische reflectie in functie van de herziening van het RSV in 2002.  

• De thematiek van bedrijventerreinen: 

Bedrijventerreinen vormen een belangrijk aandachtspunt binnen het RSV. Er 
wordt gewerkt met taakstellingen om het aantal te bestemmen hectaren 
bedrijventerreinen in de hand te houden en bedrijventerreinen kunnen 
bijvoorbeeld enkel in economische knooppunten ontwikkeld worden. Vanuit de 
economische sector stelt men zich vragen, want in bepaalde streken in 
Vlaanderen is er sinds enkele jaren helemaal geen bouwrijpe grond meer te 
vinden. Ook bepalingen om zich te lokaliseren op specifieke terreinen getuigen 
niet van bedrijfsgeoriënteerde aanpak. Is er dan iets mis met de huidige aanpak 
van bedrijventerreinen? 
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Het SPRE-project ‘bedrijventerreinen’ valt uiteen in drie fases. In eerste instantie 
wordt de inventarisatie van het aanbod, de behoefteramingsmethodiek en de 
ruimtebalansen kritisch onder de loep genomen. In een tweede fase wordt de 
vraag naar bedrijventerreinen binnen een breder economisch locatiebeleid 
geplaatst. Tenslotte worden beleidsinstrumenten ontwikkeld voor de realisatie 
van een locatiebeleid.  

 

• De thematiek van zonevreemde bedrijven: 

Zonevreemde bedrijven vormen wellicht één van de moeilijkste 
beleidsopdrachten op het snijvlak van economie en ruimtelijke planning. Het is 
ook een thema waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Hoeveel 
zonevreemde bedrijven zijn er? Wat is hun economisch belang? Hoe kan men 
zonevreemde uitbreidingen of herlokalisaties laten verlopen zonder de 
bedrijfszekerheid in het gedrang te brengen?  

Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase wil komen tot een 
methodologisch verantwoorde inventarisering van de zonevreemde economie 
zowel in zijn ruimtelijke als in zijn economische dimensie. In de tweede fase 
worden sociaal-economische criteria gezocht die samen met de reeds bestaande 
ruimtelijke criteria kunnen toegepast worden. 

 

• De ruimtelijke economische hoofdstructuur van Vlaanderen: 

Het Vlaams regeringsbeleid vraagt om een heel snelle ontwikkeling van de 
Vlaamse ruimtelijk-economische hoofdstructuur. Vanuit het SPRE wordt gewerkt 
in fasen. In een eerste fase wordt een ruwe schets van de bestaande Vlaamse 
REH gemaakt op basis van: bestaande concentratiegebieden, bestaande 
infrastructuur en de intensiteit van gebruik, bestaande infrastructurele 
knooppunten ((lucht)havens, autosnelwegen, multimodale knooppunten), de 
invloedsfeer van stedelijke agglomeraties, etc… 

In een tweede fase wordt de overgang gemaakt naar de aanpassingen van de 
REH op basis van beleidsbeslissingen op verschillende niveau’s: Europese 
projecten (vb. TEN), desiderata van het RSV en Ruimtelijke Planning in de twee 
andere gewesten, ruimtelijk economisch beleid in Vlaanderen. 

In latere fases zou de inhoudelijke differentiatie van de Vlaamse REH meer 
gewicht krijgen. De REH zou systematisch ingepast worden in en ingevuld 
worden door de deelprojecten van het SPRE en andere ruimtelijk-economische 
documentatie. 

5.2. PROVINCIAAL EN BOVENGEMEENTELIJK NIVEAU 

5.2.1. GAPAK  

☛beleidsdocument 
 

5.2.1.1. FORMELE ASPECTEN 

Op 10 mei 1993 werd het project GAPAK (Gemeenschappelijk Algemeen Plan Van 

Aanleg Voor De Twaalf Gemeenten Van Het Arrondissement Kortrijk) opgestart. 
Het GAPAK had tot doel het gewestplan te verfijnen en te actualiseren op 
gemeentelijk niveau en dit binnen een inter- en bovengemeentelijke context. 
Het werd opgebouwd in twee fasen, nl. visievorming en planuitwerking. Het 
‘Eindrapport ruimtelijke visie GAPAK’ werd in augustus 1995 gepubliceerd. 
Deze visie omvat een aantal randvoorwaarden en afspraken betreffende toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op gemeentelijk en bovengemeentelijk 
niveau en vormt het kader voor de verdere planuitwerking door elke gemeente 
afzonderlijk. 
 
De tweede fase van het GAPAK, met name de planuitwerking werd in 1996 ingezet.  
Voor de twaalf betrokken gemeenten werd door Leiedal een structuurschets onder de 
vorm van een beknopte discussienota uitgewerkt.  Deze nota’s werden besproken op 
het niveau van de schepencolleges. 
 
De structuurschets voor de gemeente Lendelede, waarvan op 25 juni 1996 een eerste 
discussienota was uitgewerkt, werd nooit gefinaliseerd, maar bevat een aantal 
voorstellen die in het kader van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen 
worden onderzocht. 
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5.2.1.2. INHOUDELIJKE ASPECTEN 

Lendelede behoort volgens het GAPAK (eerste fase) tot de open ruimte ten noorden 
van de verstedelijkte as Waregem-Kortrijk-Menen. De ontwikkeling van de open 
ruimte wordt beheerst door vier gelijkwaardige samenhangende doelstellingen: 

• Het functioneren als economische ruimte voor land- en tuinbouw 

• De ontwikkeling van de landschapsopbouw en het creëren van de 
basisvoorwaarden voor natuurontwikkeling en dit om twee redenen, namelijk het 
vergroten van de belevingswaarde en het ondersteunen van de recreatieve 
potenties, alsook het creëren van ecologische linten in functie van natuuropbouw 
en als verbindingselementen tussen natuurgebieden 

• Het behoud en de ontwikkeling van de bestaande kernen volgens hun eigen 
niveau en draagkracht 

• Het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur, waarbij de rivier- en 
beekvalleien belangrijk zijn en waarbij  specifieke natuurlijke componenten zoals 
bestaande en potentiële natuurgebieden, bossen en waterpartijen vastgelegd 
worden. 
 

De structuurschets (tweede fase) geeft de belangrijkste principes en concepten weer 
voor de verdere ruimtelijke uitbouw van de gemeente. 
 
Volgende algemene uitgangspunten werden vooropgesteld bij de opmaak van de 
structuurschets: 

• De opties genomen door het Structuurplan Vlaanderen, die een weerslag hebben 
op de globale ruimtelijke ontwikkeling, moeten vanuit de gewenste ruimtelijke 
structuur van de gemeente onderzocht worden. 

• De globale opties van de groenstructuur en de natuurlijk-ecologische structuur 
dienen als randvoorwaarde van de ontwikkelingsmogelijkheden  van de 
verschillende deelgemeenten. 

• De agrarische structuur maakt samen met de groenstructuur en natuurlijk-
ecologische structuur deel uit van het buitengebied. 

• Nieuwe wegen, assen van openbaar vervoer, fiets- en voetgangersassen kunnen 
fungeren als belangrijke structuurelementen. 

 
Vervolgens werden voor de diverse deelstructuren telkens een omschrijving, de 
ruimtelijke uitgangspunten, de knelpunten en een aantal ruimtelijke kernbeslissingen  

geformuleerd. We beperken ons hier tot een beknopte weergave van deze ruimtelijke 
kernbeslissingen, doelstellingen of opties per deelstructuur. 
 
 

OPTIES VOOR DE GROENSTRUCTUUR EN DE NATUURLIJK-ECOLOGISCHE 
STRUCTUUR: 

• Voorstel om op het stort de nabestemming openbaar bos in te tekenen en de 
begrenzing ervan vast te leggen, rekening houdende met de aanpalende 
bebouwing en de mogelijke uitbreiding van de aangrenzende bedrijven. 

• Definiëren van het gebied tussen het stort en de spoorweg Kortrijk-Brugge als 
natuurverbindingsgebied. In dergelijk gebied zijn natuurfuncties ondergeschikt 
aan andere functies zoals landbouw, die als hoofdgebruiker voorkomen. 

• Ontwikkeling van de beekvalleien van de Hazebeek en de Lampernissebeek 

• Voorzien van voldoende parkgebieden binnen de bebouwde kom. Ze zijn 
belangrijk voor de groenstructuur van de gemeente.  

• Behoud van een gedeelte van de uitbreiding van het stort aan de Bergkapel en 
vervanging van de ontginningszone aan de Winkelsestraat door de omliggende 
agrarische bestemming (reeds gebeurd). 

 

OPTIES VOOR DE AGRARISCHE STRUCTUUR: 

• Nieuwe bouwwerken voor land- en tuinbouwactiviteiten (zowel grondgebonden 
en niet grondgebonden) en aan landbouw gelinkte bedrijven bouwen op 
bestaande land- en tuinbouwsites om verdere versnippering van de open ruimte 
tegen te gaan. 

• Opleggen van vaste grens aan de bebouwing om te vermijden dat de bestaande 
kernen aaneen groeien en ter bescherming van de landschappelijk waardevolle 
gebieden  

• Landbouw als hoofdgebruiker voorzien in het natuurverbindingsgebied tussen het 
stort en de spoorweg (natuurfuncties ondergeschikt, niet tegenstaande de 
natuurlijke functie als randvoorwaarde dient) 

• De panoramische belevingspunten op de noordelijke kamlijn Lendelede-
Harelbeke moeten als randvoorwaarde dienen voor de uitbreiding van bestaande 
landbouwsites, die gelegen zijn in het zichtveld van de panoramische 
belevingspunten. 
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OPTIES VOOR LIJNINFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT: 

• Voorstel tot vervolledigen van de wijkverzamelweg om de continuïteit ervan te 
verzekeren 

• Oplossingen zoeken voor een goede doorstroming langs de N36 (kruispunten 
met invalswegen Lendelede en oplossing voor rechtstreekse toegang van 
aanpalende percelen) 

• Voldoende aandacht besteden aan de zachte weggebruiker: 
◦ Fietspaden langs hoofd- en verbindingswegen 
◦ Fiets- en wandelroute realiseren van Lendelede naar Sente 
◦ De groene, natuurlijke en ecologische structuur als basis gebruiken 

voor het ontwikkelen van continue routes 

• De betekenis van de Kortrijksestraat herzien, samen met de optie om de 
uitbreiding van de bouwmogelijkheden tussen de bebouwde kern van Lendelede 
en Sente (in dit geval doorgaand verkeer weren). 

• Langs de N50 mogen geen nieuwe ontwikkelingen voorzien worden, enkel 
uitbreiding van de bestaande bebouwing 

 

OPTIES VOOR DE BEBOUWDE KERNEN: 

• N36 als harde grens beschouwen voor wonen en onwikkelingen langs 
invalswegen bevriezen, want wonen (in de ruimere betekenis van het woord) is 
kerngebonden 

• Voorstel om Lendelede verder te ontwikkelen langs de zuidzijde, in de nabijheid 
van het te ontwikkelen openbaar bos- en parkgebied “de Bergkapel” 

 

OPTIES VOOR DE HUISVESTING: 

• Voorstel tot fasering voor het aansnijden van de woonuitbreidingsgebieden, met 
mogelijkheid tot bijstellen op basis van een inventaris van de nog beschikbare 
gronden en de behoefteberekening 

• Bepalen van optimale dichtheid per zone, rekening houdende met 
verscheidenheid in typologieën, ligging t.o.v. centrumgebied, openbaar vervoer,... 
enz. 

• Nastreven van een evenwicht tussen vervangingsbouw, verbeteringsbouw en 
nieuwbouw en tussen inbreiding en uitbreiding 

• Rekening houden met de taakstelling inzake huisvesting die opgelegd is aan de 
gemeente vanuit hogere planniveau’s 

• Meergezinswoningen (grote dichtheid) enkel in centrumgebieden en in grotere 
woonwijken, voor zover de globale structuur van de wijk het toelaat. 

 

OPTIES VOOR MENGING VAN FUNCTIES: 

• Invoeren van drie soorten woongebieden: zone voor monofunctioneel wonen, 
zone voor multifunctioneel wonen en centrumgebied 

• Vastleggen van voorwaarden voor uitbreiding of randvoorwaarden aan de 
mogelijke nabestemming voor bepaalde bedrijven in een APA 

• Geen extra zones voorzien voor grootschalige detailhandel, met een groter 
verzorgingsniveau dan de kern (horen thuis in centrumgebied en zone voor 
multifunctioneel wonen) 

• Lokaliseren van voorzieningen en diensten op gemeentelijk niveau in het 
centrumgebied en in de zone voor multifunctioneel wonen. 

 

OPTIES VOOR CONCENTRATIEGEBIEDEN VOOR ECONOMISCHE 
ACTIVITEITEN: 

• Aanduiden van een nieuw lokaal bedrijventerrein langs de N36, rekening 
houdend met de bestaande bebouwing en behoud van goede doorstroming op 
de N36 

 

OPTIES VOOR BEBOUWINGSMOGELIJKHEDEN IN HET BUITENGEBIED: 

• Nieuwe bouwmogelijkheden voor woningen in het buitengebied aanduiden op het 
plan en laten aansluiten bij bestaande concentraties. 

• Wonen in het buitengebied moet rekening houden met de agrarische activiteiten. 

• Randvoorwaarden voor bestaande (zonevreemde) woningen in het buiten-gebied 
vastleggen. 

• Neven- en nabestemming van de hofsteden worden ook beperkt. 

• Uitbreidingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied 
worden vastgelegd aan de hand van een categorisering. 
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5.2.2.  PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN  

☛juridisch en beleidsdocument 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) werd definitief 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 6 maart 2002. Bij Ministerieel Besluit en 
na publicatie krijgt de provincie de bevoegdheid om de gemeentelijke structuur- en 
uitvoeringsplannen goed te keuren, en kan de provincie zelf specifieke ruimtelijke 
projecten ondersteunen of realiseren. 
 
Het PRS-WV regelt de ruimtelijke ontwikkelingen die structuurbepalend zijn op 
provinciaal niveau. Het PRS-WV richt zich naar het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen en biedt een kader voor de gemeentelijke structuurplannen. 
 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) geeft de 
gewenste ruimtelijke structuur aan voor West-Vlaanderen als kader voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen tot 2007. Het PRS-WV vormt ook het kader voor het 
ruimtelijk beleid via verordende plannen en andere maatregelen. 
 

5.2.2.1. VISIE 

Kaart  24:   Gewenste ruimtelijke structuur West-Vlaanderen 
 

De ruimtelijke visie voor de provincie West-Vlaanderen gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid. Van oudsher hebben de verschillende regio’s van West-
Vlaanderen een sterke eigenheid. De provincie kiest om de ruimtelijke 
verscheidenheid te behouden en zelfs te versterken. 
 
Om deze verscheidenheid te realiseren hanteert de provincie een aantal ruimtelijke 
principes. Deze principes vormen de basis voor het verder uitwerken van de 
deelstructuren en de deelruimten. 
De ruimtelijke principes zijn: 

• fysisch systeem als drager voor verscheidenheid; 

• selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in gedifferentieerd 
kernenpatroon; 

• gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur; 

• deelruimten als bevestiging van diversiteit. 
 
De gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt aan de hand van acht 
deelstructuren en elf deelruimtes. Daarnaast worden enkele maatregelen en acties 
alsook enkele specifieke beleidskaders vooropgesteld. 
 

5.2.2.2. LENDELEDE BINNEN DE DEELRUIMTEN  

Het PRS-WV situeert de gemeente Lendelede in de Middenruimte. De Middenruimte 
omvat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. Deze driehoek wordt in het 
zuiden begrensd door de Leievallei, waar Lendelede net geen deel meer van 
uitmaakt. 
 

Kaart  25 :  Structuurbepalende elementen van de Middenruimte 

 
In de Middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund (dit betekent o.a. de 
verwevenheid van diverse soorten land- en tuinbouwactiviteiten en de aan de 
landbouw gerelateerde bedrijvigheid). Dit heeft in het verleden reeds geleid tot een 
specifiek landschap met verspreide – al dan niet grootschalige – bebouwing. De 
evolutie van deze activiteiten moet dan ook passen in dit ‘nieuwe landschap’. De 
omgeving van Tielt is tevens één van de belangrijkste gebieden van de agrarische 
structuur op het Vlaams niveau. 
 
Volgende elementen zij beleidsbepalend voor deze ruimte: 

• Stedelijke gebieden en een gelijkmatig gespreid rasterpatroon van kernen als 
bundeling van activiteiten 

• Concentraties van bestaande bedrijvigheid in specifieke economische 
knooppunten (wat Lendelede niet is) voor clustering en endogene economische 
ontwikkeling 

• Kanaal Roeselare-Leie als drager van watergebonden industrie en ecologische 
potenties 

• E403 als belangrijke noord-zuidverbinding tussen Brugge en Kortrijk 

• Beekvalleien, heuvelruggen, bosgebieden en open ruimteverbindingen als 
natuurlijke bouwstenen van het industriële landschap. 
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5.2.2.3. LENDELEDE BINNEN DE DEELSTRUCTUREN  

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR:  

In het RSV werden de stedelijke gebieden geselecteerd. Het PRS-WV selecteert de 
dorpen en woonkernen en maakt hierbij een onderscheid tussen 
structuurondersteunende hoofddorpen, kusthoofddorpen, bedrijfsondersteunende 
hoofddorpen, herlokalisatiehoofddorpen, meervoudige hoofddorpen en woonkernen. 
 
Beleidsdoelstellingen : 

• Het bestaande kernenpatroon versterken. 

• De nederzettingsstructuur gebiedsspecifiek en functioneel differentiëren. 

• Het bestaande vergunde woonpatrimonium en de woonomgeving opwaarderen. 

• Ruimte voor de eigen woonbehoefte voorzien. 
 
Lendelede is geselecteerd als bedrijfsondersteunend hoofddorp.  
Dit betekent dat Lendelede een ondersteunende rol heeft voor wonen en werken in 
het buitengebied, naast een lokale verzorgende rol. De gemeente moet voorzien in 
bijkomende woningen enkel voor opvang van de eigen groei van de huishoudens op 
niveau van de kern. De lokale bedrijvigheid dient verweven te zijn met het wonen en 
dient eveneens de mogelijkheid te worden geboden tot een lokaal bedrijventerrein 
van max. 5 ha. 
De ruimtelijke ontwikkelingen voor deze concentraties worden dus aangegeven in het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit betekent dat de nood aan bijkomende 
woongelegenheden en de grootte van een lokaal bedrijventerrein moet gestaafd 
worden met gemeentelijke behoeftestudies. 
 

NATUURLIJKE STRUCTUUR: 

Het Vlaamse Gewest duidt de grote eenheden natuur (GEN), de grote eenheden 
natuur in ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden aan. De provincie heeft 
als taak deze gebieden te verbinden met natuurverbindingsgebieden en ecologische 
infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
Beleidsdoelstellingen: 

• Het netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfscomponenten moet behouden 
en versterkt worden. 

• Een gebiedsgericht beleid voeren. 

• Voldoende aandacht hebben voor natuurlijke structuur in stedelijke gebieden. 

• Integraal waterbeheer ruimtelijk ondersteunen. 
 
Nabij Lendelede werd het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk 
geselecteerd als een element van natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal 
belang.  
Op het grondgebied van Lendelede werd geen enkele beek of cluster van kleine 
landschapselementen geselecteerd als natuurverbindingsgebied met  provinciale 
beheersbevoegdheid. 

 

AGRARISCHE STRUCTUUR: 

Beleidsdoelstellingen : 

• Landbouw ruimtelijk ondersteunen als belangrijkste beheerder van de open 
ruimte. 

• Landbouw ruimtelijk ondersteunen waar de agrarische structuur ook drager is 
van andere functies van het buitengebied (toerisme, recreatie, 
landschapsbeheer…). 

 
De selecties voor de agrarische structuur werden op het Vlaamse niveau 
doorgevoerd. Verder draagt het Vlaamse gewest de provincie wel op om de 
agrarische structuur op het gewestelijk niveau in te vullen en te verfijnen. 
 
De provincie spreekt wel met de gemeente af om lokale en bovenlokale bouwvrije 
zones aan te geven in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ter ondersteuning van 
grondgebonden landbouw.  
 

BEDRIJVIGHEID:  

Het RSV maakte de selecties van economische knooppunten waar zowel regionale 
als lokale bedrijventerreinen gesitueerd kunnen worden. In het PRS-WV worden er 
geen nieuwe selecties voorgesteld. 
 
De beleidsdoelstellingen op provinciaal niveau worden als volgt gedefinieerd: 

• De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en optimaliseren. 
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• De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en 
clustervorming te ondersteunen. 

• Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren. 
 
In het RSV werd Lendelede niet geselecteerd als economisch knooppunt, wat 
impliceert dat de gemeente enkel moet voorzien in bedrijventerreinen voor lokale 
bedrijvigheid (zie nederzettingsstructuur). 

 

KLEINHANDEL: 

Het PRS-WV bepaalt dat nieuwe kleinhandelszaken zich enkel kunnen vestigen in de 
stedelijke gebieden, in de kernen van het buitengebied en in overige 
woonconcentraties. Verweving met de nederzettingsstructuur moet hier de regel zijn. 
Lintvorming van kleinhandel wordt op deze manier tegengegaan. De bestaande 
kleinhandel moet behouden worden. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lendelede zal de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de bestaande en nieuwe kleinhandel bepalen, 
conform hogere bepalingen van de nederzettingsstructuur. 
 

TOERISME EN RECREATIE: 

Het PRS-WVV selecteerde op grondgebied Lendelede geen enkel toeristisch-
recreatief netwerk, knooppunt of lijnelement. Wel worden op regionaal niveau de 
Schelde, de Leie, de Mandelvallei, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Bossuit-
Kortrijk in het PRS-WV geselecteerd als toeristisch- recreatieve lijnelementen. 
 

VERKEER EN VERVOER 

Volgende items vallen onder de bevoegdheid van de provincie: 

• de selectie van secundaire wegen; 

• visie op het regionaal openbaar en collectief vervoer; 

• de ontwikkeling van een provinciaal functioneel fietsroutenetwerk; 

• het aangeven van het elektriciteitsnet tussen 70 Kv en 150 Kv. 
 

Beleidsdoelstellingen : 

• Naar een bereikbaarheid streven afgestemd op gewenste ruimtelijke structuur 
van de provincie. 

• Versterken van alternatieven voor het autoverkeer. 

• Naar meer structurele verkeersveiligheid streven. 

• Aan een verhoogde leefbaarheid werken. 
 
Op het grondgebied van Lendelede selecteerde het PRS-WV  de N50 en de N36 als 
secundaire wegen – categorie I.  Dit houdt in dat deze wegen moeten verbinden op 
bovenlokaal en lokaal niveau. Als aanvullende functie moeten ze verzamelen en 
toegang geven. Een ideale inrichting (indicatief) van dergelijke weg is 2x2 of 2x1 met 
gescheiden verkeersafwikkeling. 
 
In het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk zijn eveneens de N36, de N50 
geselecteerd. Daarnaast behoren ook de Winkelsestraat, de Heulsestraat en de 
Izegemsestraat tot het netwerk.  
 

LANDSCHAP: 

Beleidsdoelstellingen : 

• De diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen behouden en 
versterken. 

• Landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwaren. 

• Nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen. 
 
In Lendelede werden geen gave landschappen geselecteerd. Ook ankerplaatsen 
komen niet voor in Lendelede. 
 

5.2.2.4. MAATREGELEN EN ACTIES  

De volgende voorgestelde maatregelen en acties binnen het PRS West-Vlaanderen 
zijn van toepassing op Lendelede: 

• Kleinere kernen of overige woonconcentraties opwaarderen wat betreft de 
landschappelijke integratie en kwaliteit van de woonomgeving 

• Bouwvrije zones afbakenen in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen om de 
grondgebonden landbouw te ondersteunen 
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• Een bovenlokaal fietsroutenetwerk voor woon-werkverkeer opmaken en 
aanzetten tot de uitvoering van dit netwerk. 

• Streefbeelden opmaken voor de secundaire wegen en de secundaire wegen 
onder provinciaal beheer volgens de categorisering inrichten 

• Een specifiek beleidskader, verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen 
voor windturbines en GSM-masten 

 

5.2.2.5. SPECIFIEKE BELEIDSKADERS 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen bevat een aantal 
beleidskaders die gerelateerd zijn tot de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 
De gemeentelijke overheden krijgen hier instrumenten aangereikt om een ruimtelijk 
beleid te voeren. 
 

• Het specifiek beleidskader met betrekking tot de gemeentelijke woning-
behoeftestudie geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling moet omvatten. 

• Het kader voor het provinciaal reservepakket aan woongelegenheden geeft aan 
wanneer het reservepakket woongelegenheden in aanmerking kan komen. 

• Het kader voor de berekening van de gemeentelijke behoefte aan lokale 
bedrijventerreinen geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling dient te 
omvatten. Dit moet in aanvulling gezien worden met de ontwikkelings-
mogelijkheden voor lokale bedrijventerreinen zoals bepaald in de gewenste 
ruimtelijke nederzettingsstructuur en in het RSV. 

• Het kader voor openluchtrecreatieve verblijven beoogt een eenvormige aanpak 
bij het al dan niet toelaten van uitbreidingen van bestaande terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven en voor nieuwe terreinen. 

• Het kader voor windturbines is opgesteld om provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen te maken ter afbakening van windparken. Het dient ook als 
toetsingsinstrument voor gemeentelijke initiatieven. 

5.2.3. REBAK  

☛ beleidsdocument 
 
REBAK staat voor Regionaal Beleidscomité Arrondissement Kortrijk. Ingevolge het 
Besluit van 20 juli 1994 van de Vlaamse regering houdende erkenning en betoelaging 
in het kader van het vernieuwd regionaal economisch beleid en het afsluiten van 

streekcharters, kan in Vlaanderen per sub-regio een streekplatform worden erkend en 
gesubsidieerd. Het doel van deze streekplatformen is een samenwerking tot stand te 
brengen tussen organisaties en personen binnen de sub-regio, gericht op het 
bevorderen van economische groei, inkomensvorming en werkgelegenheid. Concreet 
hebben deze streekplatformen als oogmerk het uitbouwen van een toekomstgerichte 
streekvisie en het bepalen van strategische hefbomen voor de bevordering van de 
socio-economische ontwikkeling en van de tewerkstelling van de regio. Zodra in een 
streekplatform een consensus is bereikt over deze streekvisie en over de hefbomen 
kan met de Vlaamse regering een streekcharter worden afgesloten, dit is een 
gemeenschappelijke intentieverklaring betreffende de verwezenlijking van deze 
hefbomen. 
 
Opgericht op 14 november 1994 werd REBAK door de Vlaamse regering als 
streekplatform voor de regio Kortrijk erkend op 22 februari 1995. Op 24 november 
1997 keurde de Algemene Vergadering het ontwerp van streekvisie goed. 
Ondertussen werd een ontwerp van streekcharter aan de Vlaamse regering 
overgemaakt en wordt gewerkt aan een voorstel van hefboomprojecten. 
 
In haar ontwerp van streekvisie stelt het REBAK een streekstrategie voor het 
arrondissement Kortrijk voor. Slechts één van de veertien hefboomprojecten is 
relevant voor de gemeente Lendelede: 

• opvolgen van de problematiek omtrent zonevreemde bedrijven en woningen en 
zoeken naar een duurzame oplossing voor de problematiek van zonevreemde 
functies (hefboomproject 1) 
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5.3. GEMEENTELIJK NIVEAU 

5.3.1. BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG (BPA’S) 

☛ juridisch document 
 

Kaart  26:   BPA's op grondgebied Lendelede 

Kaart  27:   Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven  
 
Hieronder volgt een overzicht van de BPA’s in Lendelede: 
 

Naam BPA Inhoud Stadium 

01d   

Dorpskom  

 

 

Dit BPA voorziet een zone voor een nieuwe 
verkaveling en legt de nieuwe rooilijn vast voor 
de Kasteelstraat in overeenstemming met het 
herwaarderingsgebied ’t Gangske. Voor de 
overige zones wordt de bestaande toestand 
bevestigd en worden de voorschriften van het 
voorgaande BPA versoepeld. Het BPA is 
momenteel in herziening. 

MB 

09.07.1998 

wordt 
herzien (in 
procedure) 

03  

Stationsstraat 

 

 

Rond het textielbedrijf Nelca wordt de 
industriezone ingeperkt omwille van de nabije 
residentiële wijk. Er wordt een deel van de 
industriezone omgezet in ambachtelijke 
zone.Ook  wordt afgestapt van het doortrekken 
van de wijkverzamelweg zoals voorzien in het 
voorgaande BPA.  Andere kleine knelpunten 
zoals de verankering van een garageweg en 
opmaak van nieuwe rooilijnen worden eveneens 
geregeld. 

MB 

18.12.2001 

04b 
Izegemsestraat 

 

Dit BPA voorziet een woonzone voor een 
appartementencomplex op de plaats van een 
vroegere olieperserij, regelt de ontsluiting en 
buffering van de kalkoenslachterij Volys-star en 
vervolledigt de bebouwing. 

MB 

25.06.1998 

07a 

 

De nabestemming van ambachtelijke activiteiten 
worden geregeld en er worden nieuwe 
woonzones vastgelegd. 

MB 

23.05.1985 

Lange 
Munte 

07b 

 

 

BPA 07b is een wijziging van twee delen van 
BPA 07a. Er wordt een zone voorzien voor een 
appartementenproject op de plaats van 
leegstaande fabrieken en de bestemming van 
parking voor de sportterreinen wordt gewijzigd in 
woonzone. 

MB 

22.11.2000 

08  

Spoelewielen 

Spoelewielen is ambachtelijke zone langs de 
N36. In praktijk bevinden zich echter in deze 
zone ook kleinhandelszaken, waarvoor in het 
BPA zones voor KMO en handel  worden 
voorzien. Ook wordt er geregeld dat de 
bestaande ontsluitingen via de N36 kunnen 
blijven bestaan. 

MB 

18.01.2002 

 

09  

Nieuwstraat 

Ter hoogte van de Nieuwstraat kreeg een 
woonuitbreidingsgebied de bestemming 
woonzone. 

MB 

24.04.1994 

11  

’t Zaagske 

 Het BPA maakt de ontwikkeling van de 
verkaveling ’t Zaagske mogelijk. Daarnaast 
wordt de bestaande toestand langs de 
Izegemsestraat bevestigd. 

MB 

11.10.1988 

12  

Kortemunte 

Dit BPA bepaalt hoe de kalkoenslachterij Volys-
star mag uitbreiden en hoe het moet gebufferd 
en ontsloten worden. 

MB 

08.03.1988 
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13a  

Zaagskesweg 

 

De uitbreiding van een bedrijf voor 
metaalconstructie wordt in dit BPA geregeld. MB 

28.09.2001 

14  

Bergkapel 

 

 

De afwerking van het stort in de kleiputten wordt 
geregeld (reliëf, beplantingsconcept en 
afwatering). Langs de Heulsestraat en de 
Kuurnsestraat wordt de bestaande toestand 
bevestigd.  

MB 

23.05.2002 

15  

Kuurnsestraat 

 

 

Dit BPA regelt het aansnijden van een 
woonuitbreidingsgebied, rekening houdende met 
de vervollediging van de wijkverzamelweg. 

(ligt reeds meer dan 3 jaar op kabinet van de 
minister van Ruimtelijke Ordening) 

Nog niet 
goed-

gekeurd 

Sectoraal BPA 

 

 

Het Sectoraal BPA regelt de bevestiging en de 
eventuele uitbreiding van zonevreemde 
bedrijven op grondgebied Lendelede. 

1ste fase: 

MB 
06.12.2000 

2de fase: 

in opmaak 

 

5.3.2. MOBILITEITSPLAN 

☛ beleidsdocument  
 
Met de opmaak van het mobiliteitsplan werd effectief gestart in januari 2002. De 
opmaak verloopt parallel met de opmaak van het structuurplan van Lendelede. 

Het mobiliteitsplan wordt opgemaakt in het kader van de mobiliteitsconvenanten, dit 
zijn overeenkomsten tussen de Vlaamse regering en de gemeentebesturen, waarbij 
de gemeente een mobiliteitsplan opmaakt in navolging van de visie op Vlaams niveau 
en daarvoor in ruil financiële middelen ter beschikking krijgt voor de verbetering van 
de mobiliteit in de gemeente.  
Het mobilteitsplan bevat een uitgebreid onderzoek van de verkeerssituatie en van de 
problemen op het grondgebied van de gemeente en stelt een pakket van maatregelen 
voor dat als basis dient voor een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 
Deze maatregelen streven drie doelstellingen na: 

◦ het verhogen van de verkeersveiligheid 
◦ het verhogen van de verkeersleefbaarheid 
◦ de beheersing van de automobiliteit 

 
In het structuurplan zullen dezelfde doelstellingen worden nagestreefd. 
 
Voor elke maatregel worden de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering, de prioriteit, 
de kostprijs en de wijze van controle op de uitvoering aangeduid. 
 
Het mobiliteitsplan wordt in 3 fasen opgemaakt: 

1. oriëntatiefase 1.1. inventaris van bestaande plannen en studies 
 1.2. inzicht in de visies van de verschillende actoren 
 1.3. probleemomschrijving 
 1.4. definiëring van het verder onderzoek 
 1.5. oriëntatienota 
  
2. opbouw plan 2.1. onderzoek 
 2.2. trendscenario 
 2.3. alternatieve scenario’s 
 2.4. synthesenota 
  
3. beleidsplan 3.1. keuze uit de scenario’s (tijdshorizon 2015) 
 3.2. prioritaire acties (tijdshorizon 5 jaar) 
 3.3. opmaak van een methode van evaluatie 

 
Momenteel is de oriëntatienota van het mobiliteitsplan reeds opgemaakt. 
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5.3.3. GEMEENTELIJK NATUURONTWIKKELINGSPLAN  

☛ beleidsdocument 
 

Kaart  28:   Potenties voor natuurontwikkeling 
 

5.3.3.1. FORMELE ASPECTEN 

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd in 1995-1996 opgemaakt en 
op 24 oktober 1996 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het GNOP is een 
beleidsplan van de gemeente voor de sector natuur. Dit betekent dat een 
goedgekeurd GNOP een duidelijk engagement van de gemeente inhoudt om effectief 
binnen haar beleid te werken aan het natuurbehoud.  
 
 

5.3.3.2. INHOUDELIJKE ASPECTEN 

Het GNOP vertrekt van een globale analyse van de toestand van de natuur in de 
gemeente. Hierbij werd op basis van de gegevens uit de inventarisatie een overzicht 
gegeven van de potenties die binnen de gemeente bestaan voor natuurontwikkeling. 
Deze potenties werden visueel weergegeven op een potentiekaart met aanduiding 
van gebieden met bijzondere ecologische waarde en/of potentie, typische 
landschappen, poelen en vijvers, panoramische zichtlocaties, corridorgebieden 
langsheen beekvalleien... . In de globale analyse werd eveneens een overzicht 
gegeven van de voornaamste knelpunten die ingegeven zijn vanuit het natuurbehoud 
en -ontwikkeling.  
 
