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1.

Inleiding

Voorliggend masterplan is het resultaat van 3 workshopsessies die werden georganiseerd. De aanleiding van
die workshop is de herbestemmingsvraag rond de oude bedrijfssites gelegen aan de De Cassinastraat en de
Harelbekestraat.
Voorafgaand aan deze workshop werden reeds verschillende plannen gemaakt:
•
Door Leiedal in het kader van Kameleon, een onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid naar
hergebruik van industriële sites
•
Door de eigenaar
Tijdens de workshop werden de verschillende plannen en de achterliggende principes bekeken en
samengevoegd.

De workshop bracht verschillende partners samen:
Voor Deknudt Mirrors, eigenaar van een deel van de bedrijfssite:
•
Francis Deknudt - eigenaar
•
Thijs Benoit - bedrijfsarchitect
•
Piet Sileghem - Sileghem & Partners architecten en ingenieurs, aangesteld door de eigenaar voor de
uitwerking van het reconversieproject.
Het bedrijf Deknudt Mirrors verliet voor een groot deel de site, waardoor de bedrijfshallen leegkwamen. De
eigenaar wenst de bedrijfssite her in te richten voor kleinere bedrijfsunits. Het bestaande kantoorgebouw
zou kunnen worden gebruikt door de aanwezige bedrijven, maar ook door autonome kantoorachtigen.
Momenteel is reeds een deel van de bedrijfssite verlaten door Deknudt Mirrors, maar een deel werd al
ingenomen door andere functies. Een deel van die functies bevindt zich in de sociaal-culturele sector
(toneelgezelschap, bierfestival ...). Bovendien wordt één van de hallen vanaf dit jaar gebruikt door ‘Lokaal’,
een tweewekelijkse markt in lokale (landbouw)producten.
Voor ERIBO Bouw&Immo, de eigenaar van de bedrijfssite Decora:
•
Pieter Vandewiele
ERIBO is een familiaal bouwbedrijf, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar. Zij kochten recent de
Grafimat-site ten noorden van Deknudt-Decora aan. De ambitie is een reconversie naar een woonproject,
hoofdzakelijk appartementen.
Voor de gemeente Deerlijk:
•
Fien Vandeghinste - hoofd dienst stedenbouw
Voor de Intercommunale Leiedal:
•
Maarten Gheysen - stedenbouwkundig ontwerper
•
Koen Van den Troost - stedenbouwkundig ontwerper

Het resultaat is een masterplan dat een eerste intentie weergeeft voor de site. Dit masterplan is een work-inprogress; in de nabije toekomst zal dit verder verfijnd worden. Wel is het belangrijk dat bepaalde intenties en
principes door alle partners worden onderschreven.
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2. Ambities masterplan
2.1. Schaal
Doorheen de ontwikkeling van het bedrijf, vulde Deknudt-Decora het bouwblok volledig op. Ruimte voor
ondernemen en bedrijvigheid in de kern van een gemeente blijft echter een meerwaarde.
Het masterplan heeft de ambitie om een andere schaal en ander type bedrijven aan te moedigen: KMO’s met
een oppervlakte van 800 tot 3.000 m². Deze KMO’s, met bijbehorende kantoren, toonzalen, ateliers sluiten
beter aan bij de woonkern van Deerlijk dan één groot productiebedrijf.

2.2. Behoud vs nieuwbouw
In eerder getekende opties, was een (bijna) volledige afbraak van de bedrijfsgebouwen nog meegenomen
als een uitgangspunt. Een groot deel van de gebouwen blijkt echter in relatief goede staat.
Uit praktische/financiële overwegingen en met het idee van een gefaseerde ontwikkeling in het achterhoofd,
heeft dit masterplan de ambitie om een zo groot mogelijk deel van de gebouwen te behouden. Een
opwaardering van de gebouwen (isolatie, dak, gevel ...) zal echter noodzakelijk zijn om de site een nieuwe
uitstraling te geven.

2.3. (Semi-)publieke ruimte
Het masterplan heeft de ambitie om de Deknudt-Decora site mentaal en fysisch te verbinden met het
centrum van Deerlijk. (Semi-)publieke ruimte speelt hierin een belangrijke rol.
Enerzijds mag de nieuwe ontwikkeling geen bijkomende druk leggen op zijn (directe) omgeving;
parkeerdruk, lawaai, manoeuvreren .... Hiervoor is het ‘weggommen’ van bebouwing noodzakelijk. Deze
vrijgekomen ruimte moet ook structurerend werken voor de site en leesbaar zijn voor gebruikers en
bezoekers.
Anderzijds moet deze vrijgekomen ruimte een meerwaarde betekenen voor de buurt. Hoe kan deze ruimte
gebruikt worden in het weekend, welke ruimte-vragen kunnen hier worden opgevangen ....