Vervolgens werd een doelstellingsnota opgemaakt. Vanuit een algemene beleidsvisie 
t.a.v. natuurbehoud op gemeentelijk vlak, werden specifieke ‘opties en 
gebiedsafbakening’ geformuleerd en uitgewerkt naar passende beleidsmaatregelen 
en acties. Binnen het kader van deze planningscontext beperken we ons tot een 
beknopte weergave van de essentiële actiepunten van het GNOP.  
 

5.3.3.3. OVERZICHT VAN HET ACTIEPLAN 

Volgende actiepunten uit het GNOP Lendelede kunnen vermeld worden omwille van 
hun essentieel en prioritair karakter: 

• Realisatie ven een groene nabestemming voor het domein “Bergkapel” 

• Uitbouw van een ecologisch netwerk door middel van groenschermen rond 
bedrijven, kleine landschapselementen (bermen, slootkanten, hagen, holle 
wegen, taluds, bomenrijen,...), poelen, wegbermen, ecologisch groenbeheer 
(het scheppen van voorwaarden waarbij inheemse fauna en flora zich 
kunnen ontwikkelen), beekvallei van de Hazebeek (o.a. behoud van 
weilanden langs de beek, aanplanten van kleine landschappelijke 
elementen, ...). Er worden ook beheersovereenkomsten gesloten. Dit zijn 
contracten tussen enerzijds een grondgebruiker, meestal een landbouwer, 
en anderzijds een overheid of een andere partij (bijvoorbeeld voor vochtige 
graslanden en beekranden).  

• Natuureducatie en sensibilisatie 

• Verbetering van de milieukwaliteit door kleinschalige waterzuivering 

• Tewerkstelling in natuurbeheer en landschapzorg. De doelstelling is om op 
relatief korte termijn en op regionaal niveau een model uit te bouwen voor 
een groenopleiding en hieraan gekoppeld een model uit te bouwen voor een 
tewerkstellingsproject. 

• Er wordt een commissie opgericht die zal instaan voor de verdere uitwerking 
van het GNOP 

 

5.3.4. MILIEUBELEIDSPLAN 2000-2004 

☛ beleidsdocument 
 

5.3.4.1. OPBOUW 

In het milieubeleidsplan worden per sector uitspraken geformuleerd m.b.t. milieu-
aspecten in de brede zin. Het betreft volgende sectoren: water, bodem, lucht, afval, 
hinder (geluid, geur en licht), en groen-natuur-landschap. 
Daarna worden de beleidsondersteunende en uitvoerende instrumenten besproken, 
de doelgroepen en de organisatie van het milieugebeuren. 
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Het laatste hoofdstuk toont een gebiedsgerichte benadering van het milieugebeuren 
in Lendelede.  

5.3.4.2. METHODIEK 

Voor de behandeling van alle sectoren wordt eenzelfde methodiek gehanteerd. 
Voor elke sector vinden we volgende onderdelen: 

◦ beschrijving van de sector; 
◦ beleidskader met vermelding van de gemeentelijke behoeften; 
◦ stand van zaken in de gemeente; 
◦ formulering van de knelpunten; 
◦ vastleggen van de doelstellingen en strategieën; 
◦ uitwerken van actiepunten, gekoppeld aan timing en middelen. 

 
Een aantal actiepunten hebben ook een ruimtelijke impact. Beide beleidsdomeinen, 
zowel milieubeleid als ruimtelijke ordening, streven naar een optimale leefomgeving 
en milieu- en natuurkwaliteit. Het verzorgen van voldoende communicatie tussen de 
verschillende gemeentelijke diensten tijdens het planningsproces van het GRS is dan 
ook heel belangrijk om tot een goede afstemming te komen tussen de verschillende 
beleidsdomeinen.  
 

5.3.5. GEMEENTELIJK AFVALWATER-INZAMELINGSPLAN 

Kaart  29:   Synthese gemeentelijk afvalwaterinzamelingsplan 
 
Dit plan werd opgemaakt eind 1999 door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het geeft 
allerlei informatie over de afvalwaterinzameling voor de gemeente Lendelede. 
Lozingspunten, gemeentelijke riolering, bovengemeentelijke water-
zuiveringsinfrastructuur en de hydrografie worden erop aangeduid. Deze informatie is 
belangrijk bij bv. het zoeken naar geschikte locaties voor een lokaal bedrijventerrein. 
 

5.3.6. BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN 

Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen op het grondgebied 
Lendelede. 
 

5.3.7. SOCIAAL BELEIDSPLAN 1997-1999 

☛ beleidsdocument 

 

Naar aanleiding van het Sociaal Impulsfonds had de gemeente Lendelede eind 1996 
de opdracht om een sociaal beleidsplan op te maken als basis voor een 
beleidsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Het plan geeft het beleid aan 
voor de jaren 1997 tot en met 1999 inzake het herstel van de leef- en 
omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten, het gemeentelijk beleid inzake de 
bestrijding van kansarmoede en de ondersteuning van de bevordering van het 
welzijn. 

5.3.7.1. OPBOUW 

De eerste belangrijke stap in het sociaal beleidsplan is de analysenota. Er  wordt 
onderzoek verricht naar  de samenstelling van de bevolking, gezinsgrootte, ... Ook 
wordt er aan de hand van 10 criteria nagegaan in welke mate Lendelede een 
probleem van achterstelling kent.  De criteria vatten de verschillende dimensies van 
maatschappelijke achterstelling, zoals inkomens-, de beroeps- en de 
huisvestingssituatie. Zij houden nadrukkelijk rekening met de achterstelling bij 
kinderen, jongeren, jonge gezinnen en ouderen. 

Vervolgens worden de vaststellingen, de doelstellingen, een actieplan en de 
opvolging geformuleerd. 

5.3.7.2. INHOUD 

Wat betreft de achterstellingscriteria scoort Lendelede hoger dan het Vlaamse 
gemiddelde in de categorie ‘aantal woningen zonder comfort’ en ‘ aantal weduwen, 
invaliden, gepensioneerden en wezen t.o.v. de totale bevolking’.  

De doelstellingen van het Sociaal Beleidsplan van Lendelede hebben bestrekking op 
huisvesting, bestaansonzekere huishoudens en werkloosheid.  

Het actieplan houdt de volgende zaken in wat betreft huisvesting: 

◦ Aanpassen premiestelsel 

◦ Verwerving en krotopruiming 
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◦ Renovatie eigen patrimonium 

◦ Oprichten sociaal verhuurkantoor 

◦ Uitbreiding aanbod woningen voor gehandicapten 

Het actieplan is wat betreft bestaansonzekere huishoudens: 

◦ Optimalisering van de bestaande dienstverlening 

◦ Vorming 

Het actieplan voor de bestijding van de werkloosheid bestaat uit: 

◦ Het creëren van opleidings- en tewerkstellingskansen voor 
laaggeschoolden (’t Of) 

◦ Het verhogen van de tewerkstellingskansen (WIS-computer) 

◦ Het bieden van werkervaring (PWA) 

 

5.3.8. GEMEENTELIJKE BELEIDSNOTA 2002-2006 

☛ beleidsdocument 
 
De gemeentelijke beleidsnota geeft de beleidslijnen weer voor Lendelede van de 
huidige legislatuur.  
In het kader van het structuurplan zijn de volgende aspecten van belang: 
 

◦ Werken aan structuurplanning 
◦ Uitbreiding sociaal woningaanbod 
◦ Streven naar aan ondernemingsvriendelijk klimaat, ook al is 

Lendelede buitengebied. Landbouw krijgt een hoofdaccent 
◦ Daadwerkelijk aanpakken van de nabestemming van het Stort 
◦ Wandelpaden en fietspaden moeten naast bewegwijzering ook een 

nieuwe onderhoudsbeurt krijgen 
◦ Zorgen voor aangepaste wooneenheden voor senioren 
◦ Duurzaam regenwatergebruik 

◦ Aanleg bos 
◦ Aanleg en onderhoud kleine landschapselementen (subsidies) 
◦ Aanleg educatieve, ecologische demotuin 
◦ Aandacht voor groenschermen rond bedrijven 
◦ Aanleg van speel- en ontmoetingsruimten in de eigen leefomgeving 

van kinderen en jongeren 
◦ Herstel of heraanleg van de Heulsestraat, Kortrijksestraat, 

Oudstrijderslaan, Hulstsestraat, dorpskern Sente, kleinschalige 
zuiveringselementen 

◦ Werken aan een ‘groener imago’ 
◦ Werken aan een duurzame land- en tuinbouw 
◦ Werken aan verkeersveiligheid 
◦ Heraanleg voetpaden in de dorpskern 
◦ Uitbouwen fietspaden en fietssuggestiestroken 
◦ ... 

 

5.3.9. STEDEBOUWKUNDIGE STUDIES 

5.3.9.1. HERWAARDERINGSGEBIED ’T GANGSKE: NIET MEER GELDIG 

5.3.9.2. BEBOSSINGSSTUDIE BERGKAPEL  

Sinds 1993 voert men reeds onderzoek naar de mogelijke nabestemming van het 
stort ter hoogte van de Bergkapel. Een eerste belangrijk document werd opgemaakt  
in 1993: ‘Bebossingsmogelijkheden Stortterreinen Lendelede’. De conclusie luidde dat 
op termijn de mogelijkheid bestaat om een groen- en bosgebied van meer dan 20 ha 
te realiseren. Dit zou de kwaliteit van de leefomgeving zeker ten goede komen en de 
maatschappelijke vraag naar bos van de regio ten dele kunnen opvangen. De 
gemeente zou echter beroep moeten doen op andere overheidsdiensten om het 
project tot concrete uitvoering te kunnen brengen (AMINAL).  

Een tweede belangrijk document in het onderzoek dateert van 1997. Het is een 
voorbereidende nota inzake de groene nabestemming en bebossingsmogelijkheden 
van de stortterreinen ‘Stevan’. De studie concludeert dat er diverse opvattingen 
bestaan omtrent de wenselijkheid en de mogelijkheid van de beplanting na de 
afwerking van het stort. De wijze van afwerken, de voorbereiding, de inrichting en de 
soortkeuze moet aangepast worden aan de concrete site. Er  wordt gewezen op de 
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maatschappelijke meerwaarde van een groene nabestemming en de gemeente is 
bereid om hiervoor samen te werken met de eigenaar/exploitant en met andere 
openbare instellingen. De realisatie dient gefaseerd te gebeuren, volgens de snelheid 
waarmee de stortvlakken afgewerkt worden. Ook over de dikte en kwaliteit van de 
afdeklaag en bewortelingslaag worden uitspraken gedaan.  Tenslotte wordt gewezen 
op de primordiale rol  van de vergunningen. Zowel de vergunningsverlenende, de 
adviserende als de toezichthoudende besturen hebben hier een scharnierfunctie.  

Bij Ministerieel Besluit van 10 november 1998 werd voornamelijk nabestemming van 
het ontginningsgebied gewijzigd van openbaar nut naar bosgebied (25,7 ha). Dit gaf 
aanleiding tot de opmaak  van een BPA, om verdere detaillering vast te leggen. Als 
addendum bij de toelichtingsnota werd ‘de structuurschets Groene Bergkapel’ 
toegevoegd.  Daarin worden de opties van het gemeentebestuur weergegeven 
(omvorming tot bos en park) en een ontwerpmethode voor bos en park voorgesteld.  
Bovendien worden de ruimtelijke elementen, de groenaanleg en de verbindingswegen 
en paden uitgewerkt.  

Voor een optimale afdekking voor het gehele gebied wordt 0,6 m afdichtlaag 
gerekend en een bewortelingslaag van 2 m.  

5.3.9.3. STUDIE HERAANLEG KERKPLEIN  

In mei 1987 werd een voorstudie opgemaakt voor de heraanleg van het marktplein 
door de Intercommunale Leiedal. 
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6. RUIMTEBEHOEFTEN VAN DE 
MAATSCHAPPELIJKE SECTOREN 

Het ruimtelijk beeld is sterk afhankelijk van verscheidene sectorale ontwikkelingen. 
Vanuit de sectorale invalshoek kunnen specifieke problemen met een rechtstreekse 
of onrechtstreekse band met de ruimtelijke ordening, ontdekt worden. 

Voor zover zij in de gemeente een rol spelen worden sectorale problemen, 
ontwikkelingen en ruimtebehoeften mee opgenomen in het ruimtelijk structuurplan. 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vormt aldus het integratiekader of het 
referentiekader voor hun ontwikkeling.  

Dit betekent niet dat elke gemeente op dezelfde manier wordt onderzocht. De 
inhoudelijke invulling van een gemeentelijk structuurplanningsproces wordt sterk 
bepaald door de bestaande lokale problemen en door de intensiteit van de voortgang 
van het proces. Plannen is selecteren, focussen op wat moet en kan. 

Het informatief gedeelte van het structuurplan omvat de bestaande ruimtelijke 
structuur en prognoses. Minimaal worden de kwantitatieve behoefte aan bijkomende 
woningen en aan ruimte voor economische activiteiten in zogenaamde sectorstudies 
onderzocht (RO 97/02).  

Naast deze (verplichte) sectorstudies economie en wonen werden voor Lendelede 
geen specifieke deelstudies kleinhandel, landbouw of natuur opgemaakt. 

Uitgaande van de resultaten worden voor de sector wonen en bedrijvigheid een 
aanzet gegeven tot beleidsmaatregelen. Deze voorstellen vormen de basis voor het 
richtinggevend gedeelte. In de volgende paragrafen worden de relevante elementen 
uit deze sectorstudies samengevat. 

 

6.1. WONEN 

Een doordacht ruimtelijk huisvestingsbeleid vereist dat, vooraleer onbebouwde 
woonuitbreidingsgebieden verder worden aangesneden, er een algemene 
beleidsvisie bestaat omtrent wonen. 

In de omzendbrief RO 97/02 dd.14.03.1997 over het structuurplanningsproces wordt 
gesteld dat in het informatieve gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
de kwantitatieve behoefte aan bijkomende woningen (analyse van vraag en aanbod) 
dient uitgewerkt te worden.  De ruimtelijke vertaling van deze behoefteberekening 
vormt een onderdeel van de visie en het nemen van maatregelen inzake 
woningbouw.  Er wordt een ruimtelijk kader aangegeven voor het gemeentelijk 
huisvestingsbeleid. 

Een woningbehoeftestudie vormt op middellange termijn de basis van dit 
huisvestingsbeleid: 

� De elementen van de woningbehoeftestudie leveren materiaal voor het 
opstellen van de bestaande ruimtelijke structuur en voor het berekenen van 
de prognose van de woonbehoefte op middellange termijn (het informatief 
gedeelte); 

� De aanzet tot visievorming omtrent huisvesting maakt onderdeel uit van de 
visie op de toekomstige ruimtelijke structuur, die past binnen het 
richtinggevende  gedeelte; 

� De elementen van de prioriteitenbepaling voor wonen behoren in essentie tot 
het bindend gedeelte van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

De omzendbrief RO 97/03 dd.12.05.1997 geeft aan wat een sectorstudie wonen dient 
te omvatten: 

� Een eerste deel omvat een situering van de gemeente op ruimtelijk vlak, 
taakstellingen vanuit gewestelijke en provinciale plannen, enkele 
demografische evoluties en kenmerken van het bestaande woningbestand.  

� Vervolgens is er een kwantitatief gedeelte: 

- Raming van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden (1997-2007); 



 

  

65656565
g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  L e n d e l e d e  

- Inventaris van het aanbod; 

- Confrontatie van behoefte en aanbod:  

De behoefte aan bijkomende woongelegenheden wordt hierbij in 
overeenstemming gebracht met de taakstelling voor wonen van het 
stedelijk gebied of het uitrustingsniveau van kernen in het buitengebied. 

� In het laatste gedeelte worden verschillende beleidselementen behandeld 
m.b.t. het aansnijden van bijkomende ruimte voor woningbouw, met inbegrip 
van maatregelen van fasering, gebaseerd op een aanzet van globale visie 
op wonen in de gemeente.  Het is belangrijk dat de gemeente rekening 
houdt met een gewijzigde behoefte tengevolge van gezinsverdunning en de 
veroudering van de bevolking.  De kwalitatieve aspecten o.a. 
woningdifferentiatie, inbreiding, renovatie, vernieuwbouw, herbestemming en 
het aanbrengen van omgevingselementen hebben een belangrijke impact op 
het gemeentelijk huisvestingsbeleid. 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen heeft eveneens in een 
specifiek beleidskader aangegeven wat een gemeentelijke woningbehoeftestudie 
dient te omvatten. 

In het kader van de opmaak werd aldus een gemeentelijke woningbehoeftestudie 
opgesteld (ontwerpversie werd besproken op de stuurgroepvergadering van 16 
december 2002). Onderstaande gegevens geven een beknopte samenvatting van 
deze woningbehoeftestudie. 

6.1.1. TAAKSTELLING 

Het is de bevoegdheid van de provincie om in het buitengebied kernen te selecteren 
als hoofddorp of woonkern. Het is eveneens de taak van de provincie om de behoefte 
aan bijkomende woongelegenheden te verdelen over de geselecteerde kleinstedelijke 
gebieden van provinciaal niveau en de gemeenten van het buitengebied.  

De gemeente Lendelede behoort volledig tot het buitengebied. Het provinciaal 
structuurplan West-Vlaanderen selecteerde Lendelede als bedrijfsondersteunend 
hoofddorp.  

Het informatief gedeelte van het PRS West-Vlaanderen bevat een kwantitatieve 
taakstelling voor wonen. Voor Lendelede werd de taakstelling aan bijkomende 
woningen vastgelegd op 120 wooneenheden tot het jaar 2007. Dit aantal is voorzien 
voor de periode 1991 – 2007. Dit is 80% van de geraamde behoefte van bijkomende 
woongelegenheden per fusiegemeente voor de planperiode 1991-2007.  

Er werd echter een tweede scenario uitgewerkt, uitgaande van een herziening van het 
RSV. De provinciale verhouding 67-33% in het RSV is berekend op basis van 
administratieve grenzen van gemeenten die – al dan niet volledig – behoren tot de 
stedelijke gebieden en de administratieve  grenzen van gemeenten die – volledig tot 
buitengebied behoren. Uit onderzoek (Universiteit Gent, Prof. Dr. P. Saey) blijkt dat, 
de verhouding van de woningvoorraad anno 1991, bij een hypothese van afbakening 
van de stedelijke gebieden en het buitengebied 55-45 % bedraagt. Dit betekent voor 
West-Vlaanderen een verschil van 12 % tussen norm en toepassing.   

Het is  wenselijk om de sleutel toe te passen op een hypothese van afbakening van 
stedelijke gebieden, die overeenstemt met de in het RSV gehanteerde administratieve 
gemeentegrenzen waarmee de verdeelsleutel is ontworpen. 
De provincieraad van West-Vlaanderen is vragende partij om het RSV te wijzigen om 
de bovenvermelde geschetste problematiek op te lossen. Dit zou betekenen dat er bij 
deze herziening van het RSV binnen het provinciaal reservepakket 
woongelegenheden verschuiven van het stedelijk gebied naar het buitengebied. Na 
een wijziging van het RSV kunnen deze bijkomende woongelegenheden voor het 
buitengebied herverdeeld worden tussen de buitengebiedgemeenten volgens de 
gehanteerde methodiek. 

6.1.2. RAMING VAN DE BEHOEFTE 

Bij de behoefteberekening wordt uitgegaan van de behoefte aan bijkomende 
woongelegenheden ten gevolge van de aangroei van het aantal gezinnen. De 
behoefte aan bijkomende woongelegenheden in een bepaalde periode wordt 
berekend door het verschil te nemen tussen het geraamde aantal huishoudens op het 
einde van de periode, vermenigvuldigd met de gewenste frictieleegstand, en het 
aantal gezinnen in het begin van de periode. Hierbij wordt de frictieleegstand 
gedefinieerd als de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te 
doen functioneren. De noodzakelijke frictieleegstand wordt geschat op 3 % afhankelijk 
van de migratiedruk. 
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De behoefte op gemeentelijk niveau wordt berekend op basis van een gesloten 
prognose. De gesloten prognose gaat uit van een strikt gesloten demografisch model; 
er wordt met andere woorden geen rekening gehouden met in- en uitwijking. De 
gesloten prognose bestaat uit volgende stappen: 

� een bevolkingsprognose; 

� een gezinsprognose; 

� een kwantitatieve raming van de woningbehoefte. 

Deze stappen werden in de sectorstudie wonen behandeld. Dit resulteerde in een 
woningbehoefte voor de periode 31/12/1997 – 01/01/2007 volgens de gesloten 
prognose: 219 wooneenheden. Hierbij werd rekening gehouden met een 
frictieleegstand van 3%. 

6.1.3. BOUWACTIVITEITEN IN LENDELEDE  

De woonbehoeftestudie werd echter gemaakt in 1999. In de periode 1997-1999 
werden reeds 149 woningen gebouwd. De behoefte voor de periode 1999-2007 is 
bijgevolg 219 - 149 = 70 wooneenheden. 

Ook sedert het referentietijdstip 1999 is reeds een deel van het aanbod ingevuld. 83 
woningen werden bijgebouwd in de jaren 2000-2001 (o.a. de verdichtingsprojecten ’t 
Gangske (12) en Vijverzicht (58)). 

Dit wil zeggen dat vandaag reeds aan de behoefte is voldaan voor de periode 1997-
2007. 

 

 

Tabel: bouwactiviteit in de gemeente Lendelede 1992-2001 

Bron: gemeente Lendelede 2002 

6.1.4. AANBOD 

De inventaris van het aanbod omvat gegevens over het aanbod aan bestaande 
woongelegenheden, het aanbod en voorziene projecten voor sociale woningen, de 
verdichtingsmogelijkheden, en de inventaris van de bouwmogelijkheden in de 
gemeente. De technische dienst van de gemeente Lendelede deed in 1999 een 
onderzoek naar dit aanbod en het werd geraamd op 360 wooneenheden zonder 
rekening te houden met de realistiegraden (zie tabel: het totaal min de 
woonuitbreidingsgebieden). Ondertussen werd reeds een deel van dit aanbod 
ingevuld (zie 6.1.3). Er werden reeds twee verdichtingsprojecten gerealiseerd (’t 
Gangske en Vijverzicht). Voor andere verdichtingsprojecten of inbreidingsprojecten 
bestaan er concrete plannen (BPA Nieuwstraat, project Langemunte, project 
dorpskom). 

 Lendelede Sint Katharina TOTAAL 

Type Woning Appartement 

(aantal flats) 

Woning Appartement 

(aantal flats) 

Woning Appartement 

(aantal flats) 

1992 60 1 (3) 6 - 92 1 (3) 

1993 50 1 (8) 19 1 (3) 81 3 (18) 

1994 106 4 (63) 17 - 107 3 (16) 

1995 59 2 (29) 36 - 99 2 (29) 

1996 37 3 (31) 23 - 66 3 (31) 

1997 43 1 (11) 28 - 74 1 (11) 

1998 25 3 (28) 16 - 44 3 (28) 

1999 24 4 (26) 22  51 4 (26) 

2000 8 2 (70) - - 8 2 (70) 

2001 5 - - - 5 - 
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De verdichtingsmogelijkheden omvatten de volgende projecten: 

Sociaal: �Project ‘t Gangske   12 soc. Appartementen (2) 

Privaat:    �Project Vijverzicht -    58 appartementen (1) 

 �Project Langemunte   +/- 40 wooneenheden (4) 

 �Boerderij Ingelmunsterstraat  15 wo/ha � 18 we (7) 

De niet-uitgeruste gronden in woongebied omvatten (=inbreiding): 

 �Project Nieuwstraat   118 kavels (3) 

 �Project Dorpskom   +/- 29 kavels (5) 

 �terrein N36-Rozebeeksestr-Wilgenlaan 15wo/ha �12 we (8) 

De niet uitgeruste gronden in woonuitbreiding omvatten het woonuitbreidingsgebied 
ten zuiden van de Kuurnsestraat (6) en een kleiner gebied in het noorden van Sint-
Katarina.  

In realiteit echter zal het aanbod nooit volledig op de markt komen in de periode 1999-
2007. Daarom worden er ‘realisatiegraden’ toegekend, afhankelijk van de aard van 
het aanbod. Door elk getal te vermenigvuldigen met de realisatiegraad, bekomt men 
een meer realistisch aanbod voor de gemeente Lendelede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situering projecten en woonuitbreidingsgebieden (alle woonuitbreidingsgebieden, behalve nr. 
6 werden in een BPA reeds omgevormd tot woongebied) 

Verdichtings-
mogelijkheden 

Onbebouwde 
loten in 

verkavelingen 

Niet-uitgeruste gronden >0,5 ha 

sociaal privaat Na  
1980 

Voor 
1980 

Percelen 
langs 

uitgeruste 
wegen 

In  
woongebied 

In 
woonuitbreiding 

TOTAAL 

12 116 8 20 45 159 60 420 

Verdichtings-
mogelijkheden 

Onbebouwde 
loten in 

verkavelingen 

sociaal privaat Na  
1980 

Voor 
1980 

Percelen 
langs 

uitgeruste 
wegen 

 

Niet 
uitgeruste 
gronden in  
woongebied 

TOTAAL AANBOD 
binnen het juridisch 

bestemd  
woongebied, rekening 

houdend met de 
realisatiegraden 

100% 100% 75% 35% 40% 70% [[[[  realisatiegraden 

12 116 6 7 18 111 270 

wijkverzamelweg 
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6.1.5. CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE (referentiejaar 1999) 

Behoefte: Aanbod :  

1997 – 2007 = 219 

1999 – 2007 = 70 

 

 

270 wooneenheden 

 

SALDO =  - 200      ���� NEGATIEF !  

Dit betekent bijgevolg dat in Lendelede het aanbod ruimschoots zal voldoen 
aan de behoefte. 

In Lendelede zullen – volgens de theoretische benadering - geen nieuwe gronden 
meer aangesneden mogen worden  buiten het juridisch aanbod tot 2007. 

6.1.6. VISIE VAN HET GEMEENTEBESTUUR 

De visie van het gemeentebestuur wijkt echter af van de mathematische resultaten 
van de woonbehoeftestudie. Aan de basis van dit structuurplan dient op de eerste 
plaats de visie van de inwoners van Lendelede te liggen. Deze werd op de volgende 
manier geformuleerd:   

 “Lendelede is een van de kleinere gemeenten in West-

Vlaanderen. Ondanks zijn kleine omvang, (inwoners, oppervlakte) 

slaagt Lendelede erin een hoog voorzieningenniveau op te bouwen 

en een eigen economische dynamiek te ontwikkelen. De gemeente 

heeft alle mogelijkheden om te functioneren als een zelfstandige 

gemeente. Het is dan ook de wens om die zelfstandigheid te 

behouden, zonder andere kwaliteiten aan te tasten. 

Dit betekent dat de gemeente zich verder optimaal moet kunnen 

ontwikkelen, zonder zijn ruimtelijke draagkracht te overschrijden, 

met het oog op een hoge graad van autonomie.” 

Om de opties opgenomen in deze stelling te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat 
het gemeentebestuur maatregelen neemt om de toename van de bevolking te 
stabiliseren. 
Omdat de resultaten van de theoretische berekening van de woningbehoefte voor 
Lendelede een negatief saldo vertonen, dient de argumentatie voor de uitbreiding van 
het gemeentelijk woningfonds aan andere elementen gestoeld te worden. 
 

Omwille van de volgende redenen moet Lendelede de mogelijkheid krijgen om 
nieuwe gronden aan te snijden: 

Gezinssamenstelling 
Lendelede vertoont een vrij traditionele gezinssamenstelling. In vergelijking met de 
rest van West-Vlaanderen of Vlaanderen domineren de compacte - volledige 
gezinnen. Pas in de laatste jaren wordt er in Lendelede een inhaalbeweging gemerkt 
in de richting van de algemene tendens i.v.m. de gezinsverdunning. 

Ook voor het opvangen van deze evolutie moet de gemeente voorbereid zijn door 
o.m. een verhoging van het woningaanbod te voorzien. 
 

De gezinssamenstelling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NIS, verwerking Leiedal 
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Mannen Vrouwen Totaal
Lendelede 3,0% 6,7% 4,7%
Arrondissement Kortrijk 4,7% 7,7% 6,1%
West-Vlaanderen 5,2% 7,6% 6,3%
Vlaanderen 6,1% 8,3% 7,1%
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Evolutie huishoudens 
De bovenvermelde trends vertalen zich eveneens in de evolutie en relatieve groei van 
de huishoudens, weliswaar in de vorm van “kleinere” gezinnen. 

Evolutie huishoudens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NIS, verwerking Leiedal 

 

Jongeren verlaten de gemeente 

Ook in Lendelede stellen we een van de algemene trends vast die te maken hebben 
met een onvolledig aanbod aan leef- en bouwmogelijkheden. Veel jongeren en jonge 
gezinnen verlaten de gemeente om elders te gaan wonen en werken. Naast het feit 
dat het een verontrustende en spijtige evolutie is veroorzaakt deze tendens tevens de 
versnelde vergrijzing van de bevolking in de gemeente. In die zin stijgen 
vanzelfsprekend ook de vestigingscijfers van de bejaarden. 

Ook hier speelt het aanbod aan betaalbare gronden de sleutelrol. 

 

 

Jongeren verlaten de gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NIS, verwerking Leiedal 

 

Lage werkloosheid in Lendelede 

Lendelede vertoont een zeer lage werkloosheidsgraad in het segment van de actieve 
bevolking. Dit is op zich een positief feit. Om een gunstige situatie op de arbeidsmarkt 
te creëren is er echter frictiewerkloosheid nodig om voor de bedrijfsactiviteiten een 
operatief aanbod aan potentiële werkkrachten te creëren (vergelijkbaar met de frictie 
leegstand bij de woningen). 

De verbetering van deze trend kan o.m. door een woningaanbod te creëren voor de 
lagere klasse, want Lendelede heeft nood aan potentiële werkkrachten. 

 

 

 

 

Werkloosheid - Bron: NIS, verwerking Leiedal 
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Verlagen mobiliteit 

Tevens in het kader van de mobiliteit, meer bepaald het woon-werk verkeer, is het 
aangewezen om de mensen relatief dicht bij de werkplaats te laten wonen en zo de 
overlast van dit segment van het verkeer zo veel mogelijk te reduceren. 

Vertrek lage inkomens 

De volgende vaststelling komende vanuit het demografische onderzoek is het feit dat 
sneller dan in andere gemeenten Lendelede geconfronteerd wordt met het vertrek 
van mensen en gezinnen met een laag inkomensprofiel. Deze trend heeft o.m. te 
maken met klein aanbod aan sociale woningen en betaalbare bouwgronden. 

Ook hier speelt het aanbod aan betaalbare gronden de sleutelrol. 

Evolutie belastingsaangiften 

Bron: NIS, verwerking Leiedal 
 

Huisvesting vreemdelingen 

Volgens de laatste gegevens van het gemeentebestuur leven in Lendelede op dit 
ogenblik 21 mensen van vreemde nationaliteit. Alhoewel op dat gebied geen stijging 
van de cijfers te verwachten is, betekent ook dat niet alleen zoveel personen, maar 
zoveel huishoudens, alsook wooneenheden. 

Deze trends en tendensen worden niet in acht genomen in de berekening van de 
theoretische woningbehoefte, zoals in betreffende omzendbrief vastgelegd (RO. 
97/03) 

Om deze evoluties om te buigen en de toestand van optimale demografische 
samenstelling te consolideren is het dringend nodig om het bestaande woningfonds 
aan te vullen met de vereiste segmenten van woonvormen.  

6.2. BEDRIJVIGHEID  

6.2.1. AANBOD 

6.2.1.1. AANBOD GEGEVENS 

De figuur  op  de volgende pagina geeft een overzicht van percelen in Lendelede die 
voorzien zijn voor economische activiteit. Tabel 1 vertaalt deze perceelsgegevens 
naar oppervlaktegegevens. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het (enige 
publieke) bedrijventerrein Spoelewielen en de andere terreinen.  

Tabel 1 – Aanbodgegevens percelen voor economische bedrijvigheid (in ha) 

 Spoelewielen Andere Totaal 

Bruto-oppervlakte 5,7  27,9 33,6 

Reeds ingenomen oppervlakte 5,3 22,0 27,3 

Niet realiseerbaar 0,4 0,9 1,3 

Voorbehouden 
uitbreiding aanpalend 
bedrijf (in eigendom) 

0,0 2,9 2,9 Beschikbaar 
bouwrijp 
aanbod 

Voor uitbreiding 
aanpalend bedrijf of 
oprichting nieuw bedrijf 

0,0 0,4 0,4 

Niet in eigendom 0,0 1,7 1,7 Nog uit te 
rusten aanbod In eigendom aanpalend 

bedrijf 
0,0 0,0 0,0 

 

Aard Lendelede Arrondissement 
Kortrijk

Provincie West-
Vlaanderen

Vlaanderen

Aangiften < 100.000 frank -14,0% 10,4% 6,9% 24,2%
Aangiften 100.000 - 250.000 frank -18,2% -5,4% -6,1% -2,9%
Aangiften 250.000 - 500.000 frank -17,6% -0,1% -1,4% 2,6%
Aangiften 500.000 - 700.000 frank -10,7% -3,0% -2,0% -0,6%
Aangiften 700.000 - 1.000.000 frank 20,7% 14,3% 12,9% 13,2%
Aangiften >= 1.000.000 frank 14,7% 13,8% 16,8% 16,7%
Totaal aantal aangiften 0,3% 6,6% 6,7% 8,9%
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Uit de tabel blijkt dat er in Lendelede er 2,9ha beschikbaar is voor bedrijven die reeds 
voorbehouden en in eigendom is voor de uitbreiding van aanpalende bedrijven. Uit de 
tabel blijkt voorts dat er 2,1 ha oppervlakte beschikbaar is voor nieuwe bedrijven of 
voor de uitbreiding van bestaande bedrijven die evenwel nog geen eigenaar zijn van 
het terrein. 
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6.2.1.2. EVALUATIE VERKOOP 

Grafiek 1 geeft de evolutie weer van de verkoop van het bedrijventerrein 
Spoelewielen. Uit de grafiek blijkt dat de verkoop van Spoelewielen is gebeurd in de 
periode 1982-1992 en dat er sedert 1992 geen ruimte meer beschikbaar is. In de 
periode 1993-2003 zijn er daarom geen percelen op de markt gekomen binnen een 
lokaal bedrijventerrein. Enkele grote bedrijven in Lendelede (bv. Volys Star) hebben 
door een eigen beleid terreinen aangekocht en laten omvormen tot bedrijventerrein in 
het gewestplan of BPA’s dan wel sectorale BPA’s.  

Uit de gegevens blijkt ook dat in Lendelede slechts 21% van de percelen voor 
economische activiteit gesitueerd zijn binnen een lokaal (regionaal) bedrijventerrein.  

Grafiek 1 – Evolutie verkochte oppervlakte in Spoelewielen 

6.2.2. RAMING VAN DE BEHOEFTE 

6.2.2.1. METHODIEK 

De gemeente Lendelede opteerde om de behoefteraming voor nieuwe lokale 
bedrijventerreinen op volgende manier te bepalen: 

Op basis van de extrapolatie van de verkoop van bedrijfsgrond (op 
basis van het gemiddelde over de laatste 20 jaar, of op basis van 
een relevante 10-jarenperiode sedert 1980) voor nieuwe, 
uitbreidende en herlocaliserende bedrijven. 

Gezien het lokale bedrijventerrein Spoelewielen werd uitverkocht in de periode 1982-
1993 en er sindsdien geen bedrijventerrein werden verkocht, is het aannemelijk de 
verkoop in deze periode als basis te nemen voor een extrapolatie. 

 

De historische methode heeft voor- en nadelen. Theoretisch is het denkbaar dat de 
gemeentelijke behoefte in het verleden een veelvoud was van de uitgifte, doch dat 
tegenover deze vraag geen adequaat aanbod stond. In dat geval zullen bedrijven zijn 
uitgeweken naar andere regio’s of een vestigingsplaats buiten de bedrijventerreinen 
hebben gezocht. 

6.2.2.2. SCENARIO’S 

Tabel 2 geeft een overzicht van de extrapolatieberekening die vertrekt van de 
referentieperiode 1982-1992. Er worden twee scenario’s voorgesteld. Het eerste 
scenario (A) houdt rekening met de planperiode 2003-2007 (vier jaar) en resulteert in 
een raming van 2,5 ha. Het tweede scenario (B) houdt rekening met de planperiode 
2003-2007 alsmede een reserveperiode (2007-2010) (‘ijzeren voorraad’) en resulteert 
in een oppervlakte van 4,0 ha.  
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Tabel 2 – Extrapolatie scenario’s 

Referentieperiode Periode 1982-1992 

Verkochte oppervlakte  55.570 m2 

Aantal jaren 11 

Gemiddelde verkoop per jaar 5.052 m2 

Scenario A : Extrapolatie 2003-2007 (4 jaar) 2,0 ha 

Scenario B : Extrapolatie 2003-12/2010 (8 jaar) 4,0 ha 

 

6.2.2.3. BEHOEFTENRAMING 

Het gemeentebestuur van Lendelede wenst te denken op iets langere termijn en 
rekening te houden met de behoefte tot 2010.  

De behoefte aan ruimte voor lokale bedrijven voor de periode 2003-2010 is bijgevolg 
4,0 ha. Vóór 2007 is de behoefte slechts 2,0 ha. 

6.2.3. CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE 

Behoefte: Aanbod in 2003:  

2003 – 2007 = 2,0 ha 

2003 – 2010 = 4,0 ha 

 

 

2,1 ha 

 

SALDO =  1,9 ha (na 2007)  

 

 

 

6.2.3.1. OVERWEGINGEN 

Enkele kwalitatieve overwegingen dienen te worden gemaakt: 

1) Vanuit ruimtelijk-economisch perspectief is het wenselijk om enige flexibiliteit 
in te bouwen. Een vraag die systematisch het aanbod overtreft wijst op een 
verkeerde inschatting van het aanbod en dient dan ook aangepast te worden 
binnen het kader van andere ruimtelijke overwegingen.   

2) De behoefteramingen moeten nog worden opgehoogd voor bepaalde 
omstandigheden die wel de vraag naar bedrijventerreinen beïnvloeden, maar 
die niet in de modelberekeningen zijn begrepen. Het gaat hier om de 
additionele ruimtevraag die het gevolg is van bepaalde beleidsopgaven.  

3) Gezien enerzijds het aandeel van de lokale bedrijventerreinen in de 
bestemde terreinen voor economische activiteit beperkt is (21%) en gezien 
de totale beschikbaarheid in Lendelede van bedrijventerreinen beperkt is 
(2,1ha), is de extrapolatie in Tabel 2 een onderschatting.  

 

In die optiek en gezien het statuut van Lendelede binnen het RSV opteert het 
gemeentebestuur voor de uitbouw van een lokaal bedrijventerrein met een netto-
oppervlakte van  ongeveer 3 ha voor de periode tot 2010, met de randbemerking dat 
er – rekening houdend met het huidige aanbod – voor 2007 geen bijkomende 
ambachtelijke bedrijvenzones hoeven gerealiseerd te worden.  

6.2.4. ZOEKLOCATIE VOOR NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN EN 
AFWEGING ZOEKZONES 

Om een beste locatie voor dergelijk bedrijventerrein binnen de gemeente te vinden, 
dient zo goed mogelijk aan de volgende criteria te worden voldaan: 

Ruimtelijke criteria voor de lokalisatie van een lokaal bedrijventerrein: 

1.  aansluitend bij de kern  
2. bij voorkeur aansluitend op een bestaande concentratie van bedrijvigheid  
3. goede ontsluiting: bij voorkeur aansluitend  bij goed uitgeruste wegen 
4. niet storend voor de woonfunctie 
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5. minimale aantasting van de open ruimte (bij voorkeur in een reeds versnipperd 
gebied, aansluitend bij bestaande bebouwing) 

6. mogelijkheden tot integratie in zijn omgeving (ruimte om te bufferen) 
7. minimale aantasting/belasting voor de bestaande landbouwactiviteiten. 
8.  maatschappelijk gedragen door de bewoners van Lendelede 
9.  de locatie mag niet  te aantrekkelijk zijn voor handelszaken (zichtlocatie).  
De   ervaring met de ambachtelijke zone Spoelewielen leert ons dat dit een niet 
onbelangrijk aspect is. 
 
Uit een grondige bestudering van het hoofddorp Lendelede, werden de volgende vier 
terreinen geselecteerd om verder te onderzoeken en te toetsen aan de verschillende 
criteria: 
 

2. zoekzone Rijksweg (6ha 30a) 

1. zoekzone Sterrekensstraat (5ha 73a) 

3. zoekzone Kortrijksestraat (4ha 69a) 

4. zoekzone Harelbeeksestraat (4ha 36a) 

bestaande ambachtelijke zones  

 

In de tabel worden de vernoemde criteria vermeld, samen met enkele cruciale 
kenmerken.  

Aan elk van de ruimtelijke criteria en kenmerken wordt een ‘gewicht’ toegekend 
tussen 1 en 7, afhankelijk van het doorwegend karakter.  

De score dat wordt toegekend per criterium of kenmerk voor elk terrein, dient 
vermenigvuldigd te worden met het gewicht. Deze score kan liggen tussen 1 en 5. Bij 
score 1 wordt niet aan het criterium voldaan of is het kenmerk zeer ongunstig voor de 
aanleg van een bedrijventerrein. Bij score 5 wordt volledig aan het criterium voldaan 
of is het kenmerk zeer bevorderlijk voor de aanleg van een bedrijventerrein. 
Daartussen schommelen varianten van 2 tot 4.  

Het terrein met de hoogste score in totaal (rekening houdend met de verschillende 
gewichten per criterium of kenmerk) zal het meest in aanmerking komen voor de 
inplanting van het lokaal bedrijventerrein.  
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EINDSCORE               146                                        148               125                                                97                                 

 Sterrekensstraat (5ha 73a)  Rijksweg (6ha 30a)  Kortrijksestraat (4ha 69a)  Harelbeeksestraat (4ha 36a)  Gewicht 
 SCORE  SCORE  SCORE   SCORE   

Relatie met 
landbouw 

Akkers 
gebruiker = jonge landbouwer 

2 8 Weiland                                                                      5                                                                      
gronden zijn beschikbaar 

20 Boomgaarden, weiland en akkers                                2                8 akkers en weiland 
gebruiker = jonge landbouwer 

2 8 4 

Landschappelijke 
kenmerken 

Homogeen en open landbouwgebied 2 10 Kleinere percelen in een versnipperd 
Landschap. Aanwezigheid van KLE’s – 
pyloon (biologisch waardevol) 

3 15 De boomgaarden zorgen voor een groenbuffer 
tussen de het bedrijf Volys Star en de woonkern 

2 10 sterk hellend terrein op de rug van 
Lendelede. panoramisch zicht 

1 5 5 

eigendom 5 eigenaars, waarvan  een perceel van 94a dat 
reeds eigendom is van het aanpalend bedrijf. 

4 4 sterk versnipperd (meer dan 5 eigenaars) 3 3 9 eigenaars 3 3 versnipperde oppervlakte te klein (meer 
dan 5 eigenaars) 

2  2 1  

Bouwtechnisch Geen extra problemen en kosten 5 10 Lager gelegen gronden. Extra kosten i.f.v. de 
stabiliteit van de op te trekken gebouwen 

2 4 Boomgaard moet worden verwijderd, voor 
overige delen geen problemen 

3 6 het sterk glooiend reliëf geeft 
moeilijkheden bij bouwen 

2 4 2 

Afwatering Extra investeringen zijn nodig in functie van de 
waterhuishouding en afwatering 

2 4 Probleemloze aansluiting op het bestaande 
net collector gepland in 2004, beek door 
terrein (Lokkebeek) 

4 8 Extra investeringen zijn nodig. Waterzuivering 
zou kunnen gekoppeld worden aan zuivering 
Volys Star 

3 6 Probleemloze aansluiting op het 
bestaande net. 

5 10 2 

Aansluiting bij de 
kern 

De zoekzone sluit volledig aan bij de kern  5 35 De zone ligt aan de overkant van de N36, 
waardoor de aansluiting met de kern niet 
optimaal is 

2 14 Deze zone sluit volledig aan bij de kern 5 35 De zone sluit aan bij de kern, maar eerder 
als aanhangsel  

3 21 7 

Mogelijke 
ontsluiting 

Via Sterrekensstraat en vervolgens via het 
uitgerust kruispunt Izegemsestraat-N36 

4 20 Via ventweg, aan te sluiten op het uitgerust 
kruispunt Izegemsestraat-N36 

4 20 Via Kortrijksestraat naar de N36. Deze weg is 
op vandaag een landbouwweg. Meer zwaar 
verkeer dan vandaag is niet gewenst op deze 
weg. Te veraf van de N36, sluit bovendien niet 
aan op de nieuw aangelegde rotonde in 
Izegem, hoewel suggestie van de gemeente 

1 5 Via het uitgerust kruispunt 
Hulstemolenstraat-N36. 
Bijkomende infrastructuur nodig voor 
optimale ontsluiting. 

3 15 5 

Mogelijke storing 
met de 
woonfunctie 

Palend aan achterkant bebouwing 
Izegemsestraat. 
Aansluitend bij kern 

2 10 Ingesloten tussen de verspreidde/open 
bebouwing 
Aansluitend bij ambachtelijke activiteiten 
Spoelewielenlaan, geen bedreiging voor de 
woonfunctie van de kern. 

3 15 Ligt volledig aansluitend op een woonwijk. De 
buffering voor het bedrijf Volys Star wordt 
bovendien weggenomen door de aanleg van 
een lokale zone tussen Volys Star en deze 
woonwijk 

1 5 Aansluitend bij de woningen van de kern, 
doch ingesloten tussen bebouwing van de 
kern en een zonevreemde concentratie 
woningen. 

2 10 5 

Mogelijke 
landschappelijke 
integratie 
 

Het bedrijventerrein zou kunnen functioneren als 
een afwerking van de kern.  

4 8 Het terrein is een uitbreiding van de kern aan 
de overkant van de N36, maar kan 
gecamoufleerd worden door het reeds 
versnipperde landschap 

3 6 De zone zou kunnen aansluiten op het 
bestaand bedrijf Volys Star.  
De landschappelijke integratie vanuit de open 
ruimte is goed, vanuit de kern zeer slecht 

2 4 Het terrein ligt bovenop de rug van 
Lendelede: het landschap wordt sterk 
verstoord. Enige camouflage mogelijk door 
het reeds versnipperde landschap 

2 4 2 

Aansluiting met 
andere 
bedrijvigheid 
 

Deze zone sluit aan bij een grootschalig bedrijf en 
ligt in de directe nabijheid van de ambachtelijke 
zone Spoelewielen 

3 18 Deze zone sluit aan bij de ambachtelijke zone 
Spoelewielen, aan de overkant van de N36  

4 24 Deze zone sluit aan bij het bestaande bedrijf 
Volys Star 

4 24 Deze zone ligt in de nabijheid van 
grootschalige bedrijvigheid in de kern, 
maar sluit er niet onmiddellijk op aan. 

2 12 6 

Aantrekkelijkheid 
voor andere 
activitetien 

Deze locatie is niet in het bijzonder aantrekkelijk 
voor kleinhandelszaken of andere – niet lokale – 
bedrijvhigheid 

5 15 Deze locatie is door de ‘zicht’relatie (N36) in 
combinatie met de nabijheid van de kern 
bijzonder aantrekkelijk voor 
kleinhandelszaken en bedrijvigheid dat niet 
thuishoort op een lokaal bedrijventerrein 

1 3 Deze locatie is niet in het bijzonder aantrekkelijk 
voor kleinhandelszaken of andere – niet lokale 
– bedrijvhigheid 

5 15 Deze locatie is door de ‘zicht’relatie (N36) 
aantrekkelijk voor kleinhandelszaken en 
bedrijvigheid dat niet thuishoort op een 
lokaal bedrijventerrein 

2 6 3 

Maatschappelijke 
draagkracht 

Deze locatie stuitte in de stuurgroep en bij                 1 
de plaatselijke bevolking op protest 

4 De locatie is door quasi geheel de Lendeleedse        4 
Bevolking gedragen 

16 Deze locatie geniet geen voorkeur van de 
Lendeleedse bevolking 

1 4 Deze locatie wordt evenmin gedragen door de          1 
bevolking 

4 4 
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Conclusie: 

Voor elk van de zoekzones kunnen voor- en tegen-argumenten aangehaald worden.  

Bij de beoordeling zijn vooral de aansluiting bij de kern en bij de bedrijvigheid, 
bepalend (resp. gewicht 7 en 6).  

Op het meest belangrijke criterium – de aansluiting bij de kern – scoort de zoekzone 
Rijksweg het laagst, niettegenstaande de zone best aansluit bij bestaande 
bedrijvigheid. Ook de zone Kortrijksestraat sluit goed aan bij bestaande 
bedrijvigheid (Volys Star). 

De ontsluiting, de harmonieuze samenhang met de woonfunctie en de 
landschappelijke kenmerken zijn eveneens zeer bepalend (gewicht 5). Voor deze 
kenmerken scoren de zoekzones Harelbeeksestraat en Kortrijksestraat eerder 
slecht. De ontsluiting van de zone aan de Kortrijksestraat moet gebeuren langs de 
Kortrijksestraat. Deze weg is op heden een landbouwweg die bovendien frequent 
wordt gebruikt door fietsers. Meer plaatselijk zwaar verkeer is niet gewenst langs 
deze weg. Ook sluit deze zone volledig aan op een de wijk aan de Oudstrijderslaan. 
De score voor mogelijke storing met de woonfunctie is dan ook zeer laag. Naar 
landschappelijke kenmerken zorgen de aanwezige boomgaarden er op vandaag 
voor een buffer tussen de woonwijk en het regionaal bedrijf Volys Star. De zone aan 
de Harelbeeksestraat scoort vooral slecht omwille van haar landschappelijke 
kenmerken. Het sterk hellend terrein heeft een landschappelijke waarde op de rug 
van Lendelede. De zone aan de Rijksweg scoort hier het best. Het landschap van 
de zone aan de Rijksweg is wat versnipperd. De landschappelijke waarde van het 
terrein is beperkt door de nabijheid van de N36, door de pyloon en door de 
versnipperde bebouwing op en rond het terrein. Toch is het terrein vermeld op de 
biologische waarderingskaart omwille van haar waardevolle kleine 
landschapselementen. De zone Sterrekensstraat scoort gemiddeld voor deze 
criteria.  

De nabijheid van de N36 is een troef voor de ambachtelijke zones Sterrekensstraat, 
Rijksweg en Harelbeeksestraat.  

Voor zone ‘Sterrekensstraat’ biedt de N36 de mogelijkheid om het verkeer, dat een 
ambachtelijke zone genereert, via de Sterrekensstraat snel af te leiden naar een 
secundaire weg, via een goed uitgerust kruispunt aan de Izegemsestraat-N36, 
zonder daarbij het lokaal wegennet te belasten.  

Ook voor de zone ‘Rijksweg’ biedt de N36 de mogelijkheid om het verkeer snel af te 
leiden naar een secundaire weg. De  zone zou ontsloten kunnen worden via een 
ventweg, naar het kruispunt aan de Izegemsestraat. De zone Harelbeeksestraat zou 
kunnen ontsloten worden via het uitgerust kruispunt Hulstemolenstraat-N36. 

Lendelede geeft een gewicht 4 aan de relatie met de landbouwactiviteiten in de 
zoekzone omdat de gemeente een toch uitgesproken landbouwkarakter heeft en dit 
wenst te ondersteunen. Dit houdt in dat er in zekere mate moet vermeden worden 
dat actieve en dynamische landbouwbedrijven belast worden. Inname van 
landbouwgronden kan de rendabiliteit en daarmee ook de bestaanszekerheid van 
een landbouwbedrijf in gevaar brengen. De zoekzones ‘Sterrekensstraat’ en  
‘Harelbeeksestraat’ en ‘Kortrijksestraat’ worden bezwaard omwille van de 
bedreigende factor voor actieve en dynamische landbouwbedrijven. De gronden aan 
de Rijksweg hebben daarentegen weinig betekenis meer voor de landbouw door 
haar hoge versnipperingsgraad en haar drassigheid. 

Lendelede geeft eveneens de gewicht 4 aan de maatschappelijke draagkracht. Op 
de verschillende stuurgroepen en de bevolkingsvergaderingen werd het duidelijk dat 
het merendeel van de Lendeledenaars niet achter de zoekzone ‘Sterrekensstraat’, 
‘Kortrijksestraat’ of ‘Harelbeeksestraat’ staat. De zone aan de overkant van de 
‘Rijksweg’ werd in veel grotere mate gedragen door de bevolking. De mening van de 
bevolking wenst het gemeentebestuur ook op te nemen bij de afweging. 

In iets mindere mate (gewicht 3) speelt de factor ‘aantrekkelijkheid voor andere 
bedrijvigheid’ mee. De zoekzones gelegen langs de N36 scoren hier slechter. 

Technische – niet ruimtelijke kenmerken – krijgen een laag gewicht. In een ruimtelijk 
structuurplan mogen dit geen doorwegende factoren zijn. 

Bij het optellen van de verschillende scores blijkt het terrein langs de 
Rijksweg het hoogst te scoren, direct gevolgd (slechts 2 punten verschil) door 
de zoekzone Sterrekensstraat. Op vandaag komen deze locaties bijgevolg het 
meest in aanmerking voor een eventuele nieuwe ambachtelijke zone na 2007.  
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7. MENING BEVOLKING 
☛ bron:  verslag denkdag, 16 oktober 2001, aangevuld met opmerkingen op de 
bevolkingsvergadering op 17 november 2003 en diverse opmerkingen van de 
stuurgroep 
 
Op de denkavond van 16 oktober 2001 kregen de inwoners van Lendelede de 
gelegenheid om hun ideeën over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 
gemeente te formuleren.  Er was een talrijke opkomst van ongeveer 120 personen.  

Dit verslag geeft een beknopte synthese van de belangrijkste bemerkingen en 
krachtlijnen die geformuleerd werden.  Alle visies en standpunten komen daarbij aan 
bod.  Het is gebaseerd op de verslagen van de drie werkgroepen en de schriftelijke 
bemerkingen die na de denkdag aan het gemeentebestuur werden overgemaakt. 

7.1.1. HUISVESTING 

• oplossing bieden voor zonevreemde woningen 

• renovatie en sanering van oude woningen stimuleren – tegengaan van 
verkrotting 

• inzicht krijgen en duidelijkheid omtrent het aansnijden van 
woonuitbreidingsgebieden 

• vraag om een duidelijk statuut voor de woonkorrels 

• bebouwing van beschikbare bouwgronden stimuleren 

• terug in voege brengen van de opvulregel in landbouwgebied 

• vraag naar meer woon- en bouwmogelijkheden 

• Lendeledenaars krijgen voorrang op de beschikbare bouwgronden 
(noodzakelijk omwille van de druk vanuit Roeselare en Kortrijk. Vrijkomende 
kavels worden te snel ingepalmd door niet-Lendeledenaars) 

• Welke woningtypes zijn nodig? Gefundeerd onderzoek kan baten 

7.1.2. LANDBOUW 

• Specifieke bemerkingen, die betrekking hebben op de agrarische sector, 
werden niet gemaakt. Er werden echter wel bemerkingen geformuleerd die 
indirecte gevolgen kunnen hebben voor de landbouw. 

• problematiek regenwaterafvoer. In sommige gebieden is de regenwaterafvoer 
niet toereikend 

7.1.3. ECONOMIE 

• Vraag om meer ruimte voor ambachtelijke bedrijven 

• meer specifieke vraag naar bedrijfsruimte voor jonge starters, met 
voorkeursbehandeling voor Lendeledenaars (kleinschalig – voor starters – 
zonder woongelegenheid) 

• duidelijkheid, regularisatiemogelijkheden en uitbreidingsmogelijkheden voor de 
zonevreemde bedrijven. 

• Bedrijvigheid, gemengd met woongelegenheden wordt negatief beoordeeld. 

• suggestie voor inplanting ambachtelijke zone: naast spoorweg, ten zuiden van 
‘Nelca’ 

• vraag naar herlocalisatiemogelijkheden voor zonevreemde bedrijven die niet 
meer gewenst worden in het agrarisch gebied. 

• pleidooi tegen de uitbreiding van de ambachtelijke zone langs de 
Sterrekensstraat., Harelbeeksestraat en Kortrijksestraat 

7.1.4. MOBILITEIT 

• Verdere uitbouw voor fietsers is wenselijk. De veiligheid moet verhogen en het 
netwerk moet uitgebreid worden. (zowel functioneel als recreatief) 

• oversteekplaatsen N36 verbeteren (voorstel: fietserstunnel) 

• Kortrijksestraat uitbouwen voor doorgaand verkeer (niet het zware doorgaand 
verkeer), ten voordele van een veiliger doortocht voor de fietsers in het centrum 
van Lendelede 

• verkeersveiliger maken van de Kortrijksestraat, de Izegemsestraat, de 
Stationsstraat, de Winkelsestraat voor fietsers (m.a.w. invalswegen) 

• Vooral aan de scholen moet de fietsveiligheid verhoogd worden 

• voldoende en veilige fietsvoorzieningen voor de middelbare schooljeugd, 
richting Izegem 

• liever geen ‘ring’ in Lendelede 

• weren van zwaar verkeer in Lendelede 

• Lendelede is momenteel goed bereikbaar: deze troef behouden 
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• auto is te dominant aanwezig in centrum van Lendelede. Vraag om meer 
aandacht voor de zwakke weggebruiker 

• verkeersremmende maatregelen op de N36 zijn gewenst. Voorstel : ronde 
punten 

• Kortrijksestraat : uitbouwen voor doorgaand verkeer, uitgezonderd zwaar 
verkeer 

• er is een gebrek aan parkeermogelijkheden in het centrum van Lendelede 

• zwaar verkeer weren uit het centrum van Lendelede en Sente 

• statuut ‘ringweg’: wijkverzamelweg met trage snelheid (verkeersremmende 
maatregelen?) 

• uitbouw netwerk openbaar vervoer. Momenteel slechts één lijn (N-Z-verbinding) 

• inrichting centrumstraten: geen bermen! 

• Mobiliteitsplan lijkt gewenst 

• Sluipverkeer weren (Kortrijksestraat)4 

• grotere veiligheid op het kruispunt (voor de kerk) te Sente (voorstel: rondpunt) 

• bestaande wandelwegen toegankelijk maken voor fietsers 

• pleidooi voor de herwaardering van kerkwegels 

• de spoorlijn biedt onbenutte mogelijkheden. Halte terug invoeren (geen station), 
maar onder een andere vorm (knipoog naar light-rail), met het oog op een vlotte 
verbinding naar Kortrijk, Izegem en Roeselare 

• geen toegangen via de N36 op de aanpalende percelen (handelszaken en 
bedrijven) 

• snelheidsbeperkingen in het centrum 

• de wijkverzamelweg is niet uitgebouwd voor doorgaand verkeer, er is teveel 
sluipverkeer richting Kuurne 

• afremmende maatregelen voor de wijkverzamelweg (Oudstrijderslaan is 
struikelblok) 

• Realisatie ‘Noordlaan’ kan oplossing bieden voor het doorgaand, zwaar verkeer 
naar de industriezone van Kuurne 

                                                           

4 Er zijn tegenstrijdige meningen omtrent de Kortrijksestraat: sommigen willen het doorgaand 
verkeer langs de Kortrijksestraat, anderen willen het sluipverkeer er weren. Beide visies zijn 
moeilijk verzoenbaar 

7.1.5. NATUUR EN LANDSCHAP 

• sluiten van het stort + snelle realisatie nabestemming 

• spoorlijn inbufferen 

• Lendelede wordt beschouwd als een ‘groene gemeente’, pleidooi voor het 
behoud van het natuurlijk landschap 

• realisatie nabestemming ‘Bergkapel’: groen en recreatie 

• pleidooi voor ‘groen in de straat’ 

• openheid behouden, met een zo groen mogelijk karakter 

• behoud van het landelijk karakter van Lendelede 

• behoud van de open ruimtes in de kern 

• behoud opties GNOP omtrent ontginningsgebied 

7.1.6. OPENBAAR DOMEIN 

• meer aandacht voor de kwaliteit van het openbaar domein. (Voorstel: meer 
groen in het straatbeeld) 

• Stationsstraat, ter hoogte van de oude school: groen  en parking 

7.1.7. JEUGD, CULTUUR EN RECREATIE 

• betere uitbouw van het openbaar domein op buurtniveau (kleinschalig en 
geïntegreerd in de woonwijken) 

• uitbreiding sportvoorzieningen op gemeentelijk niveau 

• voldoende uitbouw van het recreatief net voor fietsers en wandelaars 
(opwaardering kerkwegels en veldwegen) 

• uitbouw van sport- en recreatievoorzieningen in Sente 

7.1.8. LEEFBAARHEID 

• opgepast voor de druk van de stedelijke gebieden op Lendelede 

• Lendelede-kern = OK  /  Sente = te verbeteren 

• eigenheid Lendelede behouden 

• dorpskernherwaardering 
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BEGRIPPENLIJST 

GRS: 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

KLE's: 
Kleine landschapselementen o.a. hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, 
bomenrijen en solitaire bomen. 

Landschap: 
Het landschap is de verschijningsvorm van gebieden die gekenmerkt worden door 
een samenhang tussen natuurlijke en culturele elementen en die getuigen van een 
eigen historische ontwikkeling die dikwijls uniek is en de identiteit van een gebied 
bepaalt. Het landschap bestaat uit stadslandschappen, niet-stedelijke landschappen 
en relicten (punt- lijn- of vlakvormig). Stadslandschappen worden beschreven onder 
de nederzettingsstructuur. Niet-stedelijke landschappen bepalen de structuur van de 
open ruimte. 

PRS: 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan. 

Recreatie: 
Omvat alle vormen van gedrag die primair gericht zijn op eigen ontspanning en 
plaatsvinden in de vrije tijd. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen of buiten 
de eigen woonomgeving. 

RSV: 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 

Toerisme: 
Het geheel van op ontspanning gerichte activiteiten die plaatsvinden buiten de eigen 
woonomgeving. 

Vegetaties: 
Alle gewassen, behalve cultuurgewassen 

Woningconcentratie: 
Een woningconcentratie is een groep woningen in de open ruimte. In dit 
structuurplan spreekt men van een woningconcentratie vanaf 5 woningen op minder 
dan 30 m afstand van elkaar. 

Grondgebonden landbouwactiviteiten 
Zijn landbouwactiviteiten waarbij de bodem en de aard ervan bepalend zijn voor het 
telen van vruchten of het kweken en verzorgen van dieren, naast natuurelementen 
als water, warmte, licht e.a. 

Niet-grondgebonden landbouwactiviteiten 
Zijn landbouwactiviteiten waarbij noch de bodem noch de aard ervan een rol spelen 
bij het telen van vruchten of het kweken en verzorgen van dieren, maar waar andere 
elementen als water, warmte en licht bepalend zijn. 

Aan landbouw gelinkte activiteiten 
Activiteiten die hulpmiddelen verschaffen voor de landbouwactiviteiten. Zonder deze 
input-activiteiten kunnen landbouwactiviteiten niet ontwikkeld worden. Deze activiteit 
is de hoofdfunctie en kan niet verbonden zijn met een kleinhandelsfunctie. 
(stroverhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek) 

De activiteiten hebben een lokaal karakter.  

Agro-industriële activiteiten 
Activiteiten gericht op toelevering van landbouwgrondstoffen noodzakelijk voor de 
landbouw (vb. veevoederfabriek) of bedrijvigheid gericht op de verwerking van 
landbouwproducten (vb. diepvriesgroentenbedrijf, vleesverwerking) afkomstig van 
de beroepslandbouwactiviteiten in de regio. (PRS) 

Deze bedrijven hebben een eerder regionaal karakter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart  30 e.v. :  Stratenplan Lendelede 
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Richtinggevend deel 
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1. VISIE  
De visie op de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst, ligt aan de 
basis van het structuurplan. Deze visie wordt uitgewerkt op basis van een aantal 
algemene uitgangspunten in verband met de toekomstige ruimtelijke structuur van de 
gemeente Lendelede; 
Deze uitgangspunten vloeien voort uit de algemene context van de gemeente, de 
doelstellingen op een hoger niveau, het informatief gedeelte, e.a. 
 
 

1.1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

UITGANGSPUNT 1: 
AUTONOME KARAKTER VAN DE GEMEENTE WAARBORGEN. 
Lendelede is één van de kleinere gemeenten in West-Vlaanderen. Ondanks zijn 
kleine omvang (inwoners, oppervlakte) slaagt Lendelede erin een hoog 
voorzieningenniveau op te bouwen en een eigen economische dynamiek uit te 
lokken. De gemeente heeft alle mogelijkheden om te functioneren als een 
zelfstandige gemeente. Het is dan ook de wens om die zelfstandigheid te behouden, 
zonder andere kwaliteiten aan te tasten. Lendelede wil niet opgeslorpt  worden door 
de verstedelijkte gebieden die Lendelede bedreigen zowel vanuit het noorden als 
vanuit het zuiden.  
Dit betekent dat de gemeente niet afhankelijk wil worden van de omliggende 
stedelijke gebieden en zich verder optimaal moet kunnen ontwikkelen, zonder zijn 
ruimtelijke draagkracht te overschrijden, met het oog op een hoge graad van 
autonomie. 

UITGANGSPUNT 2: 
BEWAKEN VAN DE LEEFKWALITEIT (= bewaren v/d ruimtelijke kwaliteit) 
Lendelede wil vooral een gemeente zijn en blijven, waar in goede omstandigheden 
kan gewoond, gewerkt en geleefd worden. Een goede en weldoordachte ruimtelijke 
structuur moet een belangrijke bijdrage leveren voor het behoud en het stimuleren 
van de duurzame ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Daarvoor is een goed 

evenwicht noodzakelijk, zowel tussen bebouwd gebied en open ruimte, tussen 
woonstructuren en werkstructuren, tussen natuur, economie en landbouw. 
De gemeente beoogt een optimale leefkwaliteit. Het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan moet een duurzame ruimtelijke ontwikkeling stimuleren, met als doel: 
een evenwicht tussen de dynamiek van het wonen, werken en de mobiliteit enerzijds 
en de kwaliteit van de natuur, landschap en het milieu anderzijds. Zoeken naar ruimte 
voor groen, de juiste plaats voor een bijkomende ambachtelijke zone en een goede 
verkeersafwikkeling worden belangrijke taken in dit structuurplan. 

UITGANGSPUNT 3: 
BEWAREN EN VERSTERKEN VAN DE EIGENHEID VAN DE 
GEMEENTE. 
De gemeente Lendelede heeft specifieke kenmerken die voortspruiten uit haar ligging 
en haar historische evolutie. Lendelede heeft een eigen, gedifferentieerde 
landschappelijke structuur en een duidelijk herkenbare nederzettingsstructuur rond 
Lendelede dorp en Sente. Lendelede kent een economische structuur, steunend op 
agrarische, industriële en ambachtelijke bedrijvigheid. Enkele grote bedrijven 
groeiden aan de rand van Lendelede dorp en bepaalden mee de geschiedenis van de 
gemeente. Bovendien kent Lendelede belangrijk lokaal sociaal-cultureel leven dat 
zich in dit structuurplan moet kunnen voortzetten. 
Deze kenmerken vragen een eigen benadering in het ruimtelijk beleid, in al zijn 
facetten. Zowel fysiek-ruimtelijke als functioneel-ruimtelijke componenten zijn hierbij 
van belang. 

UITGANGSPUNT 4: 
BEVESTIGEN VAN DE KLEINSCHALIGHEID, BINNEN EEN 
GROTER GEHEEL. 
Lendelede wordt omringd door structuren, die zich situeren op een bovengemeentelijk 
niveau: de wegenisinfrastructuren, de nabijheid van het stedelijk gebied Kortrijk, het 
kleinstedelijk gebied Izegem en het stedelijk gebied Roeselare. Deze situatie geeft 
potenties, maar kan eveneens een bedreiging vormen voor de eigenheid en de 
kleinschaligheid van de gemeente. 
Lendelede wil een landelijke gemeente blijven, met een eigen identiteit en een eigen 
ruimtelijke structuur, die de reflexie is van het karakter van de gemeente, op maat van 
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het buitengebied. Lendelede wenst niet opgeslokt te worden door de omliggende 
stedelijke gebieden. 

UITGANGSPUNT 5: 
STREVEN NAAR EEN GEDIFFERENTIEERD EN 
KWALITEITSVOL LANDSCHAP 
Lendelede situeert zich in het buitengebied. Deze bepaling accentueert vooral de 
bestaande toestand: het is een landelijke gemeente, die slechts voor 30% bebouwd 
is. De 'open ruimte' is dan ook heel dominant en bepalend in de gemeente Lendelede. 
De open-ruimte in Lendelede moet dan ook beschouwd worden als één van de 
belangrijkste kenmerken en kwaliteiten van het Lendeleeds landschap. 
Het reliëf, de structurerende open-ruimtegebieden, de verspreide bebouwing buiten 
de woongebieden, belangrijkste lijninfrastructuren en de structuurbepalende natuur- 
en landschapselementen zijn dan ook een vertrekbasis om tot een kwaliteitsvol en 
gedifferentieerd landschap te komen. 
 