2.4. Zachte verweving
Het huidige bouwblok is overmaats en volledig afgesloten. Om de verwevenheid te vergroten, moet de
doorwaadbaarheid van het bouwblok vergroot worden. Het masterplan heeft de ambitie om, door middel
van zachte verbindingen, het centrum van Deerlijk te verbinden met de nieuwe woonontwikkeling ten
zuiden van de De Cassinastraat (RUP De Gavers 2). Hierbij wordt ook verder gewerkt met de ruimtelijke
keuzes die werden naar voor geschoven in het RUP OCMW.

2.5. Verbreden de Cassinastraat
In het RUP De Gavers 2 wordt de verbreding van de De Cassinastraat naar voor geschoven als de oplossing
voor de toenemende verkeersdruk op de De Cassinastraat. Het is echter duidelijk dat er bepaalde praktische
problemen een kwalitatieve verbreding van de Casinastraat bemoeilijken (eigendomsgrenzen, de centrale
elektriciteitscabine ...).
Het masterplan heeft de ambitie om een kwalitatieve en realistische oplossing te bieden voor de
toenemende verkeersdruk rond de De Cassinastraat.
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3. onderdelen masterplan
3.1. Bebouwde ruimte - programma
3.1.1. Te behouden bedrijfshallen - bedrijvigheid
Oppervlakte

12.000 m²

Eigenaar

Deknudt Mirrors

Bestemming

Bedrijvigheid

De eigenaar kiest zeer bewust voor een reconversie in eigen handen. Stap voor stap zal de site aangepakt
worden. Het doel is de nieuwe ruimtes te verhuren als bedrijfsruimte.
Het grootste deel van de bestaande bebouwing wordt behouden, maar krijgt een facelift door het voorzien
van nieuwe gevels en aangepaste technieken.
Een deel van de bestaande bebouwing wordt afgebroken om zo voldoende parkeerplaats te voorzien en de
verschillende bedrijfsonderdelen te ontsluiten. Hierdoor wordt het manoeuvreren zo veel mogelijk van de
De Cassinastraat getrokken.

3.1.2. Te behouden kantoorgebouwen - (autonome) kantoren
Oppervlakte

1.170 m²

Eigenaar

Deknudt Mirrors

Bestemming

(Autonome) kantoren

De eigenaar wenst dit bestaande bedrijfsgebouw te behouden en terug in te zetten als kantoorgebouw,
deels voor de bedrijfsactiviteiten die zich op de nieuwe site bevinden, deels voor externe kantoorachtigen.
De invulling van het meest zuidelijke blokje is nog onduidelijk. Er bestaat de ambitie om de functionaliteit
van het terrein uit te breiden om ook leven te hebben op de site buiten de kantooruren. Dit komt zowel de
veiligheid voor de bedrijven als de verbondenheid met de stad van de site ten goede.

3.1.3. Te slopen bedrijfshallen - wonen
Oppervlakte

1.000 m²

Eigenaar

ERIBO

Bestemming

Wonen

De eigenaar wenst deze bedrijfshallen af te breken en een woonproject met appartementen te realiseren.
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3.2. Onbebouwde ruimte - statuut
3.2.1. Nieuw aan te leggen openbaar domein
Er wordt minimaal nieuw openbaar domein aangelegd.
Ten zuiden wordt het openbaar domein gebruikt om de parkeerplaatsen van de heringerichte
De Cassinastraat op te vangen (zie verder).
In het noorden zorgt het publiek domein ervoor dat de appartementsgebouwen dwars op de
Harelbekestraat komen te staan en het bouwblok geopend wordt naar de gemeente.

3.2.2. Groenzones
Binnen het woonproject op de Decora-site bestaat het groen voornamelijk uit private tuinen. Een bomenrij
langs het openbaar domein zorgt voor structuur.
In het zuiden wordt een groene strook gebruikt om de De Cassinastraat visueel te verbreden. Aanpalende
parkeerplaatsen worden groen ingericht om zo de groenzone nog uit te breiden. Het nieuwe blok staat als
losstaand element in de groenzone. Het statuut van de groenzone is gedeeltelijk publiek (parkeerplaatsen
De Cassinastraat) en gedeeltelijk privaat (parkeerplaatsen bedrijvencentrum en kantoren).

3.2.3. Private open ruimte
Ruimtes ontstaan door het slopen van bestaande loodsen. Worden zeer verhard ingericht, vanwege hun
functionaliteit. Grote delen worden ook ingenomen door parkeerplaatsen.
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3.2.4. Parkeerplaatsen
Een belangrijk element voor de herbestemming is het voorzien van parkeerplaatsen. In de workshop werd
gerekend met volgende richtcijfers:
Privaat

Publiek

Richtcijfer

Parkeerplaatsen

Richtcijfer

Bedrijvigheid

1/100 m²

120 pp

X

Kantoren

1/100 m²

35 pp

X

Wonen

1/we

35 pp

0,5/we

Parkeerplaatsen

18 pp

Voor de bedrijvigheid en de kantoren zijn momenteel zo’n 101 parkeerplaatsen voorzien.
Hierbij moet rekening worden gehouden dat er aan de zuidzijde momenteel reeds een parking bestaat, die
ook eigendom is van Deknudt Mirrors. Daar is nog plaats voor zo’n 60-tal parkeerplaatsen.
Er worden ook een 16-tal publieke parkeerplaatsen voorzien, palend aan de De Cassinastraat. Deze worden
gebruikt om de verloren parkeerplaatsen aan de De Cassinastraat op te vangen (zie verder).
Voor de woningen worden 53 private parkeerplaatsen voorzien. In een publieke strook langs de inkom
wordt een strook voor publiek parkeren voorzien. Momenteel is daar plaats voor 9 parkeerplaatsen.

3.2.5. (Semi-)openbare verbindingen
De site wordt bereikbaar vanaf 3 toegangen:
•
Vanaf de Harelbekestraat voor het woonproject en een deel van de kantoren
•
Vanaf de De Cassinastraat voor het grootste deel van de bedrijven en de kantoren
•
Vanaf de Roterijstraat voor het huidige bedrijfsgebouw van Deknudt Mirrors
Een deel van de bedrijfsbebouwing zal ook bereikbaar zijn via een keerkoer. Deze keerkoeren zorgen ervoor
dat manoeuvreren niet op de De Cassinastraat gebeurt.
Doorgaand gemotoriseerd verkeer vanaf de verschillende toegangengen is niet mogelijk.
Wel worden verschillende zachte verbindingen getrokken door de site:
•
Vanaf de Harelbekestraat tot de De Cassinastraat, onder de kantoorgebouwen door en aansluitend aan
de nieuwe woonontwikkeling ten zuiden van de De Cassinastraat;
•
Vanaf de Stationsstraat, over de OCMW-site, achter de gebouwen van Deknudt Mirrors door
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3.3. Aandachtspunten
3.3.1. De Cassinastraat
Momenteel is het grootste segment van de De Cassinastraat zeer smal: het profiel bestaat uit een voetpad,
een parkeerstrook, de rijweg en een veel te smal voetpad. Momenteel is tweerichtingsverkeer toegestaan,
maar het profiel is hier niet op afgestemd. Door de reconversie van de Deknudt-site en de ontwikkeling van
de woonzone ten zuiden van de De Cassinastraat, bestaat de kans op een grotere belasting op de
De Cassinastraat.
Tijdens de workshop werden verschillende mogelijke scenario’s getest voor de De Cassinastraat (verbreding,
eenrichtingsverkeer ...).
Uiteindelijk wordt geopperd om het profiel en het tweerichtingsverkeer te behouden. Door het afschaffen
van de langsparkeerplaatsten wordt een 2,5 meter gewonnen. Hierdoor kan zowel het tweerichtingsverkeer
behouden worden en kan een schrikstrook worden aangelegd langs de bedrijfssite.
Dit laatste zal ook het in- en uitrijden van de site veiliger maken. (Vracht)wagens staan zo namelijk niet
met hun neus op de rijweg bij het uitrijden. Bovendien worden de nieuwe inritten zo ingepland dat bij het
uitrijden van de site een volledig overzicht mogelijk is.
Op het smalste stuk van de De Cassinastraat is er een ruimte van 8 meter van gevel tot gevel. Het nieuwe
profiel zou er als volgt uitzien:
•
voetpad:
1 meter
•
rijweg:
6 meter
•
voetpad:
1,5 meter
Om de verloren parkeerplaatsen op te vangen, worden publieke parkeerplaatsen voorzien op de site
Deknudt. Om deze vlak aan de De Cassinastraat in te planten, springt de bebouwing op de site Deknudt een
13-tal meter terug. Hier worden de parkeerplaatsen voorzien. Visueel verbreedt de De Cassinastraat tot een
20-tal meter.