 

1.2. CONCLUSIE : EEN TOEKOMSTBEELD 
VOOR LENDELEDE 

De uitgangspunten voor Lendelede, zoals hierboven beschreven, worden vertaald in 
een algemene toekomstvisie. 

De globale gemeentelijke visie bestaat erin dat de autonomie van de gemeente moet 
ondersteund en bevestigd worden. Lendelede wil immers niet opgeslokt worden door 
de omliggende stedelijke gebieden van Roeselare, Izegem en Kortrijk. Opdat dit niet 
zou gebeuren, is het belangrijk dat Lendelede een zelfstandige entiteit blijft, met een 
eigen voorzieningenniveau, een eigen economische structuur en een eigen sociaal en 
cultureel leven. Bovendien zal Lendelede een aangename plattelandsgemeente 
moeten blijven, waar mensen graag wonen, met een optimale leefkwaliteit voor de 
inwoners.  

De gemeente wil voor alles een kleinschalige gemeente blijven, waarbij de open 
ruimte en de natuur ondersteund en gestructureerd worden, zonder uit het oog te 

verliezen dat Lendelede deel uitmaakt van een groter geheel, en daar ook zijn rol wil 
blijven in spelen. 

De gemeentelijke toekomstvisie kan metaforisch samengevat worden als volgt : 

"LENDELEDE ALS EEN AUTONOME LEEFGEMEENSCHAP IN HET 
BUITENGEBIED, GEËNT OP BOVENGEMEENTELIJKE STRUCTUREN." 
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2. GEWENSTE RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING VAN DE 
DEELSTRUCTUREN 

= consequenties van de visie voor de globale gemeente, uitééngerafeld per deelstructuur 
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2.1. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 
kaart 1’: De gewenste nederzettingsstructuur 

2.1.1. UITGANGSPUNTEN 

Algemeen 
Het hoofddorp Lendelede en woonconcentratie Sente zijn de structurerende 
elementen van de bebouwde ruimte en het 'wonen in ruime zin' (= wonen, inclusief 
voorzieningen die het wonen ondersteunen of met het wonen verbonden zijn zoals 
handel, diensten en lokale, kleine bedrijvigheid en/of kantoorfuncties, recreatie e.d.).  

Dit betekent dat de verdere ontwikkeling van het wonen in ruime zin zich in of aan 
deze twee bestaande woonconcentraties zal moeten voltrekken. Enkel op die manier 
kunnen de open ruimterelicten en andere waardevolle componenten van de open 
ruimtegebieden maximaal gevrijwaard blijven van verdere aantasting door 
woonbebouwing. Bovendien kan op die manier het onderscheid ‘bebouwde ruimte - 
open ruimte’ bewaard blijven (zowel visueel als ruimtelijk als op het vlak van 
belevingswaarde). 

Verdere ontwikkeling van de nederzettingsstructuur zal zich dan ook concentreren 
rond Lendelede dorp en Sente. Daarbij wil de gemeente 
 

◦ voorzien in een verdere diversificatie van het woningaanbod. 
◦ investeren in de opwaardering en de kwaliteit van zowel woningen als 

woonomgeving. 
◦ een voldoende  ruim woningaanbod garanderen in functie van een 

gezonde woningmarkt. 
 

Bij bebouwingsconcentraties buiten hoofddorp Lendelede en Sente zullen specifieke 
modaliteiten vastgelegd worden met het oog op een maximale bescherming van de 
bestaande open ruimtes, waardevolle ecologische gebieden en waardevolle 
reliëfcomponenten. 
 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
De provincie heeft de taak om in het buitengebied kernen te selecteren en een 
onderscheid te maken in verschillende beleidscategorieën. Lendelede dorp werd 

geselecteerd als een bedrijfsondersteunend hoofddorp. Dit wil zeggen dat de 
gemeente moet voorzien in de opvang van de eigen groei van de huishoudens op 
niveau van de kern.  
Naar de richtlijnen in het PRS West-Vlaanderen (PRS p.152) werd in dit structuurplan 
de nood aan bijkomende woongelegenheden aangetoond met een gemeentelijke 
behoeftestudie (zie hoofdstuk 6 informatief deel - ruimtebehoeften). 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt voor Lendelede de taakstelling aan 
bijkomende woningen vastgelegd op 120 wooneenheden tot het jaar 2007. Dit aantal 
is voorzien voor de periode 1991 – 2007. 
 
De gemeente geeft de suggestie mee om bij de herziening van het Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen, Sente te selecteren als woonkern. Het is 
een zelfstandige entiteit, met een eigen sociaal karakter, een eigen aanbod aan 
voorzieningen (school, winkels, sportterrein,...). Om deze kwaliteiten te kunnen 
behouden,  het dorpje leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat de mensen  er niet 
wegtrekken, moet Sente eerder gestimuleerd dan afgeremd worden. Daarom wordt in 
dit Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan de suggestie gegeven om Sente in de 
toekomst te selecteren als woonkern. 

2.1.2. DOELSTELLINGEN 

Nastreven van een gedifferentieerd woningaanbod 
Uit de gegevens omtrent de gezinssamenstelling, blijkt dat de gezinsverdunning in 
Lendelede zich in een versneld tempo manifesteert. De snelle toename van gezinnen 
met 1 of 2 personen en de daling van het aandeel grotere gezinnen wijzen op een 
terugvloei van het aandeel jonge gezinnen. Door een onaangepast aanbod in 
Lendelede, trekken jonge gezinnen er weg. 
Lendelede wenst die tendens te ontkrachten door een gedifferentieerd woningaanbod 
te creëren en op die manier de gezinnen te ondersteunen die zich in Lendelede willen 
vestigen. 
De groei van het aantal gezinnen met meerdere personen, moet aangemoedigd 
worden door het nastreven van een aangepast woningaanbod: 

Het gewenste aandeel woningen voor: 

Gezinnen  met 1 of 2 personen : 55% (kleine woningen of appartementen) 
Gezinnen met 3 of 4 personen : 40% (gezinswoningen) 
Gezinnen met 5 of meer personen: 5% (grotere gezinswoningen) 
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Ook wil de gemeente Lendelede het gewenste aandeel voor sociale 
woongelegenheden en betaalbare bouwgronden afstemmen op de gemiddelde 
streefpercentages voor Vlaanderen. Voor Vlaanderen wil men op lange termijn ervoor 
zorgen dat 15% van het woningbestand sociale huur- of koopwoningen zijn.   
 
Bij de realisaties van woningbouwprojecten, inbreidingsinitiatieven, en andere 
initiatieven gericht op woningbouw, zullen deze streefpercentages beoogd worden. Dit 
wil niet zeggen dat elk woningbouwproject aan deze verhoudingen moet voldoen. Het 
is enkel de bedoeling dat men deze verhouding nastreeft op het totaal van álle 
woningen in de gemeente. De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan aan de 
hand van het bijhouden van de stedenbouwkundige vergunningen een zicht krijgen op 
de procentuele aandelen van de verschillende types woningen. 
 

Versterken van hoofddorp Lendelede en Sente 

Inbreiding en verdichting 

 
Uit de woningbehoeftestudie blijkt dat Lendelede 
geen behoefte kan aantonen voor het 
aansnijden van woonuitbreidingsgebieden en 
dat Lendelede geen nood heeft aan het creëren 
van bijkomende bouwgronden tot 2007. 

 
 
Concreet betekent dit dat Lendelede op een kwalitatieve en verantwoorde manier 
gebruikt dient te maken van het bestaande areaal aan bouwgronden voor de 
realisatie van bijkomende woningen. 
Lendelede wenst echter de terugloop van de bevolking een halt toe te roepen.  
In functie van het behoud van de open ruimte, maar om toch tegemoet te komen aan 
het gewenste woningareaal1, staat de afwerking en de verdichting van de kernen 
centraal. Dit betekent dat de bestaande mogelijkheden tot realisatie van nieuwe 
woningen, optimaal moeten benut worden.  

                                                 
1 Gewenst woningareaal : zie behoefteberekening wonen (hoofdstuk 6, informatief deel) 

Op de eerste plaats dienen de bestaande percelen langs uitgeruste wegen en in 
verkavelingen opgevuld te worden.  

Vervolgens werden in de woonbehoeftestudie (1999) nog enkele zones aangeduid die 
geschikt zijn voor inbreidings- en verdichtingsprojecten (twee daarvan werden 
intussen gerealiseerd): 

� project Vijverzicht (reeds gerealiseerd – 58 appartementen) 

� project ’t Gangske (reeds gerealiseerd – 12 sociale appartementen) 

� project Nieuwstraat (gepland – 118 woningen) 

‚ project Langemunte (gepland +/- 40 woningen) (site Combes) 

ƒ project Dorpskom (gepland +/- 29 woningen) 

„ boerderij in de Ingelmunstersestraat (18 woningen aan 15wo/ha) 

† terrein N36–Rozebeeksestraat–Wilgenlaan (12 woningen aan 15wo/ha) 

De site Combes (nr. 4) dient evenwel herbekeken te worden, omdat de opties die 
werden vastgelegd in het BPA technisch moeilijk realiseerbaar blijken te zijn. 

Voor het aansnijden van het woonuitbreidingsgebied ten zuiden van de Kuurnsestraat 
werd reeds een BPA opgemaakt. Dit is nog niet goedgekeurd door de minister. De 
gemeente wenst – in navolging van de resultaten van de woonbehoeftestudie – dit 
gebied pas aan te snijden op langere termijn (na 2007) en eerst het juridische aanbod 
zoveel mogelijk te benutten.  

Stimuleren van stapelbouw in het historisch dorpscentrum van Lendelede 

Het stimuleren van grotere woningdichtheden kan ook, door het toelaten van 
stapelbouw.  In welbepaalde zones in de kern, namelijk langs de centrumstraten, 
kunnen kleinere appartementen toegelaten worden. Lendelede wenst echter een 
landelijke gemeente te blijven. Dit houdt in dat de gebouwen geen schaalbreuk 
mogen veroorzaken met de omgeving het aantal bouwlagen eerder beperkt moet 
blijven.  



  

10101010g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  L e n d e l e d e  

Selectie centrumstraten kern Lendelede: 

◦ Winkelsestraat (tss. Dorpsplein en Kortrijksestraat) 
◦ Izegemsestraat  
◦ Dorpsplein 
◦ Kasteelstraat 
◦ Stationsstraat  
◦ Rozebeeksestraat (vanaf Kasteelstraat tot de Beukenlaan) 
◦ Heulsestraat (tss. Dorpsplein en Kuurnsestraat) 

In Sente worden eveneens centrumstraten geselecteerd: 

Selectie centrumstraten Sente: 

◦ Heulsestraat (tss. Sint-Katrienplein en Kortrijksestraat) 
◦ Sint-Katrienplein 
◦ Izegemsestraat (tss. Sint-Katrienplein en Driekoningenweg) 
◦ Sint-Katharinastraat (tss. Sint-Katrienplein en Magerstraat) 
◦ Sint-Katriensteenweg (tss. Sint-Katrienplein en Waubrechts) 

 

Bestaande goedgekeurde bpa’s, die andere gabariten voorschrijven dan hierboven 
bepaald, moeten, indien noodzakelijk, vervangen worden door een ruimtelijk 
uitvoeringsplan.  

Annexatie van bepaalde zonevreemde woningen bij het woongebied 

Sommige zonevreemde woningen kunnen opgenomen worden bij de kern van 
Lendelede of Sente. 
Deze woningen kunnen ontwikkelen als zouden ze deel uitmaken van het 
woongebied. Ze kunnen  met andere woorden vervangen worden, er kunnen 
meergezinswoningen worden opgericht en er kunnen, voor zover ruimtelijk 
aanvaardbaar, nevenactiviteiten worden uitgeoefend (horeca, handel, KMO). 
De toepassing van deze stelling wordt beperkt tot percelen met zonevreemde 
woningen die één ruimtelijke en functioneel samenhangend geheel vormen met een 
zone-eigen woonconcentratie (woongebied). De definitieve selectie van deze 
percelen kan pas gebeuren in een ruimtelijk uitvoeringsplan na grondige overweging. 
In dit structuurplan wordt er een beleidskader opgenomen (2.1.4), waaraan de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen getoetst worden. 

 

Bebouwingsconcentraties in de open ruimte bevestigen 
Bebouwingsconcentraties 
met zonevreemde 
woningen kunnen 
geselecteerd worden als 
woonkorrel. 
De woonkorrel verschilt 
wezenlijk van een 
woongebied, doordat 
woonkorrels en –linten 

alleen de woonfunctie bevestigen op een aantal percelen binnen een groter geheel 
dat bestemd blijft voor een andere functie (landbouw). 
De woonkorrel mag de ontwikkeling van de rest van het gebied dan ook niet 
hypothekeren. Op de geselecteerde percelen is - naast de hoofdfunctie wonen - 
slechts een beperkte, kleinschalige nevenfunctie toegelaten, verenigbaar met het 
wonen en met een beperkte lokale verkeersaantrekking. (zie ook beleidskader (2.1.4). 
Geval per geval dient geoordeeld te worden of de draagkracht van de omgeving niet 
wordt overschreden en of bijgevolg de nevenbestemming kan worden toegestaan. 
Hoewel binnen het juridisch kader voor zonevreemde woningen een woonkorrel niet 
kan gelijkgesteld worden met woongebied, is het belangrijk om woonkorrels aan te 
duiden. Ze hebben een andere identiteit binnen het landschap als verspreide 
woningen. Hoewel de modaliteiten niet wezenlijk zullen verschillen van verspreide 
woningen, is het toch belangrijk om een onderscheid te maken tussen deze 
verschillende ruimtelijke constellaties.  

De gemeente Lendelede definieert een woonkorrel als volgt: 

Een woonkorrel is een concentratie van minimum 5 woningen, op maximum 30 meter 
onderling van mekaar.  

Van deze definitie kan enkel gefundeerd en na grondige afweging, afgeweken 
worden. De afweging gebeurt in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat de selectie, 
afbakening en modaliteiten van de woonkorrels vastlegt. 

Eventuele onbebouwde percelen, gelegen binnen de afbakening van de 
woonkorrel/woonlint, kunnen in principe niet bebouwd worden. Dit belet niet dat een 
bestaande woning met een wachtgevel kan verbouwd worden om een wachtgevel af 
te werken.  
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In het voorliggend richtinggevend deel van het structuurplan wordt een niet-limitatieve 
selectie van potentiële woonkorrels opgegeven (zie 2.1.3 selecties). Een definitieve 
selectie en afbakening gebeurt in een ruimtelijk uitvoeringsplan. De lijst is niet-
limitatief omdat er in de toekomst verlaten boerderijen die herbestemd worden tot een 
woning, aanleiding kunnen geven tot het vormen van een nieuwe woonkorrel.  

De woonkorrel 3, 5 en 6 bevatten één of meerdere woningen die binnen een 
goedgekeurde verkaveling werden gebouwd. Deze woningen zijn niet zonevreemd en 
dienen daarom ook in de toekomst de voorschriften te volgen die opgenomen werden 
in de verkavelingsvergunning. De overige woningen binnen de woonkorrel zullen 
moeten voldoen aan de modaliteiten van een woning behorend tot een woonkorrel. 
Men kan ook beslissen om de verkavelingsvoorschriften te laten gelden voor de 
volledige woonkorrel. Dit dient afgewogen te worden bij de opmaak van een RUP 
voor zonevreemde woningen. 
 

Vermijden van nieuwe zonevreemde bebouwing in de open ruimte 
Bijkomende woningen in de open ruimte kunnen enkel nog op de resterende percelen 
in de bestaande wettelijk vergunde verkavelingen, de woongebieden  en de 
woongebieden met landelijk karakter opgericht worden. Zo wordt het ontstaan van 
willekeurige, nieuwe zonevreemde bebouwing voorkomen.  
Nieuwe zonevreemde ambachtelijke bedrijfsgebouwen zijn eveneens uitgesloten 
buiten de wettelijke bestemmingen. 
 

Duidelijke stellingname omtrent verspreide bebouwing in de open 
ruimte, niet opgenomen in een geselecteerde concentratie (korrel 
of lint) 
Sommige zonevreemde woningen kunnen opgenomen worden bij zone-eigen 
concentraties van woningen in landelijk woongebied. 
Deze woningen kunnen ontwikkelen als zouden ze deel uitmaken van het landelijk 
woongebied. 
De toepassing van deze stelling wordt beperkt tot percelen met zonevreemde 
woningen die één ruimtelijk en functioneel samenhangend geheel vormen met een 
zone-eigen woonconcentratie in landelijk woongebied. De definitieve selectie van 
deze percelen gebeurt in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

Voor de overige verspreide zonevreemde woningen verwijzen we naar het  
gebiedsgericht beleidskader voor zonevreemde woningen (2.1.4). 

Nastreven van kwalitatieve woningen en leefomgeving 
Het opwaarderen van de kern Lendelede en Sente en van het woningpatrimonium, 
manifesteert zich ook in de aandacht die besteed wordt aan het creëren van 
kwalitatieve woningen en een kwaliteitsvolle leefomgeving met een voldoende 
uitgebouwd voorzieningenniveau. 

Volgende concrete wenselijkheden vertalen deze doelstellingen: 
� Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verblijfskwaliteit van Sente, door 

een heraanleg van het openbaar domein in het algemeen en van de doortocht 
in Sente in het bijzonder. 

� Creëren van groenzones in de kern Lendelede en Sente, waarbij de recreatieve 
functie primeert op de ecologische. 

� Tegengaan van visuele vervuiling door disharmonie en verkrotting (door bv. 
Saneringspremies toe te kennen). 

� Het voorzieningenniveau uitbouwen in functie van de gebruiker: inwoner van 
Lendelede. Een voorbeeld is de nood aan kinderopvangmogelijkheden. 

� Garanderen van een veilige en kindvriendelijke woonomgeving (zie ook 
beleidsplan Lendelede). Dit betekent dat de voorzieningen, vooral veilig en 
gemakkelijk te bereiken zijn. Daarbij moet extra aandacht besteed worden aan 
de schoolomgevingen. 

 

2.1.3. SAMENVATTING BELEIDSKEUZES 
Bedrijfsondersteunend hoofddorp: Lendelede dorp (PRS) 

Woonconcentratie: Sente; Suggestie bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen 
om Sente te selecteren als woonkern. 

Terreinen die in aanmerking komen voor inbreiding/verdichting :  
◦ binnengebied binnen bouwblok Nieuwstraat, Heulsestraat, Stationstraat 

(BPA Dorpskom) 
◦ boerderij Ingelmunstersestraat (Lampaert) 
◦ terrein tussen de N36, de Rozebeeksestraat en de Wilgenlaan 
◦ project Langemunte (Combes) 
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Terreinen die in aanmerking komen voor uitbreiding van Lendelededorp op lange 
termijn (na 2007) 

◦ Uitbreidingsgebied ten zuiden van de Kuurnsestraat 

Woonkorrel/-lint:(afbakening en modaliteiten in rup) 

1. concentratie van 8 woningen in het begin van de Sneppestraat, rechts 
2. concentratie van 5 woningen in de Sneppestraat, Vermandelskapel 
3. concentratie van 6 woningen in de Roterijstraat, Stinkeputten 
4. concentratie van 9 woningen in de Terrynstraat 
5. concentratie van 12 woningen in de Manpadstraat, tussen de gemeentegrens en 

de Rozebeeksestraat. 
6. concentratie van 9 woningen in de Hogedoornweg 
7. concentratie van 7 woningen in de Hogedoornweg 
8. concentratie van 6 woningen in de Hulstemolenstraat, Oosthoek 
9. concentratie van 5 woningen bij de Rijksweg, in de Harelbeeksestraat 
10 concentratie van 9 woningen in de Harelbeeksestraat 
11. concentratie van 9 woningen in de Kortrijksestraat 

(definitieve selectie, afbakening en modaliteiten in RUP) 

 
Zonevreemde woningen, woninggroepen en functies die aansluiten op een zone-
eigen concentratie:  
. woningconcentratie aan de Harelbeeksestraat, bij de Hulstemolenstraat 
. losse woningen, palend aan woongebied en/of woongebied met landelijk karakter 
(afbakening en precisering in rup) 

2.1.4. GEBIEDSGERICHT BELEIDSKADER ZONEVREEMDE 
WONINGEN 

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid ten aanzien van de zonevreemde 
woningen. De aanpak is algemeen en situeert zich niet op perceelsniveau. De 
concrete aanpak dient in de ruimtelijke uitvoeringsplannen vorm te krijgen.  De 
uitwerking in de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet beantwoorden aan de hieronder 
geformuleerde aanpak. 

Dit beleidskader beoogt een eenvormig afwegingsmodel aan te bieden voor de 
beoordeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot de voorschriften 
voor zonevreemde bebouwing. 

Ook voor nieuwe zonevreemde woningen tengevolge van de functiewijziging van 
landbouwerswoningen of hoeves geldt dezelfde strategie. Als een hoeve wijzigt in 
woning, dan moet die woning op dezelfde manier afgewogen worden als de 
zonevreemde woning; dus afhankelijk van de categorie en het deelgebied. De 
uitwerking van een kader voor verlaten landbouwhoeves is weliswaar een taak van de 
provincie. Daarom zijn de opties die hier worden vermeld voor verlaten 
landbouwhoeves enkel een suggestie. 

Begripsomschrijving 
Een woning kan als zonevreemd beschouwd worden indien ze: 

én NIET gelegen is in de gebieden die in de geldende gewestplannen omschreven 
zijn als woongebied, als woongebied met landelijk karakter of als woonpark; 

én NIET gelegen is in de gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke plannen 
van aanleg het wonen toestaan; 

én NIET gelegen is binnen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. 

Basisprincipes 
De gemeente wil een lange termijnoplossing uitwerken voor de bestaande en 
vergunde zonevreemde woningen. Daarbij wordt gestreefd naar het maximale behoud 
van de woningen en het bieden van rechtszekerheid. 

De gemeente wil in haar huisvestingsbeleid optimaal gebruik maken van de 
bestaande infrastructuur, vooraleer bijkomende woongebieden aan te snijden. Gezien 
de verspreide woningen deel uitmaken van het woningenbestand wil de gemeente 
ook van deze woongelegenheden optimaal gebruik maken om te voldoen aan de 
vraag.  Duurzaamheid houdt immers ook in dat bestaande gebouwen behouden 
kunnen worden. 

Door mogelijkheden te geven aan zonevreemde woningen om onderhouden en 
aangepast te worden, werkt de gemeente bovendien aan de landschappelijke 
kwaliteit van de open ruimte, immers leegstand of verkrotting van zonevreemde 
woningen door te beperkte mogelijkheden wordt vermeden. 
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De problematiek wordt op een gediversifieerde en gebiedsgerichte wijze aangepakt. 
Om de woonzekerheid te realiseren, wordt afgestapt van de louter lineaire en 
uniforme aanpak van alle woningen, omdat daarmee te weinig kan worden ingespeeld 
op de specifieke noden van elke plek. Het beleid met betrekking tot zonevreemde 
woningen is afgestemd op de gewenste ruimtelijke structuur van de deelgebieden van 
Lendelede. 

In de opmaak van een RUP kunnen voorschriften voorzien worden voor de aanleg en 
inrichting van de globale site van de woning. Er kunnen ook voorschriften kunnen 
ontwikkeld worden inzake opritten, toegangswegen, terrassen, afzonderlijke 
bijgebouwen, tuinen, zwembaden,... . 

Bij de opmaak van een RUP moeten er tevens voorschriften opgenomen worden die 
bepalen of - en onder welke voorwaarden - een nevenbestemming mogelijk is. Bij de 
beoordeling van bouwaanvragen kan ook bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de beeldwaarde van de gebouwen en aan de landschappelijke integratie van de 
gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de globale site. Er kunnen 
bijkomende beperkingen opgelegd worden inzake typologie, volumeverhoudingen en 
de schaal van het gebouw in zijn omgeving. 

Ruimtelijk beleid voor zonevreemde woningen 
Er wordt een tweevoudig onderscheid gemaakt: enerzijds worden er verschillende 
categorieën onderscheiden met elk andere mogelijkheden; anderzijds worden er 
verschillende deelgebieden onderscheiden waar er een verschillende behandeling zal 
gebeuren van de categorieën. 

 
Categorieën 

De categorieën (a-b-c) worden onderscheiden op basis van het ruimtelijk voorkomen: 
a. Woningen met oog op herbestemming tot woongebied 
Woningen en woonconcentraties die gelegen zijn in een kern of nauw aansluitend bij 
een kern, krijgen omwille van deze ruimtelijke context de ruimste 
ontwikkelingsperspectieven. 
Het betreft enerzijds een aantal zonevreemde woningen gelegen in de bebouwde 
kernen, maar in een verkeerd bestemmingsgebied (bvb. in gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut of in industriegebieden) en anderzijds 

zonevreemde woningen, gelegen in bvb. agrarisch gebied, maar nauw aansluitend bij 
de bebouwde kern. 
De geselecteerde woningen kunnen ontwikkelen als woongebied in het gewestplan. 
Men kan m.a.w. instandhoudings-, onderhouds- en afbraakwerken uitvoeren, 
verbouwen, herbouwen en ruim uitbreiden; én er kunnen – voor  zover ruimtelijk 
aanvaardbaar – gedeeltelijke of volledige functiewijzigingen worden toegelaten 
(horeca, handel, KMO...). 
Criteria voor het bepalen van woningen en woonconcentraties met het oog op 
herbestemming tot woongebied: 
Alleen percelen met zonevreemde woningen die gelegen zijn in de kern of nauw 
aansluitend bij een kern, komen in aanmerking voor herbestemming tot woongebied. 
De afstand van een zonevreemde woning tot het woongebied (zoals bestemd in een 
plan van aanleg of R.U.P.) om als woongebied bestemd te kunnen worden kan 
variëren in functie van de gewenste ruimtelijke structuur en de visie van de 
deelgebieden. De afstand van circa 30m wordt als leiddraad gehanteerd. 

Bij de herbestemming mogen in principe geen nieuwe bouwpercelen gecreëerd 
worden. De selectie gebeurt uiteraard op perceelsniveau.  
De eventuele inplanting van andere dan woonfuncties dient afgewogen te worden op 
het niveau van de kern of het desbetreffende deelgebied. 
 
b. Concentraties van  zonevreemde woningen die opgenomen worden in een 
woonkorrel 
Een woonkorrel is een concentratie van minimum 5 woningen, op maximum 30 meter 
onderling van mekaar.  
De woonkorrel verschilt wezenlijk van een woongebied, doordat woonkorrels alleen 
de woonfunctie bevestigen op een aantal percelen binnen een groter geheel dat 
bestemd blijft voor een andere functie (landbouw). De woonkorrel mag de 
ontwikkeling van de rest van het gebied dan ook niet hypothekeren. Op de 
geselecteerde percelen is - naast de hoofdfunctie wonen - slechts een beperkte, 
kleinschalige nevenfunctie toegelaten, verenigbaar met het wonen en met een 
beperkte lokale verkeersaantrekking. Geval per geval dient geoordeeld te worden of 
de draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden.  

Van deze definitie kan enkel gefundeerd en na grondige afweging, afgeweken 
worden.  
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Eventuele onbebouwde percelen, gelegen binnen de afbakening van de 
woonkorrel/woonlint, kunnen in principe niet bebouwd worden. Dit belet niet dat een 
bestaande woning met een wachtgevel kan verbouwd worden om een wachtgevel af 
te werken.  

c. Individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle gebouwen 
In Lendelede komen geen zonevreemde merkwaardige hoeves of waardevolle 
historische gebouwen in het open landschap voor. 
 
d. Verspreide woningen 
Verspreide woningen zijn alle zonevreemde woningen die verspreid (alleen of in 
groepjes) staan in de open ruimte.  
Voor deze verspreide zonevreemde woningen zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen 

worden opgemaakt afhankelijk van het deelgebied waarin deze woningen zijn 
gelegen. 
Er zullen stedenbouwkundige voorschriften per deelgebied of onderdelen van dat 
deelgebied worden opgesteld, 
 die de mogelijkheden voor deze verspreide zonevreemde woningen bepalen. De 
problematiek wordt aldus gebiedsgericht aangepakt.  

Deelgebieden  

Deze gebiedsgerichte benadering wordt uitgewerkt voor de categorie van de 
verspreide woningen. In de tabel worden de beleidsopties samengevat per 
deelgebied: 
 

 Hoofdfuncties Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen 
Ontwikkelingsperspectieven hoevegebouwen, bij uitdoving landbouwactiviteit als 
suggestie naar de provincie 

WOONKORREL Landbouw en 
wonen 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden van 
geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen geldende 
regelgeving en wetgeving terzake.  
Hoofdfunctie is wonen, kleinschalige nevenactiviteiten, verenigbaar 
met het wonen, onafhankelijk van de ligging in deelgebied noord of 
zuid, zijn toegelaten volgens de wetgeving terzake. De woonkorrel 
mag de rest van het gebied niet hypothekeren. De onbebouwde 
percelen worden bijgevolg géén woongebied. 

Bij de selectie van de woonkorrels werden geen hoevegebouwen opgenomen. 
De lijst van woonkorrels kan groeien, indien bij functiewijziging van een landbouwhoeve naar 
woongelegenheid, deze nieuwe woongelegenheid samen met vier andere nabijgelegen woningen 
voldoet aan de definitie van woonkorrel. De nieuwe woongelegenheid wordt op dezelfde manier 
behandeld als de andere woningen binnen de woonkorrels. Maximum één woning wordt toegelaten 
binnen de bestaande hoevegebouwen. 

N
O

O
R

D
 

Landbouw en 
tuinbouw 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden van 
geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen geldende 
regelgeving en wetgeving terzake. 
Hoofdfunctie is wonen, kleinschalige nevenactiviteiten, verenigbaar 
met het wonen, zijn toegelaten volgens de wetgeving terzake.  

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen worden gevestigd:  
- in de bestaande hoevegebouwen maximum één woning 
- mogelijke nevenfuncties*: opslag van materialen, dagrecreatie (vb. paardenhouderij, manège, 
kinderboerderij), verblijfsrecreatiemogelijkheden zoals de algemene wetgeving toelaat, 
laagdynamische functies zoals een dierenartsenpraktijk, dierenasiel, tuinaanlegbedrijf, instelling voor 
hulpbehoevenden (al dan niet tijdelijk verblijf), aan landbouw of bosbouw verwante aciviteiten (vb. 
stroverhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek) 
- agrarisch uitzicht van de gebouwen behouden 

DEEL 
GEBIED 

 
 Open 

ruimte-
gebied 

Z
U

ID
 

Landbouw en 
tuinbouw 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden van 
geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen geldende 
regelgeving en wetgeving terzake. 
Hoofdfunctie is wonen, beperkte nevenactiviteit is toegelaten 
volgens de wetgeving terzake, indien deze verenigbaar is met het 
landschap en de zichten op het landschap vanop de heuvelrug niet 
belemmeren. De bijkomende verkeersafwikkeling moet zeer beperkt 
blijven en mag geen druk veroorzaken op de omgeving.  

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen worden gevestigd: 
- in de bestaande hoevegebouwen maximum één woning 
- agrarisch uitzicht van de gebouwen behouden  
- mogelijke nevenfuncties*: dagrecreatie (vb. paardenhouderij, manège, kinderboerderij), 
verblijfsrecreatiemogelijkheden zoals de algemene wetgeving toelaat, laagdynamische functies zoals 
een dierenartsenpraktijk, dierenasiel, tuinaanlegbedrijf, aan landbouw verwante aciviteiten (vb. 
stroverhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek), aan bosbouw verwante activiteiten. 
Deze activiteiten moeten verenigbaar zijn met het landschap en de zichten op het landschap vanop de 
heuvelrug mogen niet worden belemmerd. De bijkomende verkeersafwikkeling moet zeer beperkt 
blijven en mag geen druk verooraken op de omgeving  
- geen vertuining van omliggende gronden 

* bij versoepeling van de wetgeving terzake kan dit  beleidskader aangepast worden 
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2.1.5. MAATREGELEN EN ACTIES 
 
� Opmaak RUP voor de onwikkelingsperspectieven van de 

centrumgebieden en verblijfsgebieden, al dan niet opgesplitst in 
deelRUPS. 

� Opmaak RUP voor de afbakening van de kern van Lendelede en Sente, 
al dan niet gekoppeld aan RUP zonevreemde woningen.  

� Opmaak RUP’s  voor de realisatie van de inbreidingsprojecten. 
� Opmaak RUP zonevreemde woningen, gebaseerd op bovenstaand 

beleidskader, dat de volgende delen bevat: 
◦ selectie, afbakening en ontwikkelingsperspectieven van 

de woonkorrels;  
◦ selectie en ontwikkelingsperspectieven van 

zonevreemde woningen; 
◦ selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de 

zonevreemde woningen die aansluiten bij een zone-
eigen concentratie van woningen. 

� Gericht beleid met als doel de realisatie van de inbreidingsprojecten. 
� Gebied opgenomen in BPA Kuurnsestraat bevriezen voor latere 

uitbreiding. 
� Realiseren van de woonuitbreiding opgenomen in BPA Nieuwstraat 
� Via RUP ruimte voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen, op maat van 

de Lendeledenaar 
� Reconversieproject uitwerken voor de site Combes ten westen van de 

Heulsestraat en opnemen in een RUP. 
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2.2. VERKEERS- EN 
VERVOERSSTRUCTUUR 

 

kaart 2’: De gewenste verkeers- en vervoersstructuur 

2.2.1. UITGANGSPUNTEN 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West Vlaanderen 
De provincie is bevoegd voor de selectie van de secundaire wegen. Vanuit het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan worden de N36 en de N50, ter hoogte van 
Lendelede, geselecteerd als een secundaire weg, categorie I. 
De hoofdfunctie van deze wegen is het verbinden op bovenlokaal niveau. De 
aanvullende functie van deze wegen is het verzamelen en verbinding geven. 
Deze categorisering voor de N36 en de N50 impliceert een inrichting met 2x2 of 
2x1 wegvak, met gescheiden verkeer. Bij doortochten in een bebouwde kern, 
kan een aangepast wegprofiel voorzien worden. 

De provincie heeft ook een provinciaal functioneel fietsroutenetwerk ontworpen 
waarop recreatief medegebruik mogelijk is. Op het grondgebied van de 
gemeente Lendelede zijn er fietsroutes geselecteerd langs de N36 en de N50, 
ook de Izegemsestraat, de Winkelsestraat en de Heulsestraat zijn aangeduid als 
bovenlokale  functionele fietsroutes. 
Net buiten Lendelede werden de Sint-Katarinastraat en de Izegemsestraat (in 
het verlengde van de Heulsestraat), op grondgebied Kortrijk, geselecteerd als 
bovenlokale fietsroute in het provinciaal fietsroutenetwerk. 
Bovenlokale recreatieve routes komen niet voor in Lendelede. 