21

snede DE
CaSsinastraat

Zicht publieke parking
DE CaSsinastraat

22

Masterplan
D ekn u dtDecora

3.3.2. Boomkwekerij en villa
Langs de Harelbekestraat bevindt zich nog een perceel in eigendom van Deknudt Mirrors. Op het
naastgelegen perceel bevindt zich een oude villa. Informeel werd aan de eigenaar van Deknudt Mirrors
meegedeeld dat deze villa zou kunnen worden verkocht.
Tussen beide percelen bevindt zich één vrijstaande woning. Eventuele ontwikkeling op deze site zal
rekening moeten houden met deze situatie.
Door de ontwikkeling van deze site zou een deel van de Deknudt-site bereikbaar kunnen worden vanuit
de Harelbekestraat. Dit zou de druk op de De Cassinastraat verder verminderen. Bovendien is, door een
gecoördineerde ontwikkeling, een mengvorm tussen wonen en werken mogelijk. In de workshop werden
enkele opties naar voor gebracht. Verder onderzoek is noodzakelijk. Hierbij is de inbreng van beide
eigenaars noodzakelijk.
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3.3.3. Uitbreiding functies
Om de site meer te betrekken op de gemeente(kern) en om dode momenten op de site te vermijden
(niemand aanwezig buiten de kantooruren en in het weekend), is er tijdens de workshop nagedacht over
complementaire functies op de site.
Belangrijk hierbij is ervoor te zorgen dat bestaande functies in het nabijgelegen centrum geen concurrentie
ondervinden van deze complementaire functies:
•
Enerzijds werd er gedacht in de richting van de bestaande socio-culturele activiteiten (theater, atelier ...),
maar het economisch model hiervan is nog onduidelijk
•
Anderzijds wordt er gedacht aan een receptieruimte, meetinghall ..., hieraan blijkt nood te zijn in
Deerlijk
Over de exacte invulling moet nog verder worden nagedacht, maar vanuit de workshop werd wel al gedacht
aan een bepaalde locatie voor deze functie.
De locatie aan de De Cassinastraat heeft enkele voordelen:
•
Hergebruik van een bestaand gebouw met bepaald karakter en ruimtelijke mogelijkheden
•
Locatie zowel langs de De Cassinastraat, aan de nieuwe parking en op het einde van de zachte
verbindingsas vanaf de Harelbekestraat
•
Als autonoom gebouw in de groene strook langs de De Cassinastraat, waardoor het een landmark voor
de site kan worden
De verdere uitwerking, zowel ruimtelijk als programma-gewijs moet nog gebeuren.
De verdere uitwerking hiervan heeft wel invloed op het verder planningsproces:
•
Voor de autonome kantoren op de site is een RUP noodzakelijk
•
Voor bepaalde functies (socio-cultureel ...) in het zuidelijke gebouw is ook een RUP noodzakelijk
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4. Input werksessies 1 en 2
4.1. Belang van een toekomstvisie
4.1.1. Waar willen we naartoe?
De toekomstvisie voor het project destileerde langzaam maar zeker tijdens de drie workshopdagen.
Doormiddel van ontwerpend onderzoek, bevragingen bij de gemeentediensten en het college werd
nagekeken wat de noden binnen de gemeente zijn, waar er opportuniteiten liggen en hoe deze ideeën
kunnen worden uitgewerkt tot een volwaardig business model. Dit proces is lopende, maar de kantlijnen
beginnen zich af te tekenen:
•
woonfunctie:
De ontwikkelaar stapt mee in een gecoördineerde ontwikkeling en sluit zich aan op de site. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid om een zachte verbinding te ontwikkelen tussen de Harelbeke- en de Casinastraat.
Bovendien komt zo het kantoorgebouw vrij te staan en ontstaat de mogelijkheid om van dit gebouw één
van de eye-catchers van het project te maken.
•
bedrijvigheid:
De huidige eigenaar van de site wenst zich verder de specialiseren op de vastgoedmarkt. Hij zal de volledige
site in eigendom houden en de verschillende bedrijfsentiteiten verhuren. Momenteel heeft hij reeds een
andere site waarop hij dit systeem toepast. Het gaat echter over een redelijk low-end herontwikkeling. De
ambities bij deze site liggen aanzienlijk hoger.
Om deze hogere ambities te realiseren werd reeds een inspiratiebezoek gebracht aan een
kantoorverzamelgebouw in de regio, waarbij verschillende do’s en don’ts werden uitgewisseld.
Momenteel zijn er ook gesprekken lopende tussen de eigenaar en de gemeente rond
bedrijventerreinmanagement. Wie onderhoud wat en is waar verantwoordelijk voor. Of dit management
verder uitbreid naar een soort bedrijfscoördinator (zie LaboXX - werk) is nog onduidelijk.
•
functieverbreding:
Vanaf de start van de workshop was het de ambitie van de eigenaar om ook een gedeeltelijke
kantoorontwikkeling te voorzien:
•
de aanwezigheid van een bestaand kantoorgebouw dat in goede staat was, met een efficiënte structuur.
•
het idee om kantoren en toonzalen van verschillende KMO’s te centreren.
Een invulling met alleen maar kantoren van aanwezige KMO’s was vanaf het begin onrealistisch.
Tijdens de workshop groeide het idee om deze functieverbreding ook door te trekken naar de socio-culturele
activiteiten die momenteel aanwezig zijn op de site (zie verder).

4.1.2. Wat is er nodig?
Er werd een kleine marktbevraging georganiseerd door de eigenaar, vertrekkend van zijn huidige
verhuuractiviteit op een andere site. Daaruit werden vooral huurprijzen en een haalbaarheid van hetzelfde
programma verkregen.
Binnen de intercommunale is echter een aanzienlijke hoeveelheid informatie en kennis aanwezig over de
ruimtevragen binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen
•
Ruimtemonitor ondernemen Zuid-West-Vlaanderen December 2015
•
Ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen April 2015
bron: http://www.leiedal.be/node/1271487
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Uit de ruimtemonitor blijkt dat huidige hoeveelheid bestaande en bestemde bedrijfsgronden volstaan om de
projecties tot 2022 volstaat. Een afname is echter niet aan te raden.
Bovendien blijkt dat er een grote vraag naar KMO-percelen (<5.000m²) bestaat, vooral vanuit ruimtevragers
uit de regio zelf.
Bij het type of aard van de bedrijfsactiviteiten zien we nog steeds een grote groep van hoofdzakelijk
traditionele activiteiten: bouw en ambachten in ruime zin, metaalbewerking, groothandel, transport,
industriële toelevering.
Toch zien we ook een trend naar nieuwere activiteiten:
•
Informatie- en communicatietechnologie
•
Evenementensector: cateringbedrijven, standenbouw, fotografiebedrijven, attractieverhuur,
ledschermen
•
Gezondheid en wellness
De ontwikkeling op de Deknudt-site mikt specifiek op deze laatste activiteiten.
Hoewel er zowel in de “Ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen” als in de “Ruimtemonitor
Zuid-West-Vlaanderen” gepleit wordt voor het behoud van grote percelen, lijkt een reconversie naar kleinere
percelen in dit geval aangewezen, vanwege de ligging dicht bij het centrum van de gemeente.
Uit de “Ruimtemonitor wonen in Zuid-West-Vlaanderen’ (december 2015) blijkt dat er voldoende juridisch
aanbod voor wonen is op regionale schaal. Deerlijk zit zelfs met een meerfactor van 12,7 in de verhouding
aanbod en confrontatie voor de periode tot 2022.
Het is dus belangrijk in te zetten op kwalitatieve inbreidingsprojecten
die kerngebonden
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Maar we moeten wel opmerken dat heel wat bedrijven ondertussen zelf geïnternationaliseerd zijn: onze
Zuidwestvlaamse bedrijven hebben vaak ook buitenlandse vestigingen en/of zijn door overnames deel uit
gaan maken van een internationale groep of concern.

Regio Kortrijk

Regio Leiedal (excl. Kortri
Buiten Leiedal

1%

Internationaal

347
17%

60%

22%

< 5000 m²

5000-1ha

1ha-3ha

>3 ha

Regio Kortrijk
Regio Leiedal (excl. Kortrijk)

Buiten Leiedal
e deze vragen niet uitdrukken in aantallen, maar in de totaal gevraagde oppervlaktes,
dan zien we
Internationaal
houdingen:
5% van de gevraagde oppervlakte is voor percelen kleiner dan 5.000 m²
5% van de gevraagde oppervlakte is voor percelen tussen 5.000 m² en 1 ha
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4.2. Business case
4.2.1. Een herontwikkeling in fases
Door de verhoogde ambitie beseft de eigenaar dat een fasering noodzakelijk is. Eén investeringsgolf is voor
hem geen haalbare kaart. Daarom worden verschillende delen in een aantal fases aangepakt. Dit zorgt er
ook voor dat bepaalde delen (meest westelijke) al op korte termijn ‘op de markt’ kunnen komen.
Hierbij vormt het masterplan de leidraad. Voor de ruimtelijke kwaliteit is het van uiterst belang dat de
verschillende fases op elkaar aansluiten. Anderzijds werd het masterplan zo opgesteld dat een fasering
mogelijk is.

4.2.2. Een ontwikkeling voor verschillende doelgroepen
Uit de werksessies kwam ook de suggestie voort om te werken met een ontwikkeling die verschillende
doelgroepen bedient:
•
low-end ontwikkeling
de aangeboden ruimtes zijn minimaal voorzien en worden voor een groot deel ingericht door de
huurder. De huurprijs en (de vraag naar) uitstraling is laag. Dit trekt vooral beginnende ondernemers
uit bepaalde sectoren (bouw, opslag...) aan.
•
high-end ontwikkeling
de aangeboden ruimtes zijn kwalitatief afgewerkt, er zijn gedeelde voorzieningen (secretariaat,
vergaderzalen, refters...), wat de huurprijs en de gedeelde kosten opdrijft. Dit is momenteel al zeer
populair bij kantoorachtigen, maar trekt ook jonge ondernemers uit vernieuwende sectoren aan.
De mix tussen beide gebruikers kan voor een interessante wisselwerking zorgen die niet alleen een positieve
uitstraling heeft op het project, maar ook op de gemeente Deerlijk.