Gemeentelijke bevoegdheden 
Inzake het verkeers- en mobiliteitsbeleid moet de gemeente via haar 
structuurplan en mobiliteitsplan een selectie maken van de lokale wegen. Al 
naargelang de gewenste functie maken we een selectie volgens drie types van 
lokale wegen. Deze types worden op hun beurt ingedeeld volgens de drie 
functies van wegen: 
� verbinden; 

� ontsluiten; 
� toegang geven. 

 

Een ander element dat de gemeente als hefboom kan gebruiken voor haar mobiliteitsbeleid 
is het parkeerbeleid. Ook hier moeten de eventuele maatregelen worden afgestemd op de 
duurzame visie op mobiliteit en ruimtelijke ordening. 

Aanpalende gemeenten 
Het infrastructuurnetwerk moet een continu karakter kennen, over de gemeentegrenzen 
heen. Alle opties voor het verkeersnet dienen getoetst te worden aan het mobiliteitsplan en 
het structuurplan van de betrokken buurgemeenten. 
Zo werden in het mobiliteitsplan Izegem de volgende opties genomen voor de N36 die 
zeker een vervolg moeten kennen ter hoogte van Lendelede: 
 
� Toegelaten snelheid 90km/u 
� De N36, kant Lendelede: veilige secundaire weg met beperkte erffuncties 
� Aandacht voor de kruispunten 
� Gebruik van rotondes voor de heraanleg van belangrijke kruispunten 
� Streefbeeld N36 opmaken (Vlaamse overheid i.s.m. de gemeenten) 
� �  Ruimtelijke barrièrewerking tegengaan 
� Herinrichting N36, volgens één concept, ter bevordering van een  éénvormig beeld 

over de verschillende gemeenten heen 
� Vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de weg, in beide richtingen te 

gebruiken 

Lokale weg I 
VERBINDINGSWEG  
    op lokaal niveau 

Meerdere gemeenten 
en omgeving 

Lokale weg II 

GEBIEDSONTSLUITINGSWEG 
Ontsluitingsweg voor bijvoorbeeld 
een stad, wijk, buurt, centrum, 
KMO-zone, campus,... 

Tussen en in 
gemeenten, kernen, 
wijk, bedrijvenzone 

Lokale weg III 
ERFTOEGANGSWEG 

Toegang geven tot percelen 

Woonstraat, 
winkelstraat, ventweg, 
landelijke weg 
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2.2.2. DOELSTELLINGEN 

“Lendelede is het doel, niet het middel” 
 
De verbindende functie van wegen 
in de kern moet worden afgebouwd 
ten voordele van de verblijfsfunctie. 
Ook op de invalswegen van 
Lendelede moet het doorgaand 
verkeer, van zowel 
personenwagens als vrachtwagens, 
worden ontmoedigd. Deze 
invalswegen hebben tot doel 

Lendelede te ontsluiten naar een buurgemeente of naar een wegennet van 
hoger niveau dan het lokale. De selectie van de lokale wegen dient ook deze 
logica te volgen. 

Selectie lokale wegen: 

De invalswegen vanuit de 4 windstreken, richting station, vanuit Kuurne/Heule, 
vanuit St.-Eloois-Winkel en vanuit Izegem worden geselecteerd als lokale 
ontsluitingsweg. (lokaal II) 

Ter hoogte van Sente, vindt de geselecteerde Heulsestraat een logisch vervolg 
richting Kortrijk en richting Kuurne, respectievelijk via de Sint-Katharinastraat 
enerzijds en het St. Katrienplein en de St. Katriensteenweg anderzijds. 
Deze wegen worden eveneens geselecteerd als een lokale ontsluitingsweg. 
In het mobiliteitsplan Kortrijk werd de Sint-Katharinastraat geselecteerd als een 
lokale weg categorie I. Dit plan is echter opgemaakt toen er nog verwarring was 
rond de definities van lokale wegen I en II. De geest van de selectie, namelijk de 
verbinding tussen twee zelfstandige kernen, komt overeen met de huidige 
selectie van lokale weg II.  

In de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Lendelede kunnen echter enkel de Lendeleedse wegen opgenomen worden bij 
de categorisering van de lokale wegen. 

De definitieve categorisering voor de lokale wegenis van Sente, op grondgebied Kuurne en 
Kortrijk, zal doorgevoerd worden in de respectievelijke structuurplannen. 
 

Alle overige wegen worden geselecteerd als ‘erftoegangsweg’ (lokaal III). 

Verhogen van de “verkeersleefbaarheid“ in de de kern Lendelede en 
Sente 
(uit het mobiliteitsplan Vlaanderen: "In dit plan wordt de term “verkeersleefbaarheid” gebruikt om aan te geven 
dat de druk van het verkeer op de omgeving het kwaliteitsvol functioneren van de mens in zijn directe omgeving 
niet in de weg staat.") 
 

De verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in de centrumstraten van de dorpskernen 
moet worden verbeterd. Dit houdt in dat: 

� zwaar vrachtverkeer moet geweerd worden uit de dorpskern; 
� de snelheid van het andere gemotoriseerd verkeer moet verminderd worden; 
� onderzoek voeren om het aandeel van het doorgaand verkeer te kunnen inschatten 
� de doortocht door Sente moet herbekeken worden. 
 
Het hoofdaccent wordt gelegd op de centrumstraten, waar alle centrumfuncties verenigd 
zijn. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van deze centrumstraten moet voor iedere 
gebruiker optimaal zijn. Gemengd verkeer met een aangepaste snelheid in een zone 30 
gebied zou de leefbaarheid en veiligheid in het centrum moeten kunnen waarborgen. 
 
Dit betekent dat bij de inrichting van deze straten vooral aandacht uitgaat naar : 
� verkeersremmende maatregelen, creëren poorteffect op, aanpassen wegbeeld aan 

functie van het afdwingen van een lagere snelheid 
� voldoende aandacht voor de zwakke weggebruikers 
� kwaliteitsvolle (liefst vrijliggende) fietsverbindingen naar de kernen toe, eens in de 

kern gaat de voorkeur uit naar gemengd verkeer. 
� een weldoordacht parkeerbeleid in de kernen 
� uitbouwen van openbaar vervoer tot een systeem dat een alternatief kan bieden voor 

autoverkeer. (cfr. decreet op de “Basismobiliteit”) 
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Duidelijke visie formuleren rond de N36, als suggestie voor 
de bevoegde overheden 
Omdat de N36 de gemeente Lendelede doorkruist en een grote impact heeft op 
de gemeente – zeker op het hoofddorp Lendelede – worden in dit structuurplan 
enkele suggesties meegegeven aan de provincie, die bevoegd is voor de N36.  

Continuïteit in het straatbeeld van de N36 brengen 

Continuïteit in het straatbeeld blijkt belangrijk te zijn in functie van de veiligheid 
en de leesbaarheid van de weg. De oriëntatienota van het mobiliteitsplan leert 
ons dat de ongevallen langs de N36 (ongevallen GIS provincie West-
Vlaanderen ’96-’98) zich vooral voordoen  ter hoogte van de invalswegen naar 
de kern van Lendelede. Potentiële conflictsituaties worden bijgevolg gesitueerd 
waar de continuïteit van de N36 wordt onderbroken. In het informatief deel van 
dit structuurplan wordt deze discontinuïteit ter hoogte van de kruispunten 
beschreven. 
Ook verhoogt een continuïteit bij de inrichting en de omgevingsfactoren, de 
aanschouwelijkheid van het straatbeeld. 

Continuïteit in het aantal wegvakken garanderen 

De N36 heeft tussen de E 17 en de E403 twee verschillende categoriseringen 
gekregen. Tussen de E17 en de N43 primaire I; tussen de N43 en de E403, 
secundaire I.  
In praktijk heeft de weg tussen de E17 en de E403 drie verschillende profielen 
(in Deerlijk 2x2, in Harelbeke 1x1, in Lendelede 3 rijvakken) Deze discontinuïteit 
is verwarrend voor de weggebruiker en zorgt voor een onveilige situatie.  
De gemeente wil minimum drie rijvakken behouden ter hoogte van Lendelede 
(en de overige gemeenten). De beste optie is een 2x2 weg.  
Dergelijke onduidelijkheden moeten herbekeken en uitgewerkt worden in het 
mobiliteitsplan van Lendelede en in het streefbeeld dat wordt opgemaakt door 
het Vlaams Gewest. 

 

 

Oversteekbaarheid van de N36 verhogen 

Uit de analyse in het informatief deel van dit structuurplan blijkt dat de oversteekbaarheid 
van de N36 niet optimaal is. De gemeente geeft de suggestie mee om de N36 her in te 
richten en de oversteekbaarheid voor de zwakke weggebruiker te verhogen.  
Toch mag de verbindende functie (secundair I) van de N36 zo weinig mogelijk in het 
gedrang komen. 

De oversteekmogelijkheden zullen daarom op goed geaccentueerde plaatsen moeten 
worden voorzien. Aangepaste verlichting, aanplantingen, signalisatie en het onderbreken 
van het monotone karakter van een typische gewestweg moeten in de eerste plaats de 
veiligheid van de oversteekplaatsen op de N36 bevorderen. 
 
Als principe wordt vooropgesteld dat de aansluitingen met en de ontsluiting via de N36, 
zoveel mogelijk worden georganiseerd en gebundeld in de kruispunten van de N36 met de 
lokale ontsluitingswegen (Izegemsestraat en Hulstemolenstraat). Deze kruispunten moeten 
optimaal ingericht worden in functie van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Bij de 
andere, minder belangrijke kruispunten wordt vooral de oversteekbaarheid voor de zwakke 
weggebruiker geaccentueerd zonder daarbij de vlotte verkeersafwikkeling van de N36 te 
bezwaren.  

Een maatregel dat deze stroomwerking van doorgaand verkeer kan bevorderen, is het links 
afdraaien verbieden. Op die manier kan een conflictpunt weggewerkt worden en zou het 
verkeer vlotter en veiliger kunnen verlopen. De mogelijkheden daarvan dienen echter in het 
mobiliteitsplan onderzocht te worden.   

De bestaande verschillende kruispunten worden hier overlopen en als suggestie worden 
enkele mogelijke maatregelen weergegeven. Deze materie wordt  eveneens gedetailleerd 
behandeld in het mobiliteitsplan. 

Gewenste inrichting voor de kruispunten met de N36 volgens de gemeente 
Lendelede:       (dit model wordt louter als suggestie weergegeven) 
 

1. Kortrijksestraat: vanuit Lendelede  werd een gewone aansluiting op de N36 voorzien 
in het mobiliteitsplan Izegem. Het verder verloop van de Kortrijksetraat, richting Izegem, 
gebeurt evenwel via een rondpunt. Lendelede wenst dat de Kortrijksestraat ook wordt 
opgenomen bij het rond punt (eivormig), om het plaatselijk zwaar vervoer langs de 
Kortrijksestraat vlot te laten verlopen. 
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2. Bauwelarestraat: minder belangrijk kruispunt. 
3. Groenstraat: er moet onderzocht worden of dit kruispunt niet kan aansluiten 

met het kruispunt van de Izegemsestraat. 
4. Sterrekensstraat/Izegemsestraat: volledig uitgebouwd kruispunt in functie 

van een vlotte verkeersontsluiting voor het centrum van Lendelede. Dit 
kruispunt leidt het verkeer naar de lokale weg II van Lendelede. Hier moeten 
bijzondere en extra maatregelen genomen worden om veilig fietsverkeer te 
garanderen. 

5. Ingelmunstersestraat: kruispunt, gemakkelijk oversteekbaar voor 
langzaam verkeer. Het kruispunt moet uitgebouwd worden in functie van de 
zwakke weggebruiker.  

6. Meikapelstraat/Rozebeeksestraat: kruispunt gemakkelijk oversteekbaar 
voor langzaam verkeer.  Het kruispunt moet uitgebouwd worden in functie 
van de zwakke weggebruiker.  

7. Emiel Neyrinckstraat: minder belangrijk kruispunt.  
8. Hulstemolenstraat: volledig uitgebouwd kruispunt in functie van een vlotte 

verkeersontsluiting voor het centrum van Lendelede. Dit kruispunt leidt het 
verkeer naar de lokale weg II van Lendelede. Ook hier moeten bijzondere 
maatregelen genomen worden om veilig fietsverkeer te garanderen. 

9. Harelbeeksestraat: af te schaffen kruispunt, enkel nog private oprit.  
10. Manpadstraat: minder belangrijk kruispunt.  
11. Hulstestraat: minder belangrijk kruispunt.  
12. N50: rond punt (bestaand) 
 
Dergelijke ingrepen, ter bevordering van de oversteekbaarheid van de N36 
kunnen slechts worden gerealiseerd in samenwerking en overleg met de 
bevoegde diensten en overheden. Een mobiliteitsplan is het middel om dit 
overleg tot stand te brengen. De concrete inrichting van de verschillende 
kruispunten wordt uitgewerkt en toegelicht in het mobiliteitsplan of een 
streefbeeld dat wordt opgemaakt voor de N36. 

 
 
Ter informatie: Wegwerken conflictpunten van 
linksafdraaiend verkeer en tegelijk 
oversteekbaarheid voor zachte weggebruiker 
verbeteren.vb. door middeneiland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Streven naar veilige fietsverbindingen 
De lokale verbindingswegen dienen voorzien te worden van fietspaden. Daartegenover 
staat dan dat in de centrumstraten hoogstens fietssuggestiestroken voorzien worden. 
Binnen de historische dorpskernen is het wenselijk dat fietsers zich ‘mengen’ tussen het 
andere verkeer. 

Wat betreft de fietspaden langs de N36 geeft Lendelede de suggestie om de visie voor de 
fietspaden langs de N36 over te nemen uit het mobiliteitsplan van Izegem. Op die manier 
zal ook de continuïteit van de weg verzekerd zijn.  
Dit houdt in dat er geopteerd wordt om langs de N36 vrijliggende fietspaden te voorzien 
langs beide zijden van de weg. Deze fietspaden zouden in dubbelrichting gebruikt kunnen 
worden, zodat de fietsers de weg enkel moeten dwarsen ter hoogte van behoorlijk 
uitgeruste kruispunten. 
Indien mogelijk, dienen langs de gewestwegen parallelle infrastructuren (ventweg, lokale 
wegen) voorzien te worden die kwaliteitsvoller en veiliger alternatieven bieden dan langs de 
gewestwegen. 
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Deze verschillende fietspaden zouden in de toekomst deel moeten kunnen 
uitmaken van een volledig netwerk. Dergelijk fietsroutenetwerk zou uitgebouwd 
moeten worden voor zowel functioneel als recreatief fietsverkeer. De volgende 
fietsverbindingen moeten zeker tot dit netwerk behoren: 
. veilige fietsverbinding naar Kortrijk en Izegem, zowel vanuit Lendelede als 

vanuit Sente; 
. veilige fietsverbinding tussen de kern van Lendelede en Sint-Katarina; 
. veilige fietsverbinding naar de Lendeleedse scholen. 
 

Uitbouwen van een performant openbaar vervoersysteem 
dit is een goed uitbebouwd openbaar vervoerssysteem, met aangepaste frequenties, opdat iedereen van de 
gemeente gebruik kan maken van het openbaar 

Het openbaar vervoersysteem dient uitgebouwd te worden tot een systeem dat 
een alternatief kan bieden voor het nog steeds toenemende autoverkeer, zeker 
in het buitengebied waar reeds een grote afhankelijkheid t.o.v. de auto bestaat.  
In het kader van het decreet op de basismobiliteit werd bepaald dat De Lijn 
moet instaan voor een optimaal openbaar vervoersaanbod. Concrete 
maatregelen inzake lijnvoering zijn volop in opmaak en zullen ook een 
onderwerp zijn in het gemeentelijk mobiliteitsplan.  
Een voorbeeld van een concrete maatregel is het inschakelen van een belbus. 
Belbussen kunnen reizigers sneller en doeltreffender naar de grote 
busverbindingen brengen (naar Kortrijk en Roeselare). Lendelede heeft slechts 
één vaste buslijn (+ één langs de N50, net op grondgebied Harelbeke), 
waardoor het inschakelen van een belbus in overweging dient genomen te 
worden in het mobiliteitsplan.   
Ook dient de frequentie van de bussen en het uur van de laatste bus in het 
weekend verhoogd, resp. verlaat te worden. 
Tenslotte dient het openbaar vervoer in de oost-westrichting versterkt te 
worden. Zo is er een grote vraag naar een busverbinding tussen Sente en 
Kuurne Centrum, alsook verder naar Harelbeke(station).  
Het plaatsen van haltes en aanpassen van het comfort van deze haltes is een 
gemeentelijke bevoegdheid en zal ook aan bod komen in het gemeentelijk 
mobiliteitsplan. 
 

2.2.3. SAMENVATTING BELEIDSKEUZES 
Selectie lokale ontsluitingsweg (lokaal cat. II)  

◦ Izegemsestraat  
◦ Hulstemolenstraat-Stationsstraat  
◦ Winkelsestraat  
◦ Heulsestraat 

 
Selectie erftoegangswegen (lokaal III) 
Alle wegen die niet geselecteerd werden bij een hoger niveau 
 
 
centrumstraten  

◦ Winkelsestraat (tss. Dorpsplein en Oudstrijderslaan) 
◦ Izegemsestraat (tss. Dorpsplein en Oudstrijderslaan) 
◦ Dorpsplein 
◦ Kasteelstraat 
◦ Stationsstraat (tss. Dorpsplein en St. Jozefsstraat) 
◦ Heulsestraat (tss. Dorpsplein en Kuurnsestraat) 
◦ Heulsestraat (tss. Sint-Katrienplein en Kortrijksestraat) 
◦ Sint-Katrienplein 
◦ Izegemsestraat (tss. Sint-Katrienplein en Driekoningenweg) 
◦ Sint-Katharinastraat (tss. Sint-Katrienplein en Magerstraat) 
◦ Sint-Katriensteenweg (tss. Sint-Katrienplein en Waubrechts) 

 
Fietsverbindingen 

◦ centrumstraten 
◦ gewestwegen (provinciaal niveau): vrijliggende fietspaden of parallelle 

alternatieven 
◦ fietsverbinding tussen hoofddorp Lendelede en Sint-Katarina 
◦ Kortrijksestraat 
◦ recreatief netwerk, nader te definiëren bij deelstructuur recreatie  
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2.2.4. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Maatregelen nemen om de inrichting van de lokale ontsluitingswegen af 

te stemmen op de functie ervan. 
� Uitbouwen Kortrijksestraat als functionele fietsverbinding met recreatief 

medegebruik. 
� Fietssuggestiestroken aanbrengen in de centrumstraten op onveilige 

plaatsen voor fietsers. 
� Fietspaden voorzien langs de lokale ontsluitingswegen. 
� Uitbouw van een lokaal recreatief en functioneel fietsroutenetwerk, 

aansluitend op  het Provinciaal Fietsroutenetwerk. 
� Een buslijn voorzien tussen Sente en Kuurne Centrum en verder naar 

Harelbeke  
� Frequenties in het weekend van de bestaande buslijn aanpassen . 
� Actief deelnemen bij de opmaak van een streefbeeld voor de N36, en de 

bovenstaande gemeentelijke visie verdedigen. 
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2.3. ECONOMISCHE STRUCTUUR 
kaart 3’: De gewenste economische structuur 

2.3.1. UITGANGSPUNTEN 

Algemeen 
De Lendeleedse bedrijven staan garant voor een kleine 1500 arbeidsplaatsen. 
Dit betekent echter niet dat Lendelede, als kern in het buitengebied, een 
uitgesproken economisch profiel heeft. Lendelede biedt een gezond evenwicht 
tussen wonen en werken. Het aspect ‘werken’ is echter onontbeerlijk voor een 
evenwichtige verdere uitbouw en ontwikkeling van de gemeente. 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Het PRS heeft Lendelede geselecteerd als een bedrijfsondersteunend 
hoofddorp. 
Taakstelling vanuit de provincie: lokale bedrijvigheid heeft 
uitbreidingsmogelijkheden in verwevenheid met het wonen en heeft 
mogelijkheid voor een lokaal bedrijventerrein van maximum 5ha. 
In het GRS moet de nood aan bijkomende bedrijventerreinen worden gestaafd 
met een gemeentelijke behoeftestudie (PRS p.152). Voor Lendelede bleek dat 
de  bijkomende behoefte voor de planperiode tot 2010 minder dan 5 ha 
bedraagt (zie informatief deel, hoofdstuk 6.2), maar een onderschatting is (zie 
ook verder).  

Lendelede komt niet in aanmerking voor een regionaal bedrijventerrein. 

Gemeentelijke bevoegdheid 
. selecteren en lokaliseren van lokaal bedrijventerrein (+/-5ha), als de behoefte 

kan worden aangetoond : via gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
. beleid uitstippelen voor de ontwikkelingsperspectieven van bestaande 

bedrijven buiten een bedrijventerrein. 
 

2.3.2. DOELSTELLINGEN 

Ondersteuning van de bestaande industriële activiteiten in het 
centrum 
In of aanleunend bij de woonkern situeren zich bedrijven met een industrieel karakter. Deze 
bedrijven hebben een grote economische betekenis voor Lendelede en hebben een niet te 
ontkennen maatschappelijk belang. 

De huidige bedrijfsactiviteiten worden gesteund en toekomstperspectieven dienen duidelijk 
te worden omschreven en afgebakend. In het verleden werd reeds blijk gegeven van die 
ondersteuning (o.a. uitbreidingsmogelijkheden voor Volys-star dmv bpa nr.12 Kortemunte, 
opname van het bedrijf Neirynck-Holvoet in het sectoraal bpa, uitbreidingsmogelijkheden 
voor het bedrijf Nelca in het bpa nr.3, Stationsstraat, bevestiging van het bedrijf Naessens 
in bpa nr.13, Zaagskesweg). 

 
Nelca en Neirynck-Holvoet hebben geen bijkomende uitbreidingsbehoefte meer. Twee 
andere bedrijven (Volys Star en NMC Works) hebben nog steeds te weinig 
uitbreidingsmogelijkheden. Het vlasbedrijf langs de Izegemsestraat zou op lange termijn 
uitbreidingsbehoefte kunnen krijgen. Het is een beleidskeuze van het gemeentebestuur om 
de bestaande bedrijven te ondersteunen, als zij concrete uitbreidingsbehoeften kunnen 
aantonen. 
Volys Star is echter een historisch gegroeid bedrijf dat het lokale karakter overstijgt. Dit 
houdt in dat de afbakening van het bedrijventerrein in principe door het Vlaams Gewest 
moet gebeuren. In het gemeentelijk structuurplan worden bijgevolg suggesties opgenomen 
voor de uitbreiding van het bedrijf, waarmee men rekening kan houden bij de opmaak van 
een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het gemeentebestuur wil hierbij het 
economisch belang benadrukken van het bedrijf Volys Star, dat voor een groot deel van de 
werkgelegenheid instaat van Lendelede.  Bovendien wil de gemeente benadrukken dat een 
uitbreiding omwille van milieu-technische redenen noodzakelijk is.  Het bedrijf is 
genoodzaakt om in de toekomst haar grondwaterverbruik (sokkelwater) te reduceren. Er 
moet daarom bijkomende infrastructuur (bekkens, waterzuiveringsinfrastructuur,...) worden 
voorzien om gebruik te kunnen maken van water van een andere oorsprong (vb 
drinkwater), hergebruik van water – mits zuivering,...  
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Ook moeten, omwille van hun specifieke situatie, in of aansluitend bij de kern, 
de nodige randvoorwaarden worden opgelegd om de verenigbaarheid met de 
(woon)omgeving te rechtvaardigheden (= ruimtelijke draagkracht). 

Prioritair zijn : . brandveiligheid 
 . milieuhygiëne (lucht-, water- en bodemvervuiling) 
 . lawaai-, stof-, geur- en verkeershinder 

In de figuur wordt de gewenste uitbreiding van de bedrijven weergegeven.  NMC 
Works wenst een uitbreiding van ongeveer 1ha. Het Vlasbedrijf in de 
Izegemsestraat heeft voorlopig geen concrete behoefte om uit te breiden in de 
open ruimte. In de toekomst kan dit veranderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiseren van het lokale bedrijventerrein Rozebeeksestraat als 
overgang tussen wonen en regionale industrie. 
In BPA Stationsstraat werd een deel van de zone voor milieubelastende industrie 
omgevormd tot lokaal bedrijventerrein. Op die manier vormt de lokale bedrijvigheid een 
soort buffer tussen het wonen en de regionale industriële activiteiten.  
De gemeente wenst op korte termijn dit lokaal bedrijventerrein op de markt te brengen.  
(Hier wordt dus geen nieuw industrieterrein gecreëerd. Het is louter een overschakeling van 
regionale naar lokale bedrijvigheid). 
 

Duidelijke en welafgewogen ontwikkelingsperspectieven bieden voor 
de bedrijven buiten industriegebied en/of ambachtelijke zones. 
Lendelede telt 57 zonevreemde bedrijven in de open ruimte. Voor deze lokale bedrijven 
buiten de bedrijventerreinen dient uitspraak gedaan te worden omtrent de 
ontwikkelingsperspectieven voor die bedrijven. Voor de bepaling van deze 
ontwikkelingsperspectieven moet rekening gehouden worden met de randvoorwaarden 
(planologische, milieutechnische, ..) voor de economische ontwikkeling van de bedrijven en 
met de draagkracht van de ruimte en het functioneren van de aansluitende gebieden. 

Bij de uitwerking van de sectorale bpa’s ‘zonevreemde bedrijven’ heeft Lendelede een 
classificatie uitgewerkt die aangehouden wordt als beleidskader bij de gewenste 
ontwikkelingsperspectieven voor bedrijven buiten industriegebied en/of ambachtelijke 
zones. De classificatie is indicatief. Afhankelijk van de specifieke situatie van het bedrijf, 
kan bij een goede motivatie, afgeweken worden van de classificatie. 

Cat. 0. Bedrijven die op basis van voormelde principes niet mogen uitbreiden. Deze bedrijven 
kunnen in principe verder werken binnen de bestaande gebouwen. Bij stopzetting van de activiteiten 
worden geen andere zonevreemde bedrijvigheden toegelaten.  Instandhoudingswerken zijn 
toegelaten. 

Cat. 1. Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  Verbouwingen en beperkte zonevreemde 
uitbreidingen tot maximaal 10 % van het grondoppervlak zijn mogelijk.  De bedrijvigheid mag de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden.  Bij stopzetting van de huidige 
bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van: 

Te bepalen in 
Gewestelijk 
RUP 

94a 
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Open ruimte:  enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan landbouw 
toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven (zie p. 395, Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen). 

Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving. 

Ontsluiting: geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de draagkracht van 
de ontsluiting zouden overschrijden (deze beperking is eventueel combineerbaar met 
één van de twee bovenstaande). 

Cat. 2. Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden.  Verbouwingen en 
zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 50 % van het grondoppervlak zijn mogelijk. De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving.  Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige 
activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van: 

Open ruimte:  enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan landbouw 
toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven (zie p. 395, Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen). 

Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving. 

Ontsluiting: geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de draagkracht van 
de ontsluiting zouden overschrijden (deze beperking is eventueel combineerbaar met 
één van de twee bovenstaande). 

Cat. 3. Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en 
zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 50 % van het grondoppervlak zijn mogelijk.  De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving.  Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige 
activiteiten geen bijkomende beperkingen opgelegd. 

Cat. 4. Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De randvoorwaarden voor 
uitbreiding moeten vastgelegd worden per bedrijf in functie van de omgeving. De 
bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de 
omgeving.  Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige 
activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van: 

Open ruimte:  enkel laagdynamische activiteiten OF agrarische, aan landbouw toeleverende, 
verwerkende en dienstverlenende bedrijven (zie p. 395, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). 

Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving. 

Ontsluiting: geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de draagkracht van de ontsluiting 
zouden overschrijden (deze beperking is eventueel combineerbaar met één van de twee 
bovenstaande). 

Cat. 5. Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen.  De bedrijvigheid mag de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor uitbreiding worden 
vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving.  Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid 
worden naar toekomstige activiteiten geen bijkomende beperkingen opgelegd. 

Evaluatiecriteria die gehanteerd worden bij het toekennen van de categorieën: 

� confrontatie en afweging met de doelstellingen voor de landschappelijke en natuurlijke 
structuur 

� confrontatie en afweging met de doelstellingen voor de verkeers- en vervoersstrucuur : 
ontsluiting, verkeersdruk, .. 

� confrontatie en afweging met de doelstellingen voor de nederzettingsstructuur 
� confrontatie en afweging met de doelstellingen voor de economische structuur 
� valorisatie en evaluatie van de situatie van het betreffend bedrijf, zowel wat betreft de 

leefbaarheid van het bedrijf, de al dan niet storende impact van het bedrijf op zijn omgeving, 
de aard van de activiteiten, de bouwfysische toestand, de historiek van het bedrijf, recente 
investeringen, opvolgingsproblematiek, herlokalisatiemogelijkheden, e.a. 

 

Vrijwaren van mogelijke locaties voor een bedrijventerrein voor lokale 
bedrijven en voor bedrijven die zich moeten herlokaliseren 
Uit de economische sectorstudie (samenvatting zie informatief deel, hoofdstuk 6.2) bleek 
dat er in Lendelede, bij een berekening tot 2010 een bijkomend lokaal bedrijventerrein zal 
noodzakelijk worden na 2007, van ongeveer 3 ha. Vóór 2007 is zal het aanbod echter wel 
voldoen aan de behoeften. Dit bedrijventerrein zal moeten plaats bieden voor nieuwe lokale 
bedrijven (oppervlakte <5000 m²) en voor de herlokalisatie van bepaalde bestaande 
bedrijven in Lendelede. 
Zo zullen bedrijven die sterk willen uitbreiden (meer dan de categorie toelaat) en waarbij dit 
ruimtelijk niet verantwoord is, ook na 2007 een andere plaats kunnen krijgen en zal de kern 
leefbaar blijven of zullen waardevolle landschappen gespaard worden.  
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Voor deze bedrijven worden mogelijkheden geboden, door de ideale locatie te 
zoeken, waar bedrijven van eigen bodem gevestigd zijn. 
Op een lokaal bedrijventerrein zijn percelen niet groter dan 5000m², tenzij voor 
grotere herlokaliserende bedrijven.  Bedrijven met een milieubelastend karakter 
kunnen er niet worden toegelaten, evenmin bedrijven die bijzonder veel verkeer 
genereren.   

In hoofdstuk 6.2  van het informatief deel werden vier mogelijke locaties onderzocht voor 
een nieuw bedrijventerrein 

◦ zoekzone Sterrekensstraat: 5ha 73a     (1) 
◦ zoekzone Rijksweg: 6ha 30a                 (2) 
◦ zoekzone Kortrijksestraat:4ha 69a         (3) 
◦ zoekzone Harelbeeksestraat: 4ha 36a   (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Er dient zo goed mogelijk aan de volgende criteria te worden voldaan: 

 

Ruimtelijke criteria voor de lokalisatie van een lokaal bedrijventerrein: 

1.   aansluitend bij de kern  
2. bij voorkeur aansluitend op een bestaande concentratie van bedrijvigheid  
3. goede ontsluiting: bij voorkeur aansluitend  bij goed uitgeruste wegen 
4. minimaal storend voor de woonfunctie 
5. minimale aantasting van de open ruimte (bij voorkeur in een reeds 

versnipperd gebied, aansluitend bij bestaande bebouwing)  
6. mogelijkheden tot integratie in zijn omgeving (ruimte om te bufferen) 
7. minimale aantasting/belasting voor de bestaande landbouwactiviteiten. 
8.  de maatschappelijke draagkracht moet voldoende groot zijn. 
9.  de locatie mag niet  te aantrekkelijk zijn voor handelszaken (zichtlocatie).  

De   ervaring met de ambachtelijke zone Spoelewielen leert ons dat dit een 
niet onbelangrijk aspect is. 
 

Bij het optellen van de verschillende scores bleek het terrein langs de Rijksweg 
het hoogst te scoren, direct gevolgd (slechts 2 punten verschil) door de 
zoekzone Sterrekensstraat. Deze scores zijn echter gebaseerd op gegevens 
van 2004.  

Omdat de zone pas na 2007 zal moeten gerealiseerd worden en omdat het 
moeilijk is om op basis van de bestaande feiten tot consensus te komen, beslist 
het gemeentebestuur om geen definitieve keuze te maken omtrent de locatie 
van een nieuw bedrijventerrein.  

Bij een latere definitieve keuze voor één van de locaties zullen de criteria 
opnieuw moeten geverifieerd worden en aangepast worden aan de situatie van 
het moment (vb. eigendomsstructuur, maatschappelijke draagkracht,..zijn 
criteria die kunnen evolueren). Meer concrete gegevens omtrent 
uitbreidingsbehoeften van bestaande bedrijven zullen ook meespelen bij de 
definitieve keuze (uitbreiding Volys Star, uitbreiding NMC Works, eventuele 
uitbreiding vlasbedrijf,...). 

Ondersteunen van lokale kleinhandel en diensten 
De lokale kleinhandel en diensten zijn voor een landelijke gemeente, een essentieel 
onderdeel van het gemeentelijk economisch netwerk. Daarom is het wenselijk om de 
nodige ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor de bestaande handelszaken en 
dienstverlening. 

Voor de ambachtelijke zone ‘Spoelewielen’ werd reeds eerder een soepeler regelgeving 
gevoerd. (bpa nr. 8: Spoelewielen), ter ondersteuning van de bestaande handelszaak.  
In de toekomst moet er op toegezien worden dat nieuwe kleinhandelszaken zich niet 
vestigen op ambachtelijke zones. De historische dorpskern is meer geschikt voor 
kleinhandelszaken. De ondersteuning van de kleinhandelsactiviteiten en dienstverlening in 
de dorpscentra (de centrumstraten van de kern van Lendelede en Sente), verweven met 
het woongebied, dient extra gestimuleerd te worden (te concretiseren in RUP). 
 

2.3.3. SAMENVATTING BELEIDSKEUZES 
◦ Ondersteunen bestaande bedrijven en oplossing bieden voor 

uitbreidingesbehoeften  
◦ centrumstraten: concentratie van kleinhandel en diensten 
 

2.3.4. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Aandringen tot de opmaak van een gewestelijk RUP om te voldoen aan de 

uitbreidingsbehoeften van het bedrijf Volys Star.  
� Na 2007: definitieve afweging maken tussen de vier zoekzones voor een nieuw 

lokaal bedrijventerrein. De afbakening en modaliteiten van een nieuw lokaal 
bedrijventerrein zullen dan worden gespecificeerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

� Opmaak RUP zonevreemde economische activiteiten, als vervolg op het sectoraal 
BPA zonevreemde bedrijven. 

� Realiseren van het lokaal bedrijventerrein Rozebeeksestraat volgens de voorschriften 
opgenomen in BPA Stationsstraat. 
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2.4. NATUURLIJKE, LANDSCHAPPELIJKE 
EN AGRARISCHE STRUCTUUR 

kaart 4’: De gewenste natuurlijke, landschappelijke en agrarische structuur 

2.4.1. UITGANGSPUNTEN 

Algemeen 
Meer dan in de omringende gemeenten, functioneert de landbouw als drager 
van de open ruimte. De landbouwzones spelen een grote rol in het openhouden 
en vrijwaren van de open ruimte. De landbouwzones, zoals het woord zegt, 
gebied dat door land “bebouwd” wordt, zijn dan ook van kapitaal belang bij de 
bescherming van de open ruimte. 
Het landschap van Lendelede wordt bepaald door enkele structuurbepalende 
elementen zoals de heuvelrug en de komvallei. Deze reliëfcomponenten 
creëren op hun beurt enkel panoramische zichten. 
Ten noorden van de heuvelrug onderscheiden we een meer gefragmenteerd 
landschap dan ten zuiden. Dit houdt in dat de landbouwgebieden ten zuiden van 
de heuvelrug, homogener zijn. Typerend voor Lendelede is de grote 
concentratie aan kleine landschapselementen. 

Provinciale bevoegdheid 
De indicatieve selectie en het bepalen van gedifferentieerde 
ontwikkelingsperspectieven voor de structurerende landschapselementen en -
componenten zijn twee taken die de provincie toebedeeld krijgt.  
In dit verband werd de open-ruimteverbinding tussen Lendelede en Izegem 
geselecteerd. 
Deze open-ruimteverbinding is een niet of weinig bebouwde ruimte tussen sterk 
bebouwde gebieden of stedelijke netwerken. Ze bevinden zich aan de rand van 
het stedelijk gebied en het buitengebied. Ze hebben een belangrijke 
verbindingsfunctie en dienen de continuïteit in de open ruimte te vrijwaren. 

Voor de agrarische structuur zijn aan de provincie geen specifieke 
taakstellingen toebedeeld. 

Voor de natuurlijke structuur werden geen natuurverbindingsgebieden  (provinciaal niveau) 
geselecteerd. GEN’s, GENO’s en natuurverwevingsgebieden (Vlaams niveau) komen niet 
voor in Lendelede. Ook gave landschappen of ankerplaatsen werden niet geselecteerd in 
Lendelede. 

Nabij Lendelede komen wel de volgende elementen voor van provinciaal belang: 

� Kanaal Roeselare – Leie en het kanaal Bossuit Kortrijk als elementen van natte  
ecologische infrastructuur; 

� Heulebeek als natuurverbindingsgebied. 

Gemeentelijke bevoegdheid 
De gemeente staat in voor de afbakening van de lokale ecologische infrastructuur. De 
lokale ecologische infrastructuur bestaat uit kleine natuurelementen en kleine 
landschapselementen van lokaal belang. Deze infrastructuur moet aansluiten op elementen 
van provinciaal belang en uitgewerkt worden in gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
Naast de open-ruimteverbindingen die de provincie heeft geselecteerd, staat het de 
gemeente vrij om zelf gebieden aan te duiden als te vrijwaren open ruimte corridors. 
Wat de agrarische structuur betreft, heeft de gemeente de mogelijkheid om lokale, 
bouwvrije zones aan te duiden in kleinere aaneengesloten gebieden. Ze worden zo 
geselecteerd en afgebakend dat er geen bestaande bedrijfszetels in zijn opgenomen.  

2.4.2. DOELSTELLINGEN 

Het open ruimtegebied principieel voorbehouden voor de landbouw 
De open ruimte is eveneens drager van andere functies dan de landbouw. 
De hoofdfunctie van de open ruimte blijft echter landbouw. Het volledige landbouwareaal 
van Lendelede is bestemd voor zowel grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw.  
 
De ‘andere’ functies die we in de open-ruimte kunnen onderscheiden, worden beschouwd 
als nevenfuncties : wonen, recreatief-toeristische functie, het natuurlijk- en ecologisch 
netwerk en economische, aan landbouw gelinkte componenten. 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de nevenfuncties mogen de spontane ontwikkeling en 
evolutie van de landbouwfunctie niet hypothekeren. 



  30303030g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  L e n d e l e d e  

De beperkingen en mogelijkheden van deze nevenfuncties worden 
gespecifieerd bij de nederzettingsstructuur, de economische structuur en 
toeristisch-recreatieve structuur, alsook bij de deelruimtes die het open 
landbouwgebied behandelen. Zonevreemde bedrijvigheid is een historisch 
gegeven dat niet ontkend kan worden. Het sectoraal BPA specifieert de 
ontwikkelingsperspectieven voor deze bedrijven (zie economische structuur). 

Aan landbouw gelinkte activiteiten 

Open ruimtegebied ZUID 

Bestaande aan landbouw gelinkte bedrijven binnen de homogene open-ruimte 
gebieden kunnen behouden blijven. In functie van het behoud van de openheid 
en ter bescherming van de specifieke kwaliteiten van het homogene open-
ruimte gebied, kunnen slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden verantwoord 
worden. Echte schaalvergrotingen worden echter niet toegestaan. 

Open ruimtegebied NOORD 

In de versnipperde landbouwgebieden worden ruimere mogelijkheden geboden 
voor de aan landbouw gelinkte activiteiten. De verwevenheid met de landbouw 
moet gestructureerd en welafgewogen worden. In die context kunnen dergelijke 
activiteiten zich verder ontwikkelen. 
 
Met “aan landbouw gelinkte activiteiten” worden activiteiten bedoeld die 
hulpmiddelen verschaffen voor de landbouwactiviteiten. Zonder deze input-
activiteiten kunnen landbouwactiviteiten niet ontwikkeld worden. Deze activiteit 
is de hoofdfunctie en kan niet verbonden zijn met een kleinhandelsfunctie. 
(stroverhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek) 
De activiteiten hebben een lokaal karakter.  

Agro-industriële activiteiten  

Agro-industriële activiteiten horen niet thuis in het open ruimtegebied (noord en 
zuid) en zullen behandeld worden als een  zonevreemd bedrijf. Met agro-
industriële activiteiten worden activiteiten bedoeld die gericht zijn op toelevering 
van landbouwgrondstoffen noodzakelijk voor de landbouw (vb. 
veevoederfabriek) of activiteiten gericht op de verwerking van 

landbouwproducten (vb. diepvriesgroentenbedrijf), afkomstig van de landbouwactiviteiten in 
de regio (def. PRS-West-Vlaanderen). 

Open houden en vrijwaren van het open agrarisch gebied 
Lendelede bezit – vooral in het zuiden – nog enkele waardevolle open agrarische gebieden. 
Deze belangrijke open gebieden moeten bewaard worden en verweven landbouwgebieden 
moeten erkend worden. 
Niet enkel de openheid, maar ook andere bestaande kwaliteiten van het landschap en de 
natuur, binnen het open agrarisch gebied, moeten behouden worden, zodat de 
gebruikswaarde van het landschap en de natuur kan behouden blijven voor de inwoners. 

Toch moet de landbouwsector zich in de open ruimte verder kunnen ontplooien binnen de 
economische en milieutechnische context. Dit betekent dat de landbouwsector moet 
kunnen inspelen op de huidige trends en ontwikkelingen binnen de sector, zoals de 
industrialisering, specialisering, nichevorming, intensivering, e.a. . 

Dergelijke tendensen brengen logischerwijs een nood aan uitbreiding en modernisering met 
zich mee.  

Nieuwe agrarische bebouwing aansluitend bij bestaande landbouwzetels 

Om wildgroei van bebouwing voor landbouwdoeleinden tegen te gaan en de daarmee 
gepaarde versnippering van het open landschap wordt enkel nieuwe agrarische bebouwing 
toegelaten, aansluitend bij een bestaande landbouwzetel. In het zuiden dient daarbij extra 
benadrukt worden dat de panoramische zichten in stand moeten worden gehouden.  

De trends en verwachtingen voor de landbouwsector duiden echter op een gestage afbouw 
van het aantal actieve landbouwbedrijven. Door de vermindering van het aantal 
landbouwzetels, zullen landbouwgebouwen leeg komen te staan. Deze bebouwing moet in 
de eerste plaats worden aangewend voor de landbouw. Slechts in tweede instantie kan 
gedacht worden aan een invulling voor een nevenfunctie. Bij het hoofdstuk 
nederzettingsstructuur worden de ontwikkelingsperspectieven (als suggestie naar de 
provincie West-Vlaanderen) voor verlaten landbouwzetels verduidelijkt.  

Omwille van deze afbouw van het aantal landbouwbedrijven kunnen bovendien geen 
nieuwe landbouwzetels meer opgericht worden. Men dient gebruik te maken van de reeds 
bestaande hoeves om de open ruimte niet nodeloos te belasten. 
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In deze context is het niet nodig om bouwvrije zones aan te duiden. De zones 
die op vandaag nog niet bebouwd zijn, zijn beschermd door de bovenstaande 
opties omtrent nieuwe agrarische bebouwing en nieuwe landbouwzetels.  

Strenger beleid in het zuiden voor niet-agrarische activiteiten  

Ook voor niet-agrarische activiteiten wordt een onderscheid gemaakt tussen het 
homogene open ruimtegebied in het zuiden en het versnipperde open 
ruimtegebied in het noorden. Binnen het zuidelijke open ruimtegebied zijn de 
ontwikkelingsperspectieven van zonevreemde activiteiten strenger (zie tabel 
beleidskader zonevreemde woningen bij de nederzettingsstructuur en 
categorieën in het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven: van de twaalf 
zonevreemde bedrijven (of zonevreemde bedrijven bij uitbreiding) kregen er 
meer dan de helft categorie 1 of 2 toegewezen. Dit wijst op een streng beleid in 
het zuiden).  

Oplossing bieden voor verlaten landbouwzetels en 
verlaten/leegstaande bebouwing in het agrarisch gebied 
Als suggestie naar de hogere overheid dat een specifiek beleidskader rond 
verlaten landbouwzetels opmaakt, wordt het volgende vermeld: 

Vrijgekomen landbouwzetels en/of andere bebouwing in het agrarisch gebied 
worden prioritair voorbehouden voor landbouwdoeleinden. 

Functiewijzigingen2 kunnen echter toegelaten worden, op voorwaarde dat de 
gebouwen bouwfysisch geschikt zijn voor de nieuwe functie. Dit houdt in dat 
gedurende een periode van 2 jaar vóór de aanvraag tot functiewijziging er aan 
het gebouw of gebouwencomplex geen uit financieel en bouwtechnisch oogpunt 
ingrijpende werken werden uitgevoerd. Volumevermeerderingen in functie van 
een bestemmingswijziging zijn bijgevolg niet toegelaten.  
 
Alternatieve functies2 voor leegstaande gebouwen in het agrarisch gebied zijn 
éénsgezinswoningen (één woning per gebouwencomplex). 
 
 
 

Alternatieve functies2 voor verlaten landbouwzetels in het agrarische gebied, zijn 
 
� de woonfunctie (één woning per bestaand hoevegebouw); 
� opslag van allerhande materialen of materieel; 
� dagrecreatie (vb. paardenhouderij, manege, kinderboerderij); 
� Verblijfsrecreatie zoals toegelaten volgens de wetgeving 
� laagdynamische functies zoals een dierenartsenpraktijk, dierenasiel, tuinaanlegbedrijf 
� instelling waar hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven; 
� aan landbouw of bosbouw verwante activiteiten (stroverhandeling, poot- en zaaigoed, 

loonwerken, agro-techniek).  
 

In het homogene zuidelijke open ruimtegebied van Lendelede wordt opslag van materialen  
en instellingen waar hulpbehoevenden al dan niet tijdelijk verblijven niet toegelaten. 
Om de openheid te behouden is eveneens ‘vertuining’ van de omliggende gronden niet 
gewenst. Dit wil zeggen dat omliggende weiden niet kunnen opgenomen worden als tuin en 
ommuurd of afgesloten worden door vb. hagen (hagen in de zin van kle’s zijn wel gewenst). 
In het zuiden wordt er ook extra de nadruk op gelegd dat het landelijke karakter van de 
hoeves behouden blijft en dat de verkeersaantrekking zeer beperkt moet blijven. 
 
(zie ook tabel beleidskader zonevreemde woningen – nederzettingsstructuur) 

 

Stimuleren van de natuurontwikkeling en natuurbeleving binnen de 
eigen gemeente 
De natuurontwikkeling en de natuurbeleving dienen zich vooral af te spelen in de open 
ruimte, maar eveneens binnen het bebouwde weefsel. De doelstelling om de 
natuurontwikkeling en de natuurbeleving in Lendelede te stimuleren, kan als volgt 
gespecificeerd worden: 

een aantrekkelijk landbouwlandschap door middel van een gebiedsgericht beleid 
rond kleine landschapselementen 

                                                 
2bij versoepeling van de wetgeving terzake kan deze tekst worden aangepast 
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De bestaande poelen die aanwezig zijn in Lendelede hebben een belangrijk 
potentieel voor natuurontwikkeling. Ze kunnen een biotoop vormen voor een 
aantal kwetsbare planten en dieren. Omwille van de grote concentratie aan 
poelen in het noordwesten van de gemeente, wordt in dit gebied aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van een netwerk van poelen. 

Elementen ter bevordering  en instandhouding van dit netwerk: 
. de poelen moeten permanent water bevatten; 
. de poelen moeten voldoende lichtinval hebben; 
. de poelen moeten een voldoende groot wateroppervlakte hebben. 

In het homogene open ruimte gebied ten zuidwesten van de gemeente dienen 
ook andere kleine landschapselementen aangewend te worden ter accentuering 
van het gave landschap. De KLE’s verhogen de natuurwaarde en 
belevingswaarde van het gebied zonder daarbij de openheid aan te tasten. 

In het meer versnipperd landschap in het noorden van Lendelede, kunnen 
kleine landschapselementen aangewend worden om lijninfrastructuren te 
integreren in het landschap. De kleine landschapselementen worden 
aangewend als structurerend element in het versnipperd gebied. De dragers 
van die structuur zijn de N36 en de spoorweg, die tezelfdertijd beter 
geïntegreerd worden in het landschap. 

opwaardering van de Hazebeekvallei met stapstenen 

De Hazebeek stroomt door een gebied met een intensief landbouwgebruik, 
waardoor er weinig ruimte overblijft voor de beek. Daardoor is een volledige 
herinrichting in functie van natuur en landschap niet realistisch. 

Hier is het aangewezen om te werken met zogenaamde stapstenen. 
Deze stapstenen kunnen kleine natuurgebiedjes of landschapselementen zijn.  
Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om leefkansen en verspreiding van 
organismen mogelijk te maken. Op een aantal plaatsen kunnen die stapstenen 
ontwikkeld worden door een ecologische herinrichting van de oevers, waardoor 
zich in en naast het water mini-biotoopjes kunnen ontwikkelen. 

Door het extra stimuleren van de aanplant van knotbomen langs de beek, wordt 
deze beter zichtbaar in het landschap. Bomenrijen kunnen ook de verbinding 
tussen verschillende stapstenen vergemakkelijken. 

panoramische zichten vrijwaren 

Het reliëf in Lendelede geeft aanleiding tot een aantal aantrekkelijke locaties met 
panoramische zichten. Ze zijn belangrijk voor de belevingswaarde van het landschap. 
Extra aandacht wordt besteed aan deze locaties, door de onmiddellijke omgeving ervan 
open te houden. Oprichten van nieuwe gebouwen die deze panoramische zichten zullen 
belemmeren, kunnen bijgevolg niet toegelaten worden. 

Beperkte accommodatie (oriëntatietafel, zitbank, bewegwijzering) zal de 
aantrekkingswaarde van de locatie verhogen voor recreanten. 

bevordering van de landschapsbeleving door de integratie van storende constructies 

Grote bedrijfsgebouwen en grote constructies voor landbouwdoeleinden kunnen, door hun 
omvang en hun zichtbaarheid, storend zijn in het landschap en de landschapsbeleving 
belemmeren. 
Waar mogelijk dient integratie van gebouwen de voorkeur te krijgen. Door middel van 
groenelementen kunnen de gebouwen beter geïntegreerd worden in het landschap en 
kunnen de grote volumes gebroken worden. 
Het is niet de bedoeling om de gebouwen aan het landschap te onttrekken, maar eerder om 
ze in te passen in hun omgeving. 
Integratie van storende constructies vergt meer ruimte dan een klassiek groenscherm, 
maar vergt minder plantmateriaal. 

De gemeente wil een stimulerende rol spelen in dit integratieproces en actief meewerken bij 
de uitwerking van bedrijfsintegratieplannen. 

Uitbouwen van de Bergkapel tot een troef voor milieu, natuur en 
landschap. 
Het domein van de Bergkapel vormt een belangrijke schakel in het  ecologisch netwerk 
en biedt perspectieven om binnen de gemeente een waardevol gebied te creëren. Het is 
een verbindingsgebied tussen de twee grootste homogene open ruimtegebieden van 
Lendelede. 

De Bergkapel krijgt een functie toegewezen die door zijn specifieke natuurwaarde een 
opwaardering kan realiseren van de Lendeleedse natuur. Het herstel en de opwaardering 
van de natuur en het landschap, zal tevens een belangrijke stimulans betekenen voor de 
ontwikkeling van zachte recreatie in Lendelede.  
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In BPA nr. 14 – Bergkapel werden de opties voor dit schakelgebied reeds 
vastgelegd. Het gebied werd als één zone aangeduid met een groene 
nabestemming (bos en park).  

Het BPA bevat de structuurschets opgenomen in de figuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van het BPA is er een gewestplanwijziging (MB 10/11/1998) 
gebeurd van ontginningsgebied met nabestemming 
gemeenschapsvoorzieningen naar ontginningsgebied met nabestemming 
bosgebied. De bebouwing langs de Kuurnsestraat werd opgenomen in 
woongebied met landelijk karakter. De strook in het noorden aan de Hazebeek 
werd bestemd als bufferzone en de boerderij in de Kuurnsestraat als 
groengebied.  

Een goede en veilige bereikbaarheid vanuit de buurgemeenten moet het gebied een 
bovenlokale betekenis geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit structuurplan wordt geopteerd om het gebied van de Bergkapel nog  
uitbreidingsmogelijkheden te geven in de vorm van een ‘open agrarisch landschap’. Binnen 
deze uitbreidingszone blijft de landbouw de hoofdfunctie, maar door de ontwikkeling van 
een groenstructuur wordt een meerwaarde gecreëerd voor landschap en natuur. Deze 
groenstructuur mag de landbouwfunctie niet bezwaren maar moet eerder een recreatieve 
meerwaarde bieden aan dit open agrarisch landschap. 
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Minimale uitbreiding: gebied tussen de Kuurnsestraat, Kwadestraat en 
spoorweg. 

Maximale uitbreiding:  minimale uitbreiding + open ruimte ten noorden van 
de Kwadestraat. De exploitatievergunning voor 
stortactiviteiten eindigt in 2006.  

Open ruimte corridor 
Open ruimte corridors zijn in de eerste plaats landschappelijk belangrijk. Ze 
zorgen voor de continuïteit van het landschap en beletten dat woonkernen aan 
elkaar gaan groeien. Om de toekomst van het landschap te vrijwaren moet met 
het ruimtegebruik in deze gebieden extra voorzichtig worden omgegaan. Ze zijn 
een argument om nieuwe bebouwing te laten aansluiten bij bestaande en om 
geen nieuwe bebouwing toe te laten in het homogeen open landschap. 
De open ruimte ten noorden van de kern van Lendelede verhindert dat de 
Lendeleedse bebouwing en de bebouwing van Izegem en Ingelmunster aan 
elkaar groeit. Deze open ruimte moet zoveel mogelijk gevrijwaard worden van 
enige bebouwing. Dit gebied is echter reeds zeer versnipperd. Door nieuwe 
bebouwing te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing en geen nieuwe 
landbouwzetels, woningen of bedrijven (in nieuwe gebouwen) toe te laten wordt 
ervoor gezorgd dat Lendelede niet vergroeit met Izegem en Ingelmunster. 

De open ruimte ten zuiden van Lendelede verhindert dat de Lendeleedse 
bebouwing aansluit bij de bebouwing van het verstedelijkte gebied rond Kortrijk. 
Door de openheid van het gebied is hier echter minder gevaar tot het 
aanééngroeien van woongebieden. Ook hier zullen maatregelen getroffen 
worden om de huidige situatie te beschermen (nieuwe bebouwing laten 
aansluiten bij de bestaande bebouwing, geen nieuwe landbouwzetels, woningen 
of bedrijven (in nieuwe gebouwen), randvoorwaarden ter bescherming van het 
landschap). 

2.4.3. SAMENVATTING BELEIDSKEUZES 
◦ bergkapel : (= belangrijkste selectie binnen lokale ecologische infrastructuur) voor 

het gebied van de bergkapel gelden de voorschriften en afbakening van het bpa 
Bergkapel, totdat dit wordt vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

◦ minimale uitbreidingszone bergkapel = open agrarische landschap met een hoge 
natuurwaarde en met recreatief medegebruik. 

◦ maximale uitbreidingszone bergkapel = open agrarisch landschap met een hoge 
natuurwaarde en met recreatief medegebruik. 

◦ Hazebeekvallei, op te waarderen d.m.v.stapstenen.  
◦ maximaal te vrijwaren panoramisch zicht: Beiaardlinde, Hulste-molenstraat, 

Bergkapel. 

2.4.4. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Aanplantings- en beheersplan voor de ontwikkeling van stapstenen bij de Hazebeek. 
� Ondersteuning bij de opmaak van bedrijfsintegratieplannen. 
� Ondersteunende en stimulerende maatregelen (vb. subsidies) voor de KLE’s in het 

zuidwestelijk homogeen open ruimte gebied. 
� Aanplantingen langs spoor en N36, ter accentuering en inkleding van de 

structuurbepalende lijninfrastructuren. 
� Beschermen en instandhouden van de panoramische zichten, dmv 

beheersovereenkomsten. 
� Opmaak van een open ruimte RUP voor de zuidelijke open ruimte, ter vrijwaring van 

de panoramische zichten. 
� Stedenbouwkundige verordening en/of RUP opmaken voor de gemeente Lendelede, 

waarin wordt verankerd dat nieuwe bebouwing in de open ruimte moet aansluiten bij 
de bestaande bebouwing en dat er geen nieuwe landbouwzetels kunnen worden 
opgericht. 
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2.5. TOERISTISCH - RECREATIEVE 
STRUCTUUR 

kaart 5’: de gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

2.5.1. UITGANGSPUNTEN 

Algemeen 
Lendelede wenst een gemeente te zijn met voldoende 
ontspanningsmogelijkheden. Daarbij wordt bij voorkeur ingespeeld op de ligging 
van Lendelede binnen zijn groter geheel: het buitengebied. 
Het recreatief medegebruik in de open ruimte wordt ondersteund, maar aan 
bijkomende infrastructuur in de open ruimte worden beperkingen opgelegd. 
De bestaande sportinfrastructuur situeert zich hoofdzakelijk bij de twee 
woonconcentraties. 

Provinciale bevoegdheid 
De provincie selecteert de toeristisch-recreatieve knooppunten, de toeristisch-
recreatieve netwerken en de toeristisch-recreatieve lijnelementen. Specifiek 
voor Lendelede werden geen selecties van bovengemeentelijk belang 
geselecteerd. Daaruit moeten we concluderen dat de toeristisch-recreatieve 
elementen in Lendelede kleinschalig dienen te blijven. 

Gemeentelijke bevoegdheid 
De gemeente is bevoegd voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur van 
lokaal belang. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2. DOELSTELLINGEN 

Opwaarderen van recreatieve wandel- en fietsmogelijkheden en 
integreren in een lokaal netwerk van recreatieve knooppunten  
In het informatief gedeelte werden reeds de bestaande wandel- en fietspaden in kaart 
gebracht. In de gewenste structuur wil men deze paden  opwaarderen en inschakelen in 
een lokaal recreatief netwerk. Dit houdt in dat ze als verbinding gaan functioneren  tussen 
de verschillende lokale recreatieve knooppunten.  
Voor Lendelede kunnen als recreatieve knooppunten worden geselecteerd: 
 
KNOOPPUNTEN IN DE KERN: 
� de marktplaats met kerk en de terrasjes: 

De marktplaats van een gemeente moet een ontmoetingsplaats zijn voor de 
inwoners. Daarom neemt het gemeentebestuur van Lendelede haar marktplaats op 
in de lijst van toeristisch-recreatieve knooppunten. In dit kader is de marktplaats 
recent heraangelegd. De marktplaats is geschikt voor diverse evenementen. 
Terrasjes zijn in dit kader aangewezen en worden dan ook toegelaten. De kerk is 
bovendien een bezienswaardigheid. 

� Cultureel Centrum ‘Den Tap’: 
Het centrum moet de mogelijkheid bieden om culturele activiteiten te laten 
plaatsvinden. Ook kan het centrum gehuurd worden door de plaatselijke Lendeleedse 
verenigingen. De cultuurbeleidscoördinator zal ervoor zorgen dat het Cultureel 
Centrum aantrekkelijk blijft binnen het lokale toeristisch-recreatief netwerk.   

�  de verschillende sportterreinen: 
(sportvelden Langemunte, sportveldjes in Sint-  Katarina, Tennisclub aan Sint-
Arnoldus) 
Lendelede wil de sportterreinen door een degelijk onderhoud en aangepaste 
accommodatie aantrekkelijk houden voor de recreant.   
 

KNOOPPUNTEN IN DE OPEN RUIMTE: 
� de bergkapel:  

Het gebied bergkapel moet een belangrijke bijdrage leveren voor de zacht 
recreatieve functies die toegekend worden aan het open ruimtegebied. De bergkapel 
verhoogt de attractieve waarde van de openluchtrecreatie en kan een 
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aantrekkingspool worden voor recreatieve activiteiten (wandelen, fietsen, 
paardrijden, mountainbiken, joggen, e.a.), verenigbaar met het 
natuurelement in het schakelgebied. De planopties uit het goedgekeurd 
bpa worden aangehouden. Daarbij zijn de uitgesproken 
reliëfkarakteristieken een belangrijke component voor de 
belevingswaarde in het gebied. De hoogtes geven mogelijkheden voor het 
creëren van zichtlijnen die de verbondenheid met het open agrarisch 
gebied beklemtonen en tevens een attractieve meerwaarde hebben. 

� de panoramische zichten: 
Het reliëf in Lendelede geeft aanleiding tot een aantal aantrekkelijke 
locaties met panoramische zichten. Ze zijn belangrijk voor de 
belevingswaarde van het landschap. 
Extra aandacht wordt besteed aan deze locaties, door de onmiddellijke 
omgeving ervan open te houden. 
Beperkte accommodatie (oriëntatietafel, zitbank, bewegwijzering) zal de 
aantrekkingswaarde van de locatie verhogen voor recreanten. 

� de beekvalleien:  
De beekvalleien zijn vooral omwille van hun ecologische betekenis 
waardevol. Enige vorm van zachte recreatie (wandelpad – fietspad) kan 
getolereerd worden langs de beekvalleien. Deze valleien zijn immers voor 
de recreant een aantrekkelijk aspect van de open ruimte.  

� de open ruimte in haar geheel 
kan eigenlijk op zich als een attractiepool beschouwd worden voor de 
stedeling.  De verschillende wandelroutes en fietsroutes door deze open 
ruimte, het vrijwaren van de panoramische zichtplaatsen,... zijn acties om 
de open ruimte toegankelijk en aantrekkelijk te maken. 

Er dient ook gezorgd te worden voor een continuïteit naar de dichtbij gelegen 
toeristisch-recreatieve aantrekkingspolen in de naburige gemeenten zoals 
Heulebos en Steenbeekbos. 
 
Om deze lokale recreatieknooppunten in te schakelen in een netwerk, dienen er 
verbindingen worden voorzien. Daarvoor kan men gebruik maken van de 
bestaande wandel –en fietspaden en van de bestaande land- en voetwegen. 
Missing links moeten worden vervolledigd. 

Om mensen te stimuleren om gebruik te maken van dit recreatief netwerk, moet de kwaliteit 
van de recreatiemogelijkheden hoog zijn. De recreatieve knooppunten en de verschillende 
routes dienen verzorgd te worden (onderhoud, rustplaatsen voorzien, uitkijkposten, 
kwalitatief groen, maatregelen voorzien ten voordele van wandelaars en fietsers, een 
aangepaste bewegwijzering, foldertjes verspreiden,...)  
 

Bevestiging en opwaardering van bestaande sportmogelijkheden 
Sente :  

In Sente opteert men om de bestaande ruimte en infrastructuur (voetbal, schietstand, 
speelterrein bij school) te behouden en op te waarderen. Sente  is immers een 
woonconcentratie met een zekere zelfstandigheid (de gemeente Lendelede geeft de 
suggestie mee om Sente op te waarderen tot woonkern).  

Hoofddorp Lendelede: 

In het zuidwesten van het hoofddorp Lendelede 
ligt de sporthal met haar sportterreinen. Om aan 
de noden van de Lendeleedse bevolking te 
voldoen, moet deze infrastructuur 
opgewaardeerd worden en aangepast worden. 
Dit houdt in dat een flexibel beleid gevoerd wordt, 
dat kan inspelen op trends en tendensen. Het 
meest zuidelijke voetbalplein is momenteel 
zonevreemd. Een bevestiging van dit terrein komt 
tegemoet aan de huidige toestand. Een 
regularisatie kan enkel verantwoord worden mits 
duidelijke afbakening van het sportterrein. 

Aangezien de sportterreinen aan de rand van de kern liggen, zal een afbakening van de 
zuidelijke grens van het sportterrein, eveneens een deel van de afbakening van de kern 
van Lendelede inhouden. 

Bijkomende uitbreidingsmogelijkheden in zuidelijke richting, zijn niet wenselijk op korte 
en/of middellange termijn. 

zonevreemd 
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Stimuleren van de belevingswaarde van de open ruimte 
Zoals vermeld bij de eerste doelstelling, heeft de open ruimte op zich ook een 
recreatieve waarde. Een uitstapje in het ‘platteland’ van Lendelede moet nog 
aanlokkelijker worden door  
� de wandel –en fietsroutes langs panoramische zichten en andere 

recreatieve knooppunten  
� themaroutes (vb. poelenpad, kapellekensroute), mountainbikeroutes,...) 
� al dan niet educatieve natuurbeleving : vb. Op en rond de bergkapel, bij 

enkele poelen 
� uitkijkplaatsen, met rustmogelijkheid ter hoogte van panoramische zichten 
� ... 
 

Vermijden van wildgroei van toeristisch recreatieve 
activiteiten in de open ruimte 
 

zonevreemd sport/recreatieterrein in de zuidelijke open ruimte:  

In de zuidelijke open ruimte, vlakbij het 
hoofddorp Lendelede (Kwadestraat), 
bevindt zich een zonevreemd 
recreatieterrein (hondenclub en 
schietstand). Beide clubs zijn reeds 
meerdere jaren op deze locatie 
gevestigd en hebben op die manier een 
belangrijk ledenaantal opgebouwd. Ze 
zijn een belangrijke schakel in het 
sociale leven van Lendelede. 

De hondenclub maakt gebruik van een 
weide en het  kleine  clublokaal  aan de 

rand van de weide dat weinig impact op de omgeving. Omdat de activiteiten in 
hun huidige vorm geen noemenswaardige hinder veroorzaken in het open 
ruimtegebied, kunnen ze blijven bestaan onder hun huidige vorm. Indien echter 
grotere infrastructuurwerken (vb. uitbreiding) nodig zijn, zullen de activiteiten 

moeten herlocaliseren. Ook bij stopzetting van de huidige activiteiten zullen geen nieuwe 
activiteiten kunnen plaatsvinden op deze locatie.  

 

Toch moeten, in beperkte mate, toeristisch-recreatieve, laagdynamische activiteiten in de 
open ruimte mogelijk blijven, doch onder strikte voorwaarden: 
recreatief-toeristisch medegebruik is mogelijk, binnen bestaande gebouwen 
(paardenhouderij, manege, kinderboerderij – zie ook tabel beleidskader zonevreemde 
woningen bij de nederzettingsstructuur ). Ook verblijfsrecreatie moet mogelijk blijven binnen 
het wettelijk kader. Er kan in dit opzicht een herbestemming van verlaten landbouwzetels 
mogelijk gemaakt worden. Een beleidskader uitwerken voor verlaten landbouwzetels is 
echter een taak van de provincie, waardoor dit enkel als suggestie kan worden 
meegegeven. 
 

 
 

 
Sportterrein langs de winkelsestraat:  

In het westen van Lendelede (in de 
Winkelsestraat) is er een private 
tennisclub, met een tennisterrein. Dit 
terrein ligt in woongebied met landelijk 
karakter en stoort niet in de omgeving. 
De accommodatie is bovendien zeer 
beperkt en bestaat enkel uit een 
opberghok voor materialen. Deze 
sportterreinen kunnen dan ook blijven 
bestaan binnen het landelijk 
woongebied, zolang de ruimtelijke 
draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden.  
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2.5.3. SAMENVATTING BELEIDSKEUZES 
◦ regularisatie van de zone  ten zuiden van de bestaande sportterreinen 

(Langemunte) 
◦ Toeristische knooppunten: 

IN DE KERN 
* de marktplaats met kerk en de terrasjes  
* cultureel centrum ‘Den Tap’ 
* de verschillende sportterreinen (sportvelden Langemunte, 
sportveldjes in Sint-  Katarina, Tennisclub aan Sint-Arnoldus)  
IN DE OPEN RUIMTE 
* de bergkapel  
* de panoramische zichten  
* de beekvalleien  
* de open ruimte in zijn geheel  

 

2.5.4. MAATREGELEN EN ACTIES 
� RUP zonevreemde sportterreinen. 
� Maatregelen ter bescherming en vrijwaring van de panoramische zichten: 

zie natuurlijke, agrarische en landschappelijke structuur 
� Inrichting van panoramische zichtplaatsen. 
� Uitbouw van een lokaal recreatief netwerk met integratie van de 

bestaande recreatieve routes. 
� Uitbouw en ondersteuning van recreatiemogelijkheden op de terreinen 

van de Bergkapel: input educatieve en recreatieve actoren zoals 
wandelpaden, mountainbikemogelijkheden, infomateriaal, picknickplaats.  
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3. GEWENSTE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR VOOR DE DEELRUIMTES 

Concreet worden 5 deelgebieden benaderd, zijnde: 
 

1. kern Lendelede 
2. Sente 
3. open ruimte gebied (noord en zuid) 
4. schakelgebied 
5. N36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sente strekt zich uit over 3 gemeenten: Lendelede, Kuurne en Kortrijk. Met Sente wordt de 
hele woonconcentratie bedoeld. Sint-Katarina is enkel het deel gelegen in Lendelede. 
In overleg met de betrokken gemeenten werd beslist om het deelgebied ‘Sente’ en haar 
gewenste ruimtelijke structuur, op te nemen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van 
Lendelede. 
Alle doelstellingen, concepten en teksten omtrent de gewenste ruimtelijke structuur voor  
Sente en de eventuele selecties, zijn het resultaat van onderling overleg tussen de drie 
betrokken gemeenten. 
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3.1. KERN LENDELEDE 
kaart 6’: De gewenste ruimtelijke structuur voor de kern Lendelede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kern Lendelede is gelegen op één van de hoogste punten van de heuvelrug 
door de gemeente Lendelede. Het is een landelijke kern, gelegen tussen de 
verstedelijkte gebieden van Kortrijk en Roeselare-Izegem.  
De provincie heeft de taak om in het buitengebied kernen te selecteren en een 
onderscheid te maken in verschillende beleidscategorieën. Het dorp Lendelede 
werd geselecteerd als een bedrijfsondersteunend hoofddorp. Dit wil zeggen dat 
de gemeente moet voorzien in de opvang van de eigen groei van de 
huishoudens op niveau van de kern.  