4.2.3. De eigenaar als actor op lange termijn
Uit de presentatie van LaboXX-werk wordt het concept van de bedrijfsmanager meegenomen. Momenteel
leeft het idee van het bedrijvenmanagement op niveau van onderhoud-beeldkwaliteit en aangeboden
diensten reeds bij de eigenaar.
Om dit nog verder door te trekken en ook actief bedrijven/starters te begeleiden in hun ontwikkelingsproces
lijkt, zeker in eerste fase, nog een stap te ver. De potenties zijn echter wel aanwezig: de site blijft in handen
van één eigenaar, er worden verschillende types bedrijfspanden voorzien, door de clustering van units in
grotere blokken, zijn aanpassingen gemakkelijk uitvoerbaar.
In dit laatste speelt de bestaande structuur van de gebouwen (kolommen, grote overspanningen en weinig
dragende muren) een grote rol.

Conclusie
Een gefaseerde ontwikkeling in tijd, maar ook in afwerkingsgraad (en bijgevolg doelpubliek) blijkt een
noodzaak voor het behoud van bedrijvigheid in de kernen van Zuid-West-Vlaanderen.
Belangrijk is de ingesteldheid van de eigenaar/ontwikkelaar: indien deze bereid is zijn rol groter te zien
dan enkel die van (her)ontwikkelaar, bieden zich veel opportuniteiten aan.

31

4.3. Brede invulling als voordeel voor de site
4.3.1. Bestaande paarse sproet
Het bedrijf maakt al heel lang deel uit van het bebouwde weefsel. Hierdoor is het bebouwde weefsel
aangepast aan de aanwezige bedrijvigheid: dikke hagen, hogere muren... Bovendien zijn interessante
samenlevingsvormen ontstaan: in het weekend en na de kantooruren parkeren buren op de bedrijfsparking,
buurtinitiatieven gaan door op de parking...
Er bestaat dus een bepaald draagvlak voor ‘storende’ functies, op voorwaarde dat er een meerwaarde voor de
buurtbewoners is.

4.3.2. Behoud van gebouwen
Voor de huidige eigenaar was renovatie een economische realiteit om bedrijvigheid als hoofdfunctie
te behouden: indien de volledige site werd afgebroken, was de reconversie naar woningen (lees meer
opbrengst per hectare) de enige optie.
Enkel doordat er gefaseerd ontwikkeld kan worden en er verschillende graden van afwerking voorzien
worden, is het behoud van bedrijvigheid mogelijk (in deze case).

4.3.3. Verschillende invullingen, verschillende modellen
4.3.2 kan ook doorgetrokken worden naar de mogelijke vestiging van socio-culturele activiteiten op de site.
Er wordt gezocht naar het combineren van economisch minder interessante invullingen met economisch
interessantere invullingen:
•
opslagruimte voor allerhande vereningingen wordt georganiseerd in de kelder van twee bestaande
loodsen. Deze loodsen blijven nog voor geruime tijd dienstig voor het bedrijf van de eigenaar en zijn
nog in afdoende staat. De eigenaar heeft de kelder zelf niet nodig en er zijn geen werken gepland aan
de loods.
•
het vernieuwde/nieuwe blok in de groene strip krijgt een multifunctionele invulling. Enerzijds plant
men hier een ontmoetingszaal/feestzaaltje (waaraan gebrek is binnen Deerlijk). Deze zaal zal ook door
socio-culturele organisaties gebruikt kunnen worden, aan verminderde prijs;
•
de gemeente zelf is geen voorstander van een directe investering in de site (of delen daarvan).
Momenteel zit zij met een zeer verspreid areaal aan publieke gebouwen/gebouwtjes en ze wil die
verspreiding niet verder in de hand werken. Wel is interesse om te kijken of er op een alternatieve
matnier geïnvesteerd kan worden.
De functieverbreding vermijdt ook dat de site buiten de kantooruren een dode vlek in het centrum wordt.
Dit heeft voordelen voor de buurt (mede-gebruik functies, veiligheidsgevoel ...), maar ook voor de bedrijven
(interessante werkomgeving voor werknemers, sociale controle, netwerking ...).
De verdere zoektocht naar de oplossing voor deze zowel ruimtelijke als programmatorische puzzel, is nog
niet volledig afgewerkt. Die zal in de komende maanden en jaren zijn finale vorm krijgen.
Conclusie
Een ontwikkeling met behoud van (grote delen van) bestaande gebouwen blijkt een noodzaak voor
het behoud van bedrijvigheid in de kernen van Zuid-West-Vlaanderen. Er kan wel dankbaar gebruik
gemaakt worden van het bestaande draagvlak, op voorwaarde dat de situatie voor de buurtbewoners
(parkeren, verkeersdruk... ) minimaal niet verslechtert of zelfs verbetert (nieuw plein, hogere
beeldkwaliteit, interessante buurtfuncties ... )
Een functieverbreding heeft voordelen voor zowel de buurt als de bedrijven;

32

Masterplan
D ekn u dtDecora

4.4. Instrumentarium
4.4.1. Duidelijke doelstellingen
Het belang van een toekomstvisie werd al eerder aangehaald. Ook vanuit de gemeente is een duidelijke visie
nodig over hoe men het proces wenst te begeleiden en wat de doelstellingen zijn voor de herontwikkeling.
De gebruikte methode (drie workshopdagen, gespreid over anderhalve maand, met tussentijdse
presentaties aan het schepencollege), lijken hiervoor ideaal. Doordat ontwerp/programma/visie organisch
groeien, kan de gemeente ook stap voor stap haar visie scherpstellen;
Er bestaat een veelheid aan instrumenten, waarvan de inzetbaarheid afhankelijk is van verschillende factoren
(bestemming, eigendomsstructuur, instelling eigenaars ... ). Belangrijk is de juiste tool in te zetten op het
juist moment om tot een bepaald resultaat te komen.
Daarom ontwerpt Leiedal, binnen het kader van KAMELEON, aan een toolbox, waarmee steden en
gemeentes op een snelle en adequate manier kunnen reageren op binnenkomende ruimtevragers en
ruimte-aanbieders.

4.4.2. Planologisch initiatief maakt de gemeente stakeholder
Het volledig gebied is bestemd als gebied voor milieubelastende industrie, type II. Deze zijn bestemd voor
bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.
De mogelijkheden in deze gebieden beperken zich m.a.w. tot bedrijvigheid, waarbij een perceelsgrootte
van minimum 5.000 m² wordt aangenomen. De huidige bestemming zorgt voor te veel restricties om de
ambities naar herbestemming door te voeren. Net de functies die nodig zijn om de herbestemming mogelijk
te maken zijn niet verenigbaar met de huidige juridische bestemming:
•
sociaal-culturele verenigingen huisvesten;
•
autonome kantoren;
•
randen afwerken met woningen;
•
(kleinere units voorzien).
Een functie-wijziging lijkt hierdoor noodzakelijk.
In het geval van Deknudt-Decora zal de gemeente waarschijnlijk kiezen voor een RUP voor (bijna) het
volledige bouwblok.
Een RUP is de meest gebruikte methode van steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen om ruimtelijke
(her)ontwikkelingsprocessen te begeleiden.
Binnen Leiedal (auteur van het RUP) is de procedure in die zin aangepast dat ontwerpend onderzoek binnen
de startnota ook dient als onderhandelingsmiddel met de verschillende (private) partijen.
Door de opmaak van het RUP wordt de gemeente mee sturende partner in het reconversieproject. Zij heeft
het initiatief tot de opmaak van het RUP en bepaalt daardoor, in samenspraak met de private partners, de
scope en de ambities van het RUP en dus de uiteindelijke herbestemming.
In die zin wordt de huidige bestemming van de site zowel als een voordeel en als een nadeel ervaren:
- zonder de bestemming milieubelastende industrie type II heeft de gemeente geen enkel mechanisme
om de eigenaar te overtuigen om verlaten bedrijfssites te herbestemmen naar bedrijvigheid (in de brede
betekenis).
- anderzijds zorgt de bestemming ervoor dat een reconversie met andere soorten bedrijvigheid een
planningsproces moet doorlopen. Dit vertraagt vaak de realisatie.
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5. Afweging ontwikkelingsmodellen
5.1. Basisgegevens
Te behouden bedrijfshallen
terreinoppervlakte