3.1.1. DOELSTELLINGEN 

Bundelen en versterken van de kleinhandel en diensten op 
gemeentelijk niveau 
Het is belangrijk voor Lendelede dat de commerciële functies op gemeentelijk niveau en de 
dienstverlenende functies op gemeentelijk niveau, behouden blijven en zelfs versterkt 
worden, teneinde de dynamiek en de autonomie van Lendelede  te ondersteunen. 

Specifiek in het centrum van de kern van Lendelede en in de winkelstraten 
(Izegemsestraat, Winkelsestraat, Heulsestraat, Rozebeeksestraat, Stationsstraat), dient 
extra aandacht te worden besteed aan de stimulering van kleinhandel en diensten. Dit moet 
resulteren in een hoge concentratie en ver doorgedreven verwevenheid van wonen, werken 
en openbare functies. 

Uitbouwen van een volledig voorzieningenniveau 
De gemeente Lendelede streeft naar een volledig aanbod van voorzieningen, teneinde de 
afhankelijkheid van andere dienstverlening (uit andere gemeenten of privaat) tot een 
minimum te beperken. 

Op de site achter het gemeentehuis wordt nu reeds een terrein gereserveerd voor 
gemeenschapsvoorzieningen (gemeentelijke kinderopvang). 
Ook de terreinen van het gemeenschapsonderwijs bieden op lange termijn mogelijkheden 
voor de verdere uitbouw van het voorzieningenniveau. 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor de gemeentelijke sport- en 
recreatieve infrastructuur. 
In het belang van de volledige Lendeleedse gemeenschap is goede functionering van de 
gemeentelijke sport- en recreatiemogelijkheden een belangrijk aandachtspunt. De huidige 
terreinen voldoen momenteel aan de behoefte. Men zal daarom vooral aandacht moeten 
schenken aan de ‘kwaliteit’ van de bestaande sportterreinen. 
Het meest zuidelijke sportterrein ligt vandaag echter in landbouwgebied (zonevreemd). Het 
gemeentebestuur wenst dit terrein op te nemen in de recreatieve structuur van de 
gemeente, waardoor het sportterrein niet langer als zonevreemd kan worden beschouwd. 
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Kwalitatief inrichten van het openbaar domein 
Door het opwaarderen van de bestaande open ruimtes en groenaccenten kan 
men voor kwaliteit zorgen binnen het openbaar domein. 

In de residentiële woonwijken in het centrum van Lendelede kan de 
opwaardering van de open ruimtes een meerwaarde betekenen voor de 
woonkwaliteit in deze wijken en buurten. 

Ook in het centrum kunnen accenten gelegd worden door aanplantingen, 
banken, aanleg van het openbaar domein. Waardevolle accenten, zoals bv. de 
voetwegel tussen de Stationsstraat en de Rozebeeksestraat kunnen beschermd 
worden. Kleine ingrepen zoals het pleintje in de Stationsstraat verhogen de 
leefbaarheid van de buurt. 

Ook de aanleg en het beheer van de sportterreinen moeten blijk geven van een 
doordacht en geëngageerd groenbeleid bij de kern. 

Verdichten waar mogelijk 
Door hergebruik van verlaten panden, saneren van oude woningen en door 
inbreiding (bebouwen van onbebouwde enclaves in het centrum) kan de 
dichtheid en de densiteit in het centrum van Lendelede verhoogd worden. 
Projecten zoals het Gankske en de recente realisaties van meergezinswoningen 
in het centrum getuigen daarvan. 

De toekomstige herbestemming van de verlaten site Combes in de Heulsestraat 
is een uitgesproken kans op inbreiding en verdichting. 

De afwerking van de bebouwde kom, door de realisatie van de woongebieden, 
zoals voorgesteld in bpa Nieuwstraat, draagt eveneens bij tot de verdichting en 
versterking van de kern van Lendelede. 

Compact en gedifferentieerd inbreiden, uit zich in het zuinig ruimtegebruik en in 
een gespreide vermenging van de verschillende centrumfuncties. 

Gebieden bevriezen voor woonuitbreiding op lange termijn 
Omdat de gemeentelijke woonbehoeftestudie aantoonde dat er voldoende 
inbreidingsmogelijkheden waren om aan de woonbehoefte te voldoen, wordt er 
op korte en middellange termijn geen woonuitbreiding voorzien in Lendelede. 
Toch wil men bepaalde terreinen selecteren en vrijwaren voor mogelijke 

uitbreidingsbehoeften in de toekomst (lange termijn). Het gebied ten zuiden van de 
Kuurnestraat  (woonuitbreidingsgebied op het gewestplan) werd daarvoor geselecteerd. 
Het is een gebied dat zich net binnen de voorziene wijkverzamelweg bevindt. Bij de 
eventuele realisatie op lange termijn zal dan eveneens de wijkverzamelweg kunnen 
vervolledigd worden.  

Creëren van een gedifferentieerd woningaanbod 
Uit de gegevens omtrent de gezinssamenstelling, blijkt dat de gezinsverdunning in 
Lendelede zich in een versneld tempo manifesteert. De snelle toename van gezinnen met 1 
of 2 personen en de daling van het aandeel grotere gezinnen wijzen op een terugvloei van 
het aandeel jonge gezinnen. Door een onaangepast aanbod in Lendelede, trekken jonge 
gezinnen er weg. 
Lendelede wil een beleid voeren ter ondersteuning van gezinnen met meer dan 2 
personen, m.a.w. de gezinnen met kinderen, gezinnen waar de ouders deel uitmaken van 
de actieve bevolking. 

Ook wil de gemeente Lendelede het gewenste aandeel voor sociale woongelegenheden en 
betaalbare bouwgronden afstemmen op de gemiddelde streefpercentages voor 
Vlaanderen.  
Bij nieuwe realisaties van woningbouwprojecten is het aangewezen de voorgestelde 
verdeelsleutel  (zie gewenste nederzettingsstructuur) voor de verschillende woningtypes, 
als leidraad te gebruiken. 

Ondersteuning van de categorisering van de wegen 
De doortocht door het centrum van Lendelede kan en mag geen beletsel zijn voor de 
functie van de wegen. 

In Lendelede hebben de Izegemsestraat, de Winkelsestraat, de Heulsestraat en de 
Stationsstraat een categorisering lokale II, wat inhoudt dat hun hoofdfunctie bestaat uit het 
ontsluiten van de kern van Lendelede. Dit betekent dat de inrichting van deze wegen, de 
vlotte verkeersafwikkeling niet in het gedrang mag brengen. 

Dit houdt niet in dat de kern van Lendelede het doorgaand verkeer moet worden 
aangemoedigd. De geselecteerde invalswegen hebben tot doel Lendelede te ontsluiten 
naar een buurgemeente of naar een wegennet van hoger niveau dan het lokale. Daarom 
moet op de invalswegen van Lendelede het doorgaand verkeer, van zowel 
personenwagens als vrachtwagens, worden ontmoedigd. Doorgaand verkeer dient gebruik 
te maken van de aanwezige secundaire wegen (N50 – N36). 
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Optimale verkeersleefbaarheid in de kern 
Volgende elementen staan garant voor de verkeersleefbaarheid in de kern van 
Lendelede: 
� zwaar vrachtverkeer  weren uit de kern;  
� doseren van het doorgaand verkeer; 
� voorrang voor de zwakke weggebruiker; 
� trage snelheid van gemotoriseerd verkeer;  
� voldoende parkeermogelijkheden ten behoeve van de centrumstraten. 
� vlotte ontsluiting naar de hoofdwegen (cat. Lokale II) en de 

wijkverzamelweg; 
� vlotte ontsluiting van de scholen en de bedrijven. 
 
Elke ingreep en actie dient rekening te houden met bovengenoemde 
aandachtspunten. 
 
 
Het hoofdaccent wordt gelegd op de centrumstraten, waar alle centrumfuncties 
verenigd zijn. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van deze 
centrumstraten moet voor iedere gebruiker optimaal zijn. Gemengd verkeer met 
een aangepaste snelheid zou de leefbaarheid en veiligheid in het centrum 
moeten kunnen waarborgen. 
 
Dit betekent dat bij de inrichting van deze straten vooral aandacht uitgaat naar : 
� verkeersremmende maatregelen, creëren poorteffect op invalswegen, 

aanpassen wegbeeld aan functie van het afdwingen van een lagere 
snelheid; 

� voldoende aandacht voor de zwakke weggebruikers; 
� kwaliteitsvolle (liefst vrijliggende) fietsverbindingen naar de kernen toe, 

eens in de kern gaat de voorkeur uit naar gemengd verkeer; 
� een weldoordacht parkeerbeleid in de kernen; 
� uitbouwen van openbaar vervoer tot een systeem dat een alternatief kan 

bieden voor autoverkeer. (cfr. decreet op de “Basismobiliteit”). 
 

Eerherstel voor het stationsplein 
Het plein, bij het voormalig station, langs de spoorweg biedt door zijn ligging enkele 
mogelijkheden in het kader van de uitbouw van het openbaar vervoer op lange termijn. De 
gemeente Lendelede wil de mogelijkheid open laten om een halteplaats te voorzien bij een 
eventuele realisatie van een light-railverbinding tussen Kortrijk en Roeselare. 

Op korte termijn kan het plein volledig heringericht worden, om zo een meerwaarde voor 
het openbaar domein te creëren. Bij deze herinrichting moet echter rekening worden 
gehouden met een eventuele toekomstige rol binnen het openbaar vervoersysteem. 

Door zijn ligging langs de lokale weg II, de Stationsstraat, zijn hier eveneens mogelijkheden 
weggelegd bij de verdere uitbouw van het netwerk van de lijnbussen, meer specifiek voor 
een oost-westverbinding. 
 

Aanduiden van enkele zoekzones aan de rand van de kern voor een 
latere uitbouw van een lokaal bedrijventerrein  
In het informatief deel (hoofdstuk 6.2) werd aangetoond dat vandaag de behoefte aan 
bijkomende bedrijven kan opgevangen worden binnen het juridisch aanbod aan 
bedrijventerreinen. Na 2007 zou het aanbod niet meer volstaan. Daarom werden enkele 
zoekzones voor een nieuw lokaal bedrijventerrein onderzocht. Een goede locatie is immers 
uiterst belangrijk voor het goed functioneren van de kern enerzijds en het bedrijventerrein 
anderzijds. Op het moment dat er werkelijk een behoefte is aan een nieuw lokaal 
bedrijventerrein, kunnen de zoekzones opnieuw, volgens de methodiek in hoofdstuk 6.2 
van het informatief deel, tegen elkaar afgewogen worden.  

Erkenning en ondersteuning van grootschalige bedrijven, aan de rand 
van de kern 
Aan de rand van de kern van Lendelede komen enkele grootschalige bedrijven voor, niet 
aansluitend bij de nieuwe ambachtelijke zone. 
Deze bedrijven kunnen niet onbeperkt en ongebreideld uitbreiden. Hun specifieke situatie, 
aanleunend bij de kern van Lendelede, houdt beperkingen en grenzen in.  
De uitbreiding van Nelca en Neirynck-Holvoet werd reeds geregeld in recent goedgekeurde 
BPA’s (BPA Stationsstraat en sectoraal BPA zonevreemde bedrijven). De opties van deze 
BPA’s worden overgenomen.  
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� Nelca nv: Het bedrijf kan uitbreiden ten westen van het bestaande bedrijf. 
De uitbreiding mag slechts een non-productieve bedrijfsactiviteit bevatten.  
(kantoren, research, stapelen,...). Alle productieactiviteiten zijn er 
verboden.   De activiteiten mogen eveneens geen hinder veroorzaken 
voor de woonomgeving.   

� Neirynck – Holvoet: Het bedrijf kan uitbreiden ten zuiden van het 
bestaande bedrijf. De inplanting van de gebouwen is weliswaar beperkt. 

� De uitbreiding die Volys Star nodig heeft, zal opgelost moeten worden via 
een gewestelijk RUP. 

� NMC-Works en vlasbedrijf Vandecasteele: in dit structuurplan wordt 
voorzien dat deze bedrijven kunnen uitbreiden bij het aantonen van een 
concrete behoefte. 

 
Zowel voor de bedrijven als voor de inwoners van de kern van Lendelede, is het 
belangrijk dat de mogelijkheden en de beperkingen op korte, middellange en op 
lange termijn worden vastgelegd. Dit zal moeten meegenomen worden bij de 
opmaak van het gewestelijk RUP. 

Benutten van de mogelijkheden van het open/groen 
landschap 
In het noordwesten, achter de bebouwing van de Oudstrijderslaan en in het 
zuiden, achter de Kuurnsestraat, bestaat er een zeer nauwe band tussen 
centrumbebouwing en open en/of groen landschap. 
Hier kunnen mogelijkheden benut worden om de betrokkenheid tussen beide 
entiteiten te verhogen. 
Doorkijken, zichten, passages voor voetgangers, doorlopende groenaanleg, 
e.a....kunnen die betrokkenheid accentueren. 

In het zuiden van de kern van Lendelede wordt de link gelegd met de Bergkapel 
door fietsers- en voetgangerspaden te laten aansluiten op de bestaande wegen. 
 
 
 
 

3.1.2. CONCEPT 
= doelstellingen vertaald in een gewenst beeld voor deze deelstructuur en/of deelruimte. 

In de kern van Lendelede wordt een onderscheid gemaakt tussen drie zones. 

 

1.  Het centrumgebied is een 
dynamische zone, waar verschillende functies 
hand in hand gaan. Een maximale vermenging 
en hoge densiteit wordt beoogd. 

2. De tweede zone is hoofdzakelijk een 
verblijfsgebied en heeft een residentieel 
karakter. Alle ingrepen, acties en realisaties zijn 
hoofdzakelijk afgestemd op de woonfunctie. 

3. De buitenste rand van de kern van 
Lendelede heeft eveneens een hoge graad van 
vermenging van functies. Hier ligt het accent 
echter op grootschaligheid, waarbij extra 
aandacht dient besteed te worden aan de 
confrontatie met de woonomgeving 

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, 
verkavelingsplannen of bij enig ander initiatief met impact op de ruimtelijke ontwikkeling van 
de kern van Lendelede, dient rekening te worden gehouden met hoger gestelde 
bedoelingen voor de verdere ruimtelijke uitbouw en ontwikkeling van de kern van 
Lendelede. 
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3.1.3. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Opmaak RUP voor de afbakening van de kern van Lendelede, al dan niet 

gekoppeld aan het RUP zonevreemde woningen/constucties.  
� Bepalen van de ontwikkelingsperspectieven van de kern Lendelede, al 

dan niet opgesplitst in deelRUP’s (centrumgebied, delen van het 
centrumgebied, delen van het verblijfsgebied,...) 

� Ontwerp inbreiding Rozebeeksestraat en hoeve Lampaert. 
� Opzetten van een beleidskader huisvesting (met gedifferentieerd 

woningaanbod als doel). 
� Aandringen op een gewestelijk RUP voor de uitbreiding van Volys Star. 
� Realiseren ambachtelijke zone aan de Rozebeeksestraat.  
� Plaats voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen achter het 

gemeentehuis 
� Inrichtingsplan voor de herinrichting van het stationsplein. 
� Verkeersremmende maatregelen centrumgebied. 
� Inrichten van de lokale wegen volgens de categorisering. 
� Gericht beleid op duurzame groenaccenten in het centrum. 
� Uitwerken van inrichtingsplannen en/of RUP voor de herinrichting van de 

openbare ruimte aan het Stationsplein. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden dat het plein op lange termijn opnieuw een openbaar 
vervoersknooppunt kan worden. 
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3.2. SENTE 
kaart 7’: De gewenste ruimtelijke structuur voor Sente 

 
 
Sente is een dorp gelegen deels op Kuurne, deels op Lendelede, deels op 
Kortrijk. Sint-Katarina is het deel van Sente gelegen op het grondgebied 
Lendelede. 

Sente werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen niet 
geselecteerd als een woonkern. Het is bijgevolg slechts een woonconcentratie 
in het buitengebied. 

Sente is een volwaardige parochie (met kerk en begraafplaats), en telt een 
basisschool, een parochiezaal en aanbod aan dagdagelijkse kleinhandelszaken. 
Sente beschikt over een aanbod aan voorzieningen op maat van de eigen 
woonconcentratie. 
Daarom geven de besturen van (Kortrijk), Kuurne en Lendelede de suggestie 
om, in het herziene PRS-West-Vlaanderen, Sente te beschouwen als een 
volwaardige woonkern in het buitengebied, met zijn eigen voorzieningen en zijn 
eigen identiteit. Gelegen onder de Bergkapel, is de kern bovendien 
structurerend in het omringde landschap.  

Toch dient Sente kleinschalig te blijven. Grote ontwikkelingen horen eerder thuis in het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. De doelstellingen voor deze deelruimte zijn een 
concretisering van bovenstaande beleidsmatige optie. 

3.2.1. DOELSTELLINGEN 

Homogeniteit in het ruimtelijk beleid van de drie betrokken gemeenten 
Ondanks de specifieke situatie van Sente, op grondgebied van drie gemeenten, is het 
dorpje een homogeen geheel gebleven. 
Het behoud van die eigenheid en die homogeniteit vindt hoofdzakelijk zijn oorsprong in het 
samenhorigheidsgevoel van de bewoners. Niettegenstaande de sterke verbondenheid en 
jarenlange opgebouwde banden, is de samenwerking van de verschillende betrokken 
gemeentebesturen van essentieel belang voor die eigenheid en homogeniteit. 

Een permanent en voortgezet overleg tussen de drie gemeenten blijft een voorwaarde voor 
een hechte samenleving en een solide woonconcentratie. 

Aangenaam wonen in Sente 
Net zoals de kern van Lendelede moet er, om de het wonen aangenaam te maken, ook in 
Sente duidelijk de graad van verwevenheid bepaald worden binnen het bebouwd gebied 
(centrumgebied – verblijfsgebied). Het wonen is en blijft de hoofdfunctie in Sente. Naast 
wonen kunnen er ook kleinhandel, diensten en lokale bedrijvigheid voorkomen. Het blijft 
een woongebied, gekenmerkt door een dichte bebouwing, waar in de toekomst naar 
verdichting kan gestreefd worden. Deze nevenfuncties worden gestimuleerd in het 
centrumgebied. 

Buiten het centrumgebied wordt de woonomgeving aangeduid als verblijfsgebied, waar de 
nadruk ligt op wonen. Passend binnen het woonweefsel (kleinschalig) zijn andere functies 
in nevenbestemming beperkt toegelaten. 

Omdat Sente niet werd geselecteerd in het PRS West-Vlaanderen, betekent dit in principe 
dat enkel de juridisch correct gelegen onbebouwde gronden mogen benut worden voor de 
realisatie van bijkomende woningen. Kuurne mag het woonuitbreidingsgebied in Sint-
Katrien (= deel van Sente dat in Kuurne ligt), pas aansnijden op lange termijn. De 
woonbehoefte van Kuurne moet immers in de huidige planperiode opgelost worden in het 
stedelijk gebied. Hierbij wordt opnieuw de nadruk gelegd op de suggestie om bij de 
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herziening van het PRS West-Vlaanderen, Sente te selecteren als volwaardige 
woonkern. Zo kan eventueel bijkomende woonbehoefte van Sente gerealiseerd 
worden in Sente zelf.  

Verhogen van het voorzieningenniveau 
Het voorzieningsniveau in Sente kan verhoogd worden. Het beleid om dit te 
bereiken kan o.a. via RUP’s gevoerd worden. Daarvoor moet ruimte (fysische 
en wettelijke) gelaten worden voor de basisvoorzieningen zoals de kleinhandel 
(bakker, beenhouwer, krantenwinkel, apotheek) en de 
gemeenschapsvoorzieningen en diensten (post, basisschool, glascontainers, 
bushaltes, ...) 

Vooral het voorzieningenniveau met een sociale impact, is van primordiaal 
belang om het gemeenschapsgevoel en de samenhorigheid Sente te bewaren 
en te versterken. Het behoud van de basisschool, de uitbouw van de sport- en 
recreatievoorzieningen,... ondersteunen dit doel. 

De ontwikkeling van kleinhandel en diensten gebeurt bij voorkeur onder de 
kerktoren of langs de invalswegen en binnen de bebouwde kom van Sente (= 
het centrumgebied dat werd gespecifieerd bij de nederzettingsstructuur). 

Behouden en opwaarderen van de sport- en speel- 
voorzieningen achter de kerk 
In Sente opteert men om de bestaande ruimte en infrastructuur (voetbal, 
schietstand, speelterrein bij school) te behouden en op te waarderen. Sente  is 
immers een woonconcentratie met een zekere zelfstandigheid (de gemeente 
Lendelede geeft de suggestie mee om Sente op te waarderen tot woonkern). 
Het zonevreemde statuut wordt opgeheven door het structuurplan.   

Veilig verkeer door Sente 
Sente wordt doorkruist door Lokale wegen II3. Niettegenstaande deze 
verkeersinfrastructuur (Heulsestraat – Izegemsestraat – Sint-Katharinastraat) 

                                                 
3 Op grondgebied Kortrijk werd de Sint-Katharinastraat geselecteerd als lokale weg I. 
Ondertussen werden de definities aangepast, waardoor de betekenis van deze lokale weg 
I overeenkomt met een huidige lokale weg II. 

blijft het voor Sente belangrijk om de homogeniteit en de ruimtelijke verbondenheid binnen 
de woonconcentratie, te versterken.  
Bij de herinrichting van het marktplein en de aansluitende wegenis, moet de 
verkeersveiligheid verbeterd worden, maar mag de wegenis geen ruimtelijke barrière 
teweeg brengen in Sente. De inrichting van de wegenis moet daar een uiting van zijn. 

Extra aandacht dient besteed aan de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en de 
verbinding met de voetgangers- en fietsersverbinding via de Bergkapel naar de kern van 
Lendelede en langs het spoor verder tot aan de Pieter Verhaeghestraat. 

Zorgen voor aangepast openbaar vervoer 
Tot op heden is er geen rechtstreekse openbaar vervoer verbinding tussen Sente en het 
centrum van Kuurne. Een belangrijke optie is om deze verbinding te realiseren. Het tracé 
van deze verbinding zal de Sint-Katriensteenweg zijn. Deze busverbinding zou moeten 
doorlopen tot in Harelbeke (station). 

Aan de oostelijke kant wordt Sente door de spoorweg Brugge-Kortrijk afgebakend. De 
mogelijkheden dienen opengehouden te worden dat het station van Sente in de verre 
toekomst  (lange termijn) als halteplaats wordt gebruikt van een lightrail-verbinding tussen 
het Roeselaarse en Kortrijk. Deze mogelijkheid mag niet gehypothekeerd worden door 
andere onwikkelingen. 

Zorgen voor een veilige fietsverbinding tussen Sente en andere 
kernen 
Dagelijks fietsen tientallen schoolkinderen van Sente naar scholen in Kuurne, Kortrijk en 
Lendelede. De Sint-Katriensteenweg werd enkele jaren geleden vernieuwd en met 
afzonderlijke fietspaden ingericht.  

Ook de andere verbindingswegen dienen eveneens in functie van het zwakke verkeer 
heringericht te worden. Bovendien zou het aangewezen zijn om een alternatieve 
fietsverbinding door Sente aan te duiden die de P. Verhaeghestraat, de Sint-
Katriensteenweg en de Kortrijkstraat met mekaar verbindt zonder gebruik van de 
hoofdstraten van de doortocht. 
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Betrokkenheid met het open landschap accentueren 
 

Aan de oostkant van 
de kerk van Sente ligt 
een open onbebouwd 
gebied. In het 
gewestplan hebben 
deze gronden de 
bestemming woon-
uitbreidingsgebied.  

 

Het woonuitbreidingsgebied zal slechts kunnen aangesneden worden op lange 
termijn of wanneer bij de eventuele herziening van het PRS West-Vlaanderen 
Sente wordt geselecteerd als woonkern én als er een bijkomende woonbehoefte 
kan aangetoond worden voor Sente zelf.  

Op korte en middellange termijn moet het ongebouwd gebied een spie van open 
ruimte vormen  tot aan de kerk van Sente en de sport- en speelvoorzieningen. 

Indien, op lange termijn, het uitbreidingsgebied wordt aangesneden, moet er 
een groene verbindingsas blijven bestaan tussen de nieuwe bebouwing als 
directe link tussen het centrum van Sente en het achterliggend open landschap 
en naar het groengebied van de Bergkapel. 

De Hazebeek als link naar de Bergkapel 
Het woongebied van Sint-Katarina wordt begrensd door de Hazebeek en zijn 
bijhorende gronden. 
Dit gebied zorgt voor een duidelijke afbakening van Sente en linkt de 
woonconcentratie met het groengebied bij de Bergkapel. 
Voetgangers- en fietsersverbindingen kunnen deze link bruikbaar maken voor 
recreanten en voor de bewoners van de noordelijke woonwijk. 

De gronden die de Hazebeek vergezellen, hebben tevens een bufferende 
functie ten opzichte van de bedrijven langs de Heulsestraat. 

3.2.2. CONCEPT 
In Sente wordt een onderscheid gemaakt tussen twee 
zones, een centrumgebied en een verblijfsgebied. De 
verkeersveiligheid in deze woonconcentratie dient te 
verhogen door een aangepast doortochtenbeleid. 
Tenslotte zal in het woon-uitbreidingsgebied achter de 
kerk in eerste fase gezorgd worden voor een 
waardevolle verbinding met de achterliggende open 
ruimte (Hazebeek, Bergkapel), in tweede fase moet 

het woonuitbreidingsgebied kunnen worden aangesneden (suggestie tot selectie 
woonkern). Toch moet er een blijvende groene verbinding behouden blijven tussen de 
woonuitbreiding door. 

3.2.3. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Oprichten van een permanent overlegplatform met de betrokken gemeenten, om het 

beleid omtrent Sente vlot te laten verlopen en op elkaar af te stemmen. 
� Opmaken van een RUP voor de afbakening en bepaling van Sente, al dan niet 

gekoppeld aan het RUP zonevreemde woningen/constructies.   
� Opmaken van een RUP waarin de ontwikkelingsperspectieven van het 

centrumgebied en het verblijfsgebied zullen bepaald worden, al dan niet opgesplitst 
in deelRUP’s 

� Opmaken van een RUP voor de groene gebieden achter de kerk (sport- en 
speelvoorzieningen). 

� Opmaken en/of actualiseren van de inrichtingsplannen voor het openbaar domein 
van Sente. 
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3.3. OPEN RUIMTEGEBIEDEN 
kaart 8’: De gewenste ruimtelijke structuur voor de open ruimtegebieden 

 

 
 
Gezien Lendelede een uitgesproken landbouwgemeente is, zijn de open 
ruimtegebieden een belangrijk deelgebied voor Lendelede. Het open 
ruimtegebied wordt opgesplitst in het noordelijk open ruimtegebied en het 
zuidelijk open ruimtegebied. In het noorden is het landschap veel meer 
versnipperd dan in het zuiden. De ontwikkelingsperspectieven voor het noorden 
en het zuiden zullen dan ook voor bepaalde thema’s in lichte mate anders 
genuanceerd worden. Toch wil de gemeente benadrukken dat de bestaande 
landbouw, onafhankelijk van de ligging in het noorden als in het zuiden 
ondersteund dient te worden.   

3.3.1. DOELSTELLINGEN 

Streven naar een leefbare landbouw 
Het landbouwgebied van Lendelede dient zoveel mogelijk gereserveerd te worden voor de 
landbouw. Elke vorm van medegebruik mag bijgevolg geen belasting betekenen voor de 
sector. 

De land- en tuinbouw moet immers de belangrijkste (economische) functie in dit deelgebied 
blijven.  

Dit houdt in dat de landbouwbedrijven hun activiteiten moeten kunnen verder zetten, 
rekening houdend met de bestaande en nieuwe eisen en evoluties in de agrarische sector.  

Tegengaan van de verdere versnippering 
Het agrarisch gebied in Lendelede kent zones met een hogere graad van versnippering. 
Enkel in het zuiden zijn er nog grote zones waar versnippering miniem is.  
De bestaande homogene open ruimtes worden bevestigd en gehandhaafd. Dit betekent dat 
een consequent en adequaat beleid gevoerd wordt ten opzichte van zonevreemde 
bedrijven, zonevreemde woningen, landbouwexploitaties, para-agrarische activiteiten, 
leegstaande panden,....  

Deze homogene open ruimtes worden bij voorkeur afgewerkt en fysiek afgebakend. Dit kan 
door aanplantingen van knotwilgen, levende hagen of andere.... . Door deze fysische 
begrenzing van de homogene open ruimtes, kan het ruimtegevoel (als een huiskamer) 
versterkt worden en de openheid geaccentueerd worden 

 

� Om de openheid van het landschap toch te bewaren, moet nieuwe agrarische 
bebouwing en uitbreiding aansluiten bij een bestaande agrarische bedrijfszetel. 
Deze agrarische bebouwing dient zo goed mogelijk in het landschap te worden 
geïntegreerd. Specifiek de panoramische zichten moeten bewaard blijven. Op deze 
specifieke plaatsen zijn bijgevolg geen nieuwe bouwwerken gewenst.  

� Omwille van deze afbouw van het aantal landbouwbedrijven kunnen bovendien geen 
nieuwe landbouwzetels meer opgericht worden. Men dient gebruik te maken van de 
reeds bestaande hoeves om de open ruimte niet nodeloos te belasten. 
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� Om het zuidelijke open ruimtegebied te beschermen, wordt er een 
strenger beleid gevoerd voor niet-agrarische actviteiten in het 
zuiden. De ontwikkelingsperspectieven van zonevreemde activiteiten zijn 
er strenger.  

(zie tabel beleidskader zonevreemde woningen bij de 
nederzettingsstructuur en categorieën in het sectoraal BPA zonevreemde 
bedrijven: van de twaalf zonevreemde bedrijven (of zonevreemde 
bedrijven bij uitbreiding) kregen er meer dan de helft categorie 1 of 2 
toegewezen. Dit wijst op een streng beleid in het zuiden).  

� Agro-industriële activiteiten horen niet thuis in het open ruimtegebied 
(noord en zuid) en zullen behandeld worden als een  zonevreemd bedrijf. 
Dergelijke bedrijven werken de versnippering van het landschap te veel in 
de hand.  

� Bestaande aan landbouw gelinkte bedrijven binnen open-
ruimtegebieden kunnen behouden blijven. In het noorden worden echter 
wel ruimere mogelijkheden geboden. De verwevenheid met de landbouw 
moet gestructureerd en welafgewogen worden. In die context kunnen 
dergelijke activiteiten zich verder ontwikkelen  

In het zuiden kunnen slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden 
verantwoord worden. Echte schaalvergrotingen worden er echter niet 
toegestaan. 

Oplossingen bieden voor leegstaande landbouwzetels 
(suggestie) 
Leegstaande landbouwgebouwen en/of landbouwzetels moeten bij voorkeur 
worden aangewend voor agrarische functies. Het agrarisch uitzicht van de 
gebouwen dient zoveel mogelijk behouden te blijven. 
Indien geen alternatieve agrarische invulling kan gegeven worden voor deze 
gebouwen, is een herbestemming mogelijk naar een woonfunctie en/of een 
laagdynamische functies zoals opslag van materialen, dagrecreatie (vb. 
paardenhouderij, manège, kinderboerderij), verblijfsrecreatie (zoals volgens de 
wettelijke bepalingen toegelaten), een dierenartsenpraktijk, dierenasiel, 

tuinaanlegbedrijf, instelling voor hulpbehoevenden (al dan niet tijdelijk verblijf), aan 
landbouw- of bosbouw verwante activiteiten (vb. stroverhandeling, poot- en  
zaaigoed, loonwerken, agro-techniek) 
 
In het zuidelijk deelgebied kunnen dezelfde functiewijzigingen voorkomen, enkel opslag van 
materialen en instellingen voor hulpbehoevenden is er niet gewenst in de verlaten 
landbouwzetels. ‘Vertuining’ wordt er evenmin getolereerd. Bovendien moet er extra 
aandacht besteed worden in het zuiden aan de landschappelijke inkleding van deze diverse 
functies en moet men erop toezien dat de mobiliteit dat dergelijke nevenfuncties 
veroorzaken zeer beperkt blijft. 
 
(zie tabel beleidskader zonevreemde woningen – nederzettingsstructuur) 

Oplossingen bieden voor zonevreemde woningen 
Lendelede telt tal van zonevreemde woningen. De eigenaars van deze woningen moeten 
rechtszekerheid krijgen. De ontwikkelingsperspectieven van de verschillende woningen 
dienen daarom in dit structuurplan bepaald en geconcretiseerd te worden in een 
uitvoeringsplan. Bij de gewenste nederzettingsstructuur worden woningconcentraties 
bevestigd (woonkorrels) en wordt een beleidskader vermeld voor de overige zonevreemde 
woningen. De tabel beleidskader zonevreemde woningen (zie gewenste 
nederzettingsstructuur) geeft de verschillende ontwikkelingsperspectieven weer voor zowel 
het noordelijk open ruimtegebied als het zuidelijk open ruimtegebied. 

Accentueren en bewaren van de landschappelijke kwaliteiten 
De heuvelrug is een bepalend element voor het Lendeleeds agrarisch landschap. Deze 
reliëfcomponent creëert een kwalitatief en attractief landschap, typisch voor Lendelede. Het 
rechtstreeks gevolg zijn  enkele fraaie panoramische zichten. Ze komen de 
landschapsbeleving ten goede en dragen bij tot de landschappelijke kwaliteiten van 
Lendelede. 
Panoramische zichten: 
� Beiaardlinde 
� Bergkapel 
� Hoogte (kruispunt N36-Harelbeeksestraat) 
� Molenstraat 
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Corridors dragen eveneens bij tot de kwaliteiten van het landschap. 
De corridors ontstaan door de confrontatie open gebied - dicht gebied (= 
versnipperd of bebouwd). 
In functie van de landschapsbeleving en van het ecologisch netwerk, verdient 
het aanbeveling om de zowel visuele als fysische corridors te behouden en/of te 
creëren tussen de verschillende homogene open ruimte gebieden. 
De aaneenschakeling van open ruimtes, verbonden door corridors, kan 
vergeleken worden met kamers, verbonden door gangen. 

Groene en ecologische elementen aanwenden als 
opbouwend element voor het agrarisch landschap 
Bestaande waardevolle ecologische componenten van het agrarisch landschap 
worden behouden. Daarbij wordt vooral gedacht aan de verschillende poelen 
die Lendelede nog heeft. 
Doch, ook bermen, valleigronden en graskanten en beekvalleien hebben 
potenties als bouwsteen voor zowel het ecologisch netwerk als het landschap. 
Beplanting en beheer kunnen bijdragen tot de opwaardering van deze 
bouwstenen. Een samenwerking met de landbouwers zou kunnen leiden tot het 
herstel van kleine landschapselementen. Vooral in het zuidwesten dienen zulke 
overeenkomsten gestimuleerd te worden. 

Voor de Hazebeekvallei, die door een gebied stroomt dat intensief door de  
landbouw wordt gebruikt, is een volledige inrichting in functie van natuur en 
landschap niet realistisch. Daarom is het aangewezen om te werken met 
zogenaamde stapstenen. Deze stapstenen kunnen kleine natuurgebiedjes of 
landschapselementen zijn.  Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om leefkansen 
en verspreiding van organismen mogelijk te maken. Op een aantal plaatsen 
kunnen die stapstenen ontwikkeld worden door een ecologische herinrichting 
van de oevers, waardoor zich in en naast het water mini-biotoopjes kunnen 
ontwikkelen. Door het extra stimuleren van de aanplant van knotbomen langs de 
beek, wordt deze beter zichtbaar in het landschap. Bomenrijen kunnen ook de 
verbinding tussen verschillende stapstenen vergemakkelijken. 

Storende elementen, zoals breuklijnen (weg, spoor) en gebouwen (bedrijven) moeten 
ingekleed worden met het oog op een optimale integratie in hun omgeving. 

Troeven benutten in functie van zachte activiteiten. 
Als zachte activiteiten worden beschouwd: laag dynamische toeristische, recreatieve en 
educatieve activiteiten die niet belastend zijn voor de hoofdfunctie van het open ruimte 
gebied, de landbouw. 
Het agrarisch gebied heeft een culturele troef (kapellen) een ecologische troef (poelen) en 
een landschappelijke troef (openheid, panoramische zichtpunten). 
Deze zaken kunnen aangewend worden voor nevenfuncties binnen het agrarisch gebied. 
Wandel- en fietsroutes worden gevoed door dergelijke attractieve elementen. 

Een uitgebouwd poelennetwerk en een kapellekensroute kunnen ondersteund worden door 
goed uitgeruste landbouwwegen, aangename rustplaatsen en beschermde panoramische 
zichten, open corridors, e.a. 

3.3.2. CONCEPT 
De doelstellingen worden vertaald in het 
volgende concept: 
Het verschil tussen de noordelijke en zuidelijke 
open ruimte wordt bestendigd. Dit uit zich in de 
opties voor de zonevreemde woningen, 
zonevreemde bedrijven, verlaten 
landbouwzetels,... Enkel voor de bestaande 
landbouwzetels wordt er geen onderscheid 
gemaakt tussen noord en zuid.  

 

3.3.3. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Aanplantings- en beheersplan voor de ontwikkeling van stapstenen bij de Hazebeek. 
� Ondersteuning bij de opmaak van bedrijfsintegratieplannen. 
� Ondersteunende en stimulerende maatregelen (vb. subsidies) voor de KLE’s in het 

zuidwestelijk homogeen open ruimte gebied. 
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� Aanplantingen langs spoor en N36, ter accentuering en inkleding van de 
structuurbepalende lijninfrastructuren. 

� Beschermen en instandhouden van de panoramische zichten, dmv 
beheersovereenkomsten. 

� Opmaak van een RUP voor het open ruimtegebied zuid, ter vrijwaring van 
de panoramische zichten 

� Opmaak stedenbouwkundige verordening en/of RUP voor de gemeente 
Lendelede, waarin wordt verankerd dat nieuwe bebouwing in de open 
ruimte moet aansluiten bij de bestaande bebouwing en dat er geen 
nieuwe landbouwzetels kunnen worden opgericht. 

� Uitbouw en ondersteuning van een recreatief fietsroutenetwerk. 
� Opmaak RUP met de selectie, afbakening en ontwikkelingsperspectieven 

van de woonkorrels, gebaseerd op het beleidskader opgenomen bij de 
gewenste nederzettingsstructuur. 

� Opmaak RUP zonevreemde economische activiteiten, als vervolg op het 
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven. 
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3.4. SCHAKELGEBIED 
kaart 9’: De gewenste ruimtelijke structuur voor het schakelgebied 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schakelgebied bestaat hoofdzakelijk uit ‘de Bergkapel’. Voor dit gebied bestaat een 
goedgekeurd bpa dat reeds de visie van het gemeentebestuur vertaalt. De gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen voor het schakelgebied bevestigen dan ook de eerder geuite 
opties voor het gebied van de bergkapel. We verwijzen naar de structuurschetsen van het 
BPA opgenomen bij de gewenste agrarische, landschappelijke en natuurlijke structuur. 

3.4.1. DOELSTELLINGEN 

De bergkapel als schakelgebied tussen de kern Lendelede en Sente 
De kern Lendelede en Sente kennen een functionele verbinding via de Heulsestraat. 
Gezien de Sentenaars een administratieve, maatschappelijke en gevoelsmatige 
verbondenheid hebben met Lendelede, is het aangewezen die verbinding te versterken, 
teneinde een zeker isolement van Sente tegen te gaan. 
Deze verbondenheid kan versterkt worden door een ruimtelijke link na te streven, zonder 
daarbij de eigenheid van beide dorpen aan te tasten. 

Het schakelgebied is het domein van de bergkapel en het ontginningsgebied dat zich zal 
ontwikkelen tot een homogeen geheel. 
Dit geheel accentueert de verbondenheid tussen beide dorpen. Ze krijgen een sterkere 
fysische, landschappelijke en ruimtelijke verbondenheid die de drager wordt van andere 
functies die de link tussen beide dorpen ondersteunen zoals: natuur, recreatie en wandel- 
en fietspaden. 

Het goedgekeurd bpa voorziet reeds voetgangers- en fietsersverbindingen die directe 
ontsluiting geven naar de twee dorpen en naar de aanpalende straten (Heulsestraat en 
Kuurnsestraat) die eveneens de dorpen verbinden. Zo ontstaat een evenwicht en goed op 
elkaar afgestemd verband tussen recreatieve en functionele voetgangers- en 
fietsersverbindingen tussen beide dorpen. 

De bergkapel als schakelgebied tussen twee homogene open ruimte 
gebieden en het valleigebied van de Hazebeek 
In het agrarisch gebied van Lendelede wordt onderscheid gemaakt tussen homogene open 
ruimte gebieden en versnipperde gebieden. 

Ten zuiden van de heuvelrug worden twee homogene open ruimtegebieden vastgesteld die 
gescheiden worden door de Heulsestraat en het daaraan palend gebied met de ‘Bergkapel’ 
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De zone tussen de twee lobben van het homogeen open landschap doet dienst 
als een overgangsgebied. 

Het overgangsgebied heeft een dubbelzijdig karakter: enerzijds accentueert dit 
gebied de breuk in het homogeen open ruimte gebied en anderzijds linkt dit 
gebied de twee open ruimte gebieden en verzacht het de barrière van de 
Heulsestraat en zijn bebouwing. 

Voor optimale resultaten en een duurzame verdere ontwikkeling en stimulering 
van het ecologisch netwerk is het noodzakelijk dat enkele fysische verbindingen 
worden gerealiseerd, doorheen het bebouwingslint van de Heulsestraat. Deze 
maken een reële link met de open ruimte gebieden en bieden kansen voor een 
integraal gemeentelijk recreatief en natuurlijk beleid. 

Concreet betekent dit dat de kloof tussen de open ruimte gebieden en het 
schakelgebied zo eng mogelijk moet gehouden worden. Veel dieren, planten en 
recreanten hebben baat bij dergelijke aandachtspunten. 

Ook visueel wordt de link gelegd met het aanpalend open ruimte gebied, door 
het creëren van zichtlijnen, gebruik makend van de uitgesproken 
reliëfkenmerken, die reeds werden vastgelegd in het goedgekeurd bpa. 

In het zuiden kent het schakelgebied een overgang naar lager gelegen gronden: 
de valleigronden van de Hazebeek. 

Ook hier heeft het schakelgebied een belangrijke functie. De verschillende 
ruimtelijke en landschappelijke eenheden met ieder hun verschillende 
karakteristieken (biotoop, reliëf, ...) worden gelinkt. 

De bergkapel als een troef voor milieu, natuur en landschap 

Vooral voor flora en fauna, is het schakelgebied van primordiaal belang. De 
ecologische ontwikkelingen en het natuurlijk netwerk krijgen meer kansen door 
de opwaardering van het schakelgebied. Dit schakelgebied staat garant voor de 
continuïteit van het milieu-, natuur- en ecologisch gebeuren in de open ruimte 
gebieden. 
Via enkele groene tentakels of open-ruimte corridors, kan een ecologische 
verbinding gecreëerd worden die de natuurlijke ontwikkelingen ten goede 
komen. 
Ook de verdere inrichting van het gebied van de Bergkapel moet getuigen van 
een stimulerend beleid voor flora en fauna. 

De bergkapel als recreatieve ondersteuning voor out-door activiteiten 

Niet alleen voor het ecologisch netwerk, heeft dit schakelgebied een meerwaarde. Ook voor 
de zacht recreatieve functies  die toegekend worden aan het agrarisch gebied, heeft dit 
schakelgebied een belangrijke bijdrage. Het schakelgebied verhoogt de attractieve waarde 
van de openluchtrecreatie en kan een aantrekkingspool worden voor recreatieve actieven 
(wandelen, fietsen, paardrijden, mountainbiken, joggen, e.a.), verenigbaar met het 
natuurelement in het schakelgebied. 

De planopties uit het goedgekeurd bpa worden aangehouden. Daarbij zijn de uitgesproken 
reliëfkarakteristieken een belangrijke component voor de belevingswaarde in het gebied. 
De hoogtes geven mogelijkheden voor het creëren van zichtlijnen die de verbondenheid 
met het open agrarisch gebied beklemtonen en tevens een attractieve meerwaarde 
hebben. 

De bergkapel als reconversiegebied 
De bergkapel wordt momenteel gedeeltelijk aangewend 
als ontginningsgebied. De ontstane putten worden 
daarna opgevuld met stortafval. Het gemeentebestuur 
wenst de reconversie van het gebied zoals opgenomen in 
het BPA Bergkapel zo snel mogelijk te realiseren. De 
reconversie houdt in dat de ontgonnen putten, die 
vervolgens volgestort werden met afval, worden afgedekt 
om daarna beplant te worden. De hele reconversie houdt 
in dat in de plaats van een ontginningsgebied/stort een 

natuurgebied gecreëerd wordt. Deze omschakeling is een duurzame investering die een 
meerwaarde biedt voor de woonfunctie, de open ruimte, de natuurlijke en ecologische 
waarden, het recreatief netwerk, e.a... 

Creëren van landbouwgebied met meerwaarde 

Uitgangspunt: een meerwaarde voor landbouwgebied betekent slechts een effectieve 
meerwaarde als de basisfunctie niet geschaad wordt. 

Dit betekent dat het creëren van een recreatieve, landschappelijke en/of natuurlijke 
meerwaarde slechts verantwoord is indien alle handelingen, bewerkingen en/of ingrepen, 
nodig voor een volwaardige landbouwexploitatie, niet mogen bezwaard worden. 
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Het schakelgebied krijgt een extra dimensie door in het oostelijk 
landbouwgebied een vermenging van functies te stimuleren en te ondersteunen. 
(recreatie) Zo kunnen wandel- en fietsroutes in het gebied geleid worden, 
rustplaatsen met bank en picknicktafel kunnen geplaatst worden. 
(natuur en landschap) Het aanplanten van levende hagen en knotwilgen kan in 
dit gebied extra gestimuleerd worden. Ook voor de graskanten en grachtbermen 
kunnen stimulerende maatregelen genomen worden voor het opwaarderen van 
de flora en fauna. 

In eerste instantie kan dit medegebruik van het agrarisch landschap, 
aansluitend bij het gebied van de Bergkapel, gestimuleerd worden in de zone 
Kuurnsestraat – Kwadestraat – spoorweg. 

Indien wenselijk kan deze aanpak verder gezet worden in de zone tussen de 
gemeentekern en de spoorweg, ten noorden van de Kwadestraat (en ten zuiden 
van Stationsstraat). 

3.4.2. CONCEPT 
Het gebied Bergkapel functioneert als 
schakel tussen twee 
woonconcentraties (Sente en 
hoofddorp Lendelede), én als schakel 
tussen twee open ruimtegebieden.  
Deze schakeling wordt mogelijk na de 
reconversie van de huidige 
activiteiten.  
In het schakelgebied kan nog 
uitgebreid worden richting spoorweg. 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Aanleg en onderhoud reconversiegebied Bergkapel, comform het BPA. 
� Afbakening en inrichtingsplan voor het ‘landbouwgebied met meerwaarde’.  
� Aanleg en instandhouding recreatief netwerk van wandel- en fietspaden, door middel 

van een inrichtingsplan. 
� Inkleden van de aanpalende bedrijven (groenschermen voorzien). 
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3.5. DEELRUIMTE N36 
kaart 10’: De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte N36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de N36 Lendelede doorkruist en een grote impact heeft op de gemeente 
– zeker op het hoofddorp Lendelede – wordt in dit structuurplan  de omgeving 
van de N36 als een aparte deelruimte beschouwd. Wel willen we benadrukken 
dat de N36 een secundaire weg is en dat bijgevolg de provincie bevoegd is voor 
deze weg. Daarom willen wij enkele suggesties meegegeven aan de provincie, 
om te komen tot een optimale integratie van de N36 in het Lendeleedse 
landschap. 

3.5.1. DOELSTELLINGEN 

De N36 als drager van open ruimtecorridors 
De N36 is een structuurbepalend element in het Lendeleeds landschap. Zowel 
dwars op, als langs de N36 manifesteert het landschap zich: 
 
 

Dwars 
Vanop deze N36 kan een groot deel van het Lendeleeds agrarisch gebied, worden 
waargenomen. De verkeersas is een uitvalspunt voor de belevingswaarde van zijn 
omliggend landschap. 
De open ruimte corridors laten toe dat : 
� een visuele link gelegd wordt tussen twee homogene open ruimte gebieden: zicht op de 
molen van Ingelmunster (= open ruimte gebieden tegen de grens met Izegem) 
� de homogeniteit van een ander open ruimte gebied (dat zich uitstrekt langs beide zijden 
van de verkeersas) niet geschonden wordt.(= open ruimte gebied op de flank van de 
heuvelrug, tussen kern en N50) 

In het belang van de openheid, de continuïteit en de transparantie van het agrarisch gebied 
is het wenselijk om de bestaande open ruimte corridors te behouden en te handhaven. 

Langs 
Ook over de gehele lengte is de N36 een niet te verwaarlozen open ruimte. De open ruimte 
op zich is een bestaand ruimtelijk gegeven. Langs die open ruimte worden de randen 
ervaren. 
Langsheen het traject van de N36 worden van oost naar west verschillende sequensen 
ervaren. Deze hebben ieder een eigen karakter en een specifieke ruimtelijke identiteit. Dit 
onderscheid vormt zich door verscheidenheid in de vorm van de ruimte, de activiteiten in de 
ruimte en de gedragingen van de gebruikers. 

Het behoud en versterken van de verscheidenheid van de ruimte langs de N36 zal de 
belevingswaarde en de duidelijkheid langsheen de N36 verhogen. 
 
Van oost naar west worden 3 sequensen ervaren, gescheiden door de kruispunten met de 
Hulstemolenstraat en de Izegemstraat. 
� tussen de N50 en het kruispunt met de Hulstemolenstraat: een homogene open ruimte, 

langs een sterk hellend agrarisch landschap. 
 Het verdient aanbeveling die openheid te stimuleren, te handhaven en te versterken. 
� tussen het kruispunt met de Hulstemolenstraat en de Izegemsestraat: een bebouwd en 

versnipperd gebied, dat duidelijk de dichtheid en de dynamiek, eigen aan de 
gemeentekern weergeeft. 

 Binnen deze zone wordt een bebouwings- en dynamische piek verwacht ter hoogte van 
de ambachtelijke zone Spoelewielen. Indien er na 2007 zou geopteerd worden voor de 
zoekzone Rijksweg of de zoekzone Sterrekensstraat, dient er echter gezorgd worden 
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voor een visuele afscherming tussen de potentiële  nieuwe ambachtelijke 
zone en de N36, om de zichtrelatie te beperken. 

� een agrarisch gebied, versnipperd door bebouwing en kleine 
landschapselementen en visueel vervuild door bebouwing en 
hoogspanningspylonen. Dit gebied legt de link met het kleinstedelijk gebied 
Izegem. 

 Het verdient aanbeveling om de storende elementen in deze sequens te 
minimaliseren. Aanplantingen langs de N36 met hoogstammige bomen 
kunnen de visuele vervuiling indekken, daar de pylonen gedeeltelijk aan het 
zicht onttrokken worden. De ruimte die ervaren wordt zal beperkt worden tot 
de ‘wanden’ van de groenaanplantingen. 

 Door laanbeplanting wordt de versnippering van de sequens afgezwakt, om 
tot één ruimtelijk geheel te komen, met een eigen identiteit. 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
 
 
 

De N36 als drager van de Lendeleedse economie 
Het gebied, rechtover de bestaande ambachtelijke zone Spoelewielen, aan de overkant van 
de N36, het gebied aan de Sterrekensstraat en het gebied aan de Harelbeeksestraat zijn 
opgenomen als zoekzones voor een eventuele ontwikkeling van een nieuw lokaal 
bedrijventerrein na 2007. Ook het bestaande bedrijventerrein Spoelewielen is reeds langs 
de N36 gesitueerd. De economische activiteiten  van Lendelede worden op die manier 
geconcentreerd is langs de N36. 

De N36 staat immers garant voor een snelle ontsluiting en een goede bereikbaarheid voor 
zowel klant als leverancier. 

De eventuele latere inplanting van een bijkomende ambachtelijke zone in het gebied rond  
de N36 vergt echter inspanningen voor zowel de ontsluiting als de ruimtelijke inkleding. 

Deze hoofdontsluiting dient duidelijk, leesbaar, herkenbaar en vooral veilig te zijn. 

Ook is het van groot belang dat een visuele buffer wordt voorzien bij de potentiële nieuwe 
ambachtelijke zone tussen de bedrijven en de N36, om de zichtrelatie te beperken. 

De categorisering van de N36 houdt beperkingen in voor de ontsluiting van de 
ambachtelijke zones: private ontsluitingen, rechtstreeks via de N36, kunnen niet toegelaten 
worden. Een uitzondering op deze basisregel wordt gemaakt voor de bestaande bedrijven 
die op vandaag een private ontsluiting hebben via de N36. 

 

De N36 als toegangspoort tot Lendelede 
Lendelede is als het ware geënt op de bovenlokale verkeersader, de N36. 
De hoofdontsluiting van de gemeente (voor gemotoriseerd verkeer) gebeurt via deze weg 
en meer bepaald via de kruispunten aan de Hulstemolenstraat en de Izegemsestraat. 

Duidelijkheid en leesbaarheid voor de gebruiker van de N36, omtrent de ontsluiting en de 
bereikbaarheid van Lendelede, zijn belangrijk. 
Uit de inrichting van de wegenis, de bewegwijzering en de organisatie van de verschillende 
kruispunten moet duidelijk af te leiden zijn welke de toegangspoorten zijn voor de 
gemeente. 

De kruispunten van de N36 met de lokale wegen, cat.II (Hulstemolenstraat en 
Izegemsestraat) zijn het visitekaartje voor de gemeente. De ruimtelijke afwerking van de 
randen en aangelanden van de kruispunten, geven een veelbetekenend signaal voor de 
‘bezoeker’ van Lendelede. 
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Bij de gewenste verkeers- en vervoerstructuur worden enkele suggesties 
meegegeven naar de inrichting van de weg toe. 
 

3.5.2. CONCEPT 
 
 
 

? 
 
 

                                                                                                 ? 
              ?                               
 
 
 
 
 
 
 
 
De N36, als drager van ruimtelijke corridors: twee openruimtecorridors dwars en 
een corridor van sequensen in de dwarsrichting 
 

3.5.3. MAATREGELEN EN ACTIES 
� Uitwerken en bepalen van de open ruimtecorridors, dwars over de N36. 
� Afwerking van de randen door het aanwenden van KLE’s als 

structurerend element (vooral tussen Izegemsestraat en grens Izegem). 
� Actief deelnemen bij de opmaak van een streefbeeld voor de N36, en de 

bovenstaande gemeentelijke visie verdedigen. 
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4. SYNTHESEKAART 
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Bindend deel 
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INHOUD VAN HET BINDEND GEDEELTE 
 

Dit bindend gedeelte vormt het derde deel van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan van Lendelede. In het bindend gedeelte worden de beleidsbeslissingen 
met een bindend karakter van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen. 
Het structuurplan, dus ook de bindende bepalingen, hebben van rechtswege geen 
enkele bindende of verordenende kracht voor de burger. Er kunnen dan ook geen 
vergunningen worden verleend of geweigerd op basis van uitspraken in het 
structuurplan. De bindende bepalingen zijn echter wel bindend voor de gemeentelijke 
overheid, met name de gemeente en de instellingen die hieronder ressorteren. Zij 
moeten de uitspraken in de bindende bepalingen nakomen en kunnen er onder geen 
beding van afwijken. 

De bindende bepalingen zijn de spil tussen de Gewenste Ruimtelijke Structuur 
(geformuleerd in het richtinggevend gedeelte) en de realisatie ervan op het terrein. 
Hun functie bestaat erin het dwingend kader aan te geven voor de uitvoering van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan via uitvoerende instrumenten. Het bevat die 
maatregelen die prioritair worden geacht om de visie en de opties van het ruimtelijk 
structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. 

Er worden drie verschillende hoofdstukken onderscheiden:  

� Hoofdstuk 1 bevat bindende bepalingen over communicatie en 
sensibilisering. 

� Hoofdstuk 2 bevat bindende bepalingen over selecties en 
categoriseringen (waar een bepaald beleid tegenover staat). 

� Hoofdstuk 3 bevat bindende bepalingen over uit te voeren acties en 
maatregelen. 

 

 

1. COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING 

De structuurplanning biedt interessante aanknopingspunten om de brede bevolking te 
informeren en te sensibiliseren. Het creëren van een maatschappelijk draagvlak is 
van belang voor het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Hoe 
meer deze doelstellingen door de eigen bevolking en door de verschillende sectoren 
in de gemeente (bedrijvigheid, non-profit, landbouw, natuur, toerisme, ...) worden 
gedragen, hoe groter de slaagkansen voor het beleid.  

De gemeente ontwikkelt een informatie- en sensibiliseringsbeleid over haar ruimtelijk 
beleid. Hiervoor wordt in ieder geval een aanspreekpunt voor informatie bij de 
gemeentelijke diensten aangeduid. 

De gemeente blijft de bevolking informeren over de uitvoering van haar gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. In deze context kan de gemeente bijvoorbeeld 
informatievergaderingen organiseren voor de bevolking en specifieke betrokkenen 
tijdens het openbaar onderzoek van belangrijke gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 

De gemeente zal ook ervoor zorgen dat ze de bevolking zoveel mogelijk informeert bij 
de voorbereiding van projecten ter uitvoering van het structuurplan.  
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2. SELECTIES EN CATEGORISERINGEN 

In de volgende bindende bepalingen worden bepaalde gebieden en elementen in 
Lendelede geselecteerd en/of gecategoriseerd. Hiermee stemt telkens een specifiek 
beleid overeen, dat in het richtinggevend gedeelte wordt aangegeven.  

2.1. SELECTIE VAN DE GEWENSTE DEELGEBIEDEN 

Volgende gewenste deelgebieden worden binnen het grondgebied van de gemeente 
Lendelede geselecteerd : 

� de kern Lendelede 

� Sente 

� het open ruimtegebied (noord en zuid) 

� het schakelgebied 

� deelruimte N36 

2.2. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE RUIMTELIJKE 
DEELSTRUCTUREN 

2.2.1. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

Woonkorrels 

� concentratie in het begin van de Sneppestraat, rechts 

� concentratie in de Sneppestraat, Vermandelskapel 

� concentratie in de Roterijstraat, Stinkeputten 

� concentratie in de Terrynstraat 

� concentratie in de Manpadstraat, tussen de gemeentegrens en de 
Rozebeeksestraat. 

� concentratie in de Hogedoornweg 

� concentratie in de Hogedoornweg 

� concentratie in de Hulstemolenstraat, Oosthoek 

� concentratie bij de Rijksweg, in de Harelbeeksestraat 

� concentratie in de Harelbeeksestraat 

� concentratie in de Kortrijksestraat 

2.2.2. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE VERKEER- EN 
VERVOERSSTRUCTUUR 

Lokale wegen categorie II: ‘lokale ontsluitingswegen’ 

� Izegemsestraat 

� Hulstemolenstraat – Stationsstraat 

� Winkelsestraat 

� Heulsestraat 

Lokale wegen categorie III : ‘lokale erftoegangswegen’ 

Alle wegen die niet geselecteerd werden bij een hoger niveau 
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2.2.3. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE RUIMTELIJKE TOERISTISCH-
RECREATIEVE STRUCTUUR 

Lokaal structurerende toeristisch-recreatieve knooppunten : 

IN DE KERN LENDELEDE of in SENTE: 

� het dorpsplein van hoofddorp Lendelede  

� de sportterreinen (sportvelden Langemunte, sportveldjes in Sint-Katarina, 
Tennisvelden aan Sint-Arnoldus,) 

� cultureel centrum ‘Den Tap’ 

IN DE OPEN RUIMTE VAN LENDELEDE 

� het gebied ‘De Bergkapel’ 

� beekvallei  van de Hazebeek 

 

2.2.4. SELECTIES BIJ DE GEWENSTE RUIMTELIJKE ECOLOGISCHE 
STRUCTUUR 

� Het gebied ‘De Bergkapel’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MAATREGELEN EN ACTIES  

3.1. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE GEWENSTE 
DEELGEBIEDEN 

3.1.1. KERN LENDELEDE  

Maatregelen en acties voor de kern Lendelede  zijn: 

� Opstellen van een RUP voor de afbakening van de kern Lendelede, al dan niet 
gekoppeld aan het RUP zonevreemde woningen 

� Opstellen van een RUP om de ontwikkelingsperspectieven te bepalen van het 
centrumgebied en de verblijfsgebieden van de kern. Zowel de ruimtelijke (o.a. 
woondichtheden, woontypologiën) als de functionele ontwikkelingsmoglijkheden 
moeten worden aangegeven in het plan. Dit RUP kan opgesplitst worden in een 
aantal deelRUP’s 

� Opmaak RUP’s voor de realisatie van de inbreidingsprojecten 

� Uitwerken van een reconversieproject voor de site Combes ten westen van de 
Heulsestraat. Het geldende BPA zal geactualiseerd moeten worden onder de 
vorm van een RUP.  

� Uitwerken van inrichtingsplannen en/of RUP’s voor de herinrichting van de 
openbare ruimte aan het Stationsplein. Hierbij dient rekening worden gehouden 
dat het plein op lange termijn opnieuw een openbaar vervoersknooppunt kan 
worden. 

� Voorzien van ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen op maat van de 
Lendeledenaar. 

� Realiseren van de woonuitbreiding opgenomen in BPA Nieuwstraat. 

� Realiseren lokaal bedrijventerrein Rozebeeksestraat volgens de voorschriften 
opgenomen in BPA Stationsstraat. 
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3.1.2. SENTE 

� Opstellen van een permanent overlegplatform met de betrokken gemeenten, om 
het beleid omtrent Sente vlot te laten verlopen en op elkaar af te stemmen. 

� Opmaken en/of actualiseren van de inrichtingsplannen voor het openbaar 
domein van het centrumgebied van Sente. Overleg met de betrokken gemeenten 
is hier noodzakelijk. Het overlegplatform dat wordt opgericht dient deze actie te 
leiden. 

� Opstellen van een RUP voor de afbakening van de woonconcentratie Sente, al 
dan niet gekoppeld aan het RUP zonevreemde woningen. 

� Opstellen RUP om de ontwikkelingsperspectieven van het centrumgebied en de 
verblijfsgebieden te bepalen. Zowel de ruimtelijke (o.a. woondichtheden, 
woontypologiën) als de functionele ontwikkelingsmoglijkheden moeten worden 
aangegeven in het plan. Dit plan kan opgesplitst worden in een aantal deelRUP’s 

� In samenspraak met De Lijn West-Vlaanderen dient een openbaar 
vervoersverbinding te worden gerealiseerd tussen Sente en Kuurne Centrum en 
verder tot Harelbeke station. 

3.1.3. OPEN RUIMTEGEBIED NOORD EN ZUID 

� Subsidies voorzien voor de aanleg van KLE’s in het zuidwestelijk homogeen 
open ruimtegebied. 

� Opmaken stedenbouwkundige verordening en/of RUP waarin wordt verankerd 
dat nieuwe bebouwing in de open ruimte moet aansluiten bij de bestaande 
bebouwing en dat er geen nieuwe landbouwzetels kunnen worden opgericht. 

3.1.4. SCHAKELGEBIED 

� Gedeeltelijke aanleg (rekening houdende met de afwerking van de 
ontginningswerken) en onderhoud van het reconversiegebied Bergkapel, 
comform het BPA. Hierin zal het reliëf bepaald worden, de wandelpaden 
aangelegd worden, de beplanting gerealiseerd worden. 

� Voorzien van picknickplaatsen, mountainbikeroute, educatief infomateriaal, 
panoramische zichtplaatsen.  

3.1.5. N36 

� Meewerken aan de uitwerking van een streefbeeld voor de N36 t.h.v. Lendelede. 
Initiatiefnemer voor deze actie is het Vlaams Gewest, met als partners de 
betrokken gemeenten en de provincie. Aan dit streefbeeld kan een concreet 
actieplan gekoppeld worden, waarbij de prioriteiten en een planning voor 
stapsgewijze realisatie wordt aangegeven. Het streefbeeld zal ook uitwijzen of 
het opmaken van (een) uitvoeringsplan(nen) noodzakelijk is. 

De aandachtspunten voor de gemeente Lendelede zijn vooral de 
oversteekbaarheid en de veiligheid van de weg (fietsvoorzieningen, duidelijke 
oversteekplaatsen). Ook de bereikbaarheid van de lokale bedrijventerreinen is 
een aandachtspunt. 
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3.2. MAATREGELEN EN ACTIES BIJ DE GEWENSTE 
DEELSTRUCTUREN  

Hier zullen enkele deze maatregelen en acties vermeld worden die de deelgebieden 
‘overstijgen’. 

3.2.1. GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR  

In functie van ‘de gewenste nederzettingsstructuur’ wenst de gemeente Lendelede 
o.a. volgende maatregelen en acties te ondernemen op korte termijn:  

 
� Opzetten van een beleidskader huisvesting over de gehele gemeente met een 

gedifferentieerd woningaanbod als doel. 

� Opmaak RUP zonevreemde woningen, gebaseerd op het beleidskader dat 
werd opgenomen bij de gewenste nederzettingsstructuur, dat de volgende 
delen bevat: 

◦ selectie, afbakening en ontwikkelingsperspectieven van de 
woonkorrels  

◦ selectie en ontwikkelingsperspectieven van zonevreemde 
woningen 

◦ Selectie en ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde 
woningen die aansluiten bij een zone-eigen concentratie van 
woningen 

� Lendelede zal actief meewerken aan inbreidingsprojecten. Dit doet ze door 
projecten op te zetten, deel te nemen aan het overleg en te voorzien in een 
wettelijk kader.  

� Lendelede zal een reglement opstellen met stimulerende en/of sanctionerende 
bepalingen voor het op de markt brengen van onbebouwde percelen.  

 

 

3.2.2. GEWENSTE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR  

� Lendelede wil werk maken van een fietsbeleid. Dit houdt in dat  

1 langs de lokale ontsluitingswegen gebruiksvriendelijke 
fietspaden voorzien worden  

2 binnen de centrumgebieden standaard voor gemengd 
verkeer wordt gekozen (geen fietspaden) 

3 op de gevaarlijke punten binnen de centrumgebieden 
fietssuggestiestroken moeten worden aangebracht. 

� De Kortrijksestraat moet uitgebouwd worden als een functionele fietsverbinding 
(met recreatief medegebruik). Dit houdt ook in dat het sluipverkeer langs de 
Kortrijksestraat geweerd moet worden.    

3.2.3. GEWENSTE ECONOMISCHE STRUCTUUR  

� Omschakeling van het sectoraal BPA zonevreemde bedrijven in een RUP, bij de 
aanvang van een eventuele volgende fase van dit plan. 

3.2.4. GEWENSTE NATUURLIJKE, LANDSCHAPPELIJKE EN 
AGRARISCHE STRUCTUUR 

� Beschermen en instandhouden van de panoramische zichten door middel van 
beheersovereenkomsten met de betrokken eigenaars.  

3.2.5. GEWENSTE TOERISTISCH RECREATIEVE STRUCTUUR 

� Opmaken van een RUP om de zonevreemde sportterreinen te bevestigen en de 
mogelijkheden ervan te bepalen. 

� Uitbouwen van een lokaal recreatief netwerk, langs de verschillende recreatieve 
knooppunten, waarbij de bestaande recreatieve routes worden geïntegreerd. Dit 
houdt in dat een kaart wordt opgemaakt van het netwerk, de paden aangepast 
worden aan het recreatief gebruik, wegwijzers worden voorzien en de 
recreatieve knooppunten aantrekkelijk worden gemaakt voor de recreant. 
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