19.000m²

vloeropperlvakte

12.000m²

V/T

63%

Te behouden kantoorgebouwen
terreinoppervlakte

1.170m²

vloeropperlvakte

3.510m²

V/T

300%

terreinoppervlakte

4.375m²

vloeropperlvakte

3.500m²

V/T

80%

Te slopen bedrijfshallen wonen

5.2. Volledige afbraak en nieuwbouw
Standaard-aanpak Leiedal.
Hierbij worden de meeste gebouwen afgebroken, worden de gronden gesaneerd en bouwrijp gemaakt
(nutsleidingen en wegen) en wordt het pubiek domein aangelegd (wegenis, pleinen, gemeenschappelijke
delen ...). Nadien worden bouwpercelen verkocht aan private bedrijven.
Leiedal besteed veel aandacht aan beeldkwaliteit en duurzaamheid. Dit vertaald zicht in:
•
de aanleg van het publiek domein;
•
doorgedreven terreinmanagement;
•
specifieke inrichtingsvoorwaarden bij de verkoopsovereenkomst.
Typisch is de zeer grote, maar eenmalige, ontwikkelingskost. Private bedrijven krijgen wel de kans om zelf
een eigen bedrijf te ontwerpen en bouwen. Infrastructuur ed worden overgedragen aan de gemeente.
Nadelen van deze aanpak zijn dat een menging van functies en het delen van gemeenschappelijke zaken
moeilijk wordt doordat de ontwikkeling (op perceelsniveau) heel gefaseerd en gefragmenteerd gebeurd.
Voor deze site werd gerekend met een aankoopprijs tussen €45/m² en €50/m². Bij de herontwikkeling werd
uitgegaan van een bruto/netto verhouding van ongeveer 70% (op basis toenmalige inrichtingsschets).
Gemiddeld wordt gewerkt met een verkoopprijs van ongeveer €110/m² tot €115/m².
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5.3. Maximaal behoud
Initiële aanpak eigenaar.
Hierbij werd maximaal gezocht naar het behoud van de gebouwen. Het idee was zo veel mogelijk loodsen
individueel te ontsluiten via bestaande doorgangen. Er werd een studie van de bestaande gebouwen
gemaakt om te kijken welke delen het interessantst waren om te behouden en welke delen beter afgebroken
werden. Daken worden vervangen en intern zou de opdeling vraaggedreven worden aangepakt.
Na de renovatie worden de verschillende bedrijfsunits verhuurt.
De nadruk van de inrichtingsstudie lag op een minimalisatie van de afbraak en een maximalisatie van de
te verhuren oppervlakte. Infrastructuur wordt minimaal gehouden en er werd geen openbaar domein
afgedragen aan de gemeente.
Een gefaseerde aanpak was mogelijk, maar met beperkte (ruimtelijke) middelen voor een verhoging van de
beeldkwaliteit.
Er werd geschat dat er een te verbouwen oppervlakte tussen 12.000 m² en 15.000 m² is. Dit aan een kostprijs
tussen de €170/m² en €250/m². De verhuurprijs werd gesteld op €22/m² per jaar, met een afschrijftermijn
voor de investering van 10 jaar.

5.4. Gefaseerde herontwikkeling met mix high-end
en low-end en functieverbreding
Voorstel huidig masterplan
Hierin wordt een gefaseerde en gemixte ontwikkeling voorgesteld, op basis van een verhuurmodel.
De eigenaar zal instaan voor het grootste deel van de herontwikkeling en zal dit gefaseerd en in
verschillende rondes aanpakken.
Er wordt een deel infrastructuur afgedragen aan de gemeente, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen
publiek domein, privaat domein en semi-publiek domein.
Een duidelijk zicht op verschillende kosten is er nog niet, maar er kan gesteld worden dat:
•
een te verbouwen oppervlakte van 13.200m² aan
-- €250/m² (low-end)
-- €400/m² (high-end)
•
kleinere, kortere investeringsgolven met afschrijvingen van 10 jaar
Ook een duidelijk zicht op de inkomsten is er momenteel nog niet, maar er kan gesteld worden dat:
•
verhuurprijs (ateliers/bedrijvigheid)
-- een basisverhuurprijs (low-end): 				
€22/m² per jaar
-- verhuurprijs incl. verwarming, verlichting, gebruik van de vergaderzalen, telefoonpermanentie en
administratieve ondersteuning, (high-end obv HBC Harelbeke):
€835/maand (unit 330m²)		
							€30,4/m² per jaar
•
verhuurprijs (autonoom kantoor)
-- verhuurprijs incl. verwarming, verlichting, gebruik van de vergaderzalen, telefoonpermanentie en
administratieve ondersteuning, (high-end obv HBC Harelbeke):
€5.000/jaar/flexplek
•

verhuurprijs (feestzaal/conference-room/...)
-- verhuurprijs feestzaaltje in de regio, van ongeveer 350m² incl. verwarming, sanitair, bar ...
							€400 per avond
							€30/m²/jaar (26 maal verhuurt)

In HBC (Harelbeke bedrijvencentrum) werd een samenwerkingsverband met de stad. Er worden ook
kortingen voor startende bedrijven aangeboden.

