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Ruimtelijke impact is groot. Een heel

aantal van deze getroffen functies zijn

flexibel en makkelijk te verplaatsen.

Stadsgroen De Venning moet een groot

deel van haar oppervlakte inleveren.

Verder wordt ook het bos achter het

Newfoundland monument verder

aangesneden (met Canadapopulieren).

De Venning heeft een lage flexibiliteit en

kan moeilijk verplaatst worden.

Het bypasstracé heeft een grote impact op de stedelijke structuur.

- Er is een impact op ruimtelijke relaties. Met name de relatie tussen

  Kortrijk en Harelbeke wijzigt drastisch. Er ontstaat een tussenzone,

waarbij stukjes Gentsesteenweg, Zandbergstraat en Hippodroomstraat

ingesloten geraken tussen bypasskanaal en R8. Deze zone hoort

ruimtelijk noch duidelijk bij Kortrijk, noch duidelijk bij Harelbeke. De

ontsluiting van deze zone is nog mogelijk in geval van het bypasstracé,

maar dient ook bewaakt te blijven wanneer de R8 in een later stadium

wordt heraangelegd. Hét grote risico van het bypasstracé is de kans dat

het vraagstuk van de omgeving Zandbergstraat-Hippodroomstraat

  Gentsesteenweg niet wordt meegenomen binnen het project en

daardoor wordt ‘doorgeschoven’ naar latere planningsprocessen (zoals

de R8). Daarnaast wijzigt de relatie van groengebied de Venning met

zijn omgeving eveneens radicaal. De scheiding van woonwijk en

  stadsgroen De Venning is belangrijk, alsook de scheiding van het

stadsgroen met Kortrijk.

- Er is een impact op zones met grote ruimtelijke samenhang.

Groengebied De Venning verliest een groot deel van haar oppervlakte.

De omgeving van de Gentsesteenweg wordt opgeknipt.

- Het bypasstracé snijdt eveneens door grote stukken waar de ruimtelijke

samenhang enigszins tot zeer beperkt is.

Ringtracé Ringtracé
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Aangezien het werkvoorbeeld ringtracé

grotendeels gelegen is op de footprint van

bestaande R8, doorsnijdt het tracé van ring en

kanaal geen gehele bouwblokken, maar treft het

enkel de koppen van de bouwblokken. Toch blijft

de globale impact van de ruimte-inname groot.

Inname van een deel van de Venning, evenals

een deel van de Oude Leie-arm en een deel van

het bos achter het Newfoundland monument.

Het stadsgroen van de Venning blijft wel

verbonden met de gelijknamige woonwijk,

waardoor de impact minder groot is dan in het

bypasstracé.

Het Newfoundland monument verliest nog

meer omringend landschap en heeft een lage

flexibiliteit. Daarnaast wordt ook het

natuurgebied aan de Oude Leie-arm

ingenomen, hetgeen ook een lage flexibiliteit

kent.

Het ringtracé heeft een significante impact op de stedelijke structuur.

- Er is een impact op ruimtelijke relaties. De relatie tussen Kortrijk en

  Harelbeke wijzigt grondig. Met name ter hoogte van de

Gentsesteenweg zal de link tussen de beide gemeenten wijzigen. Deze

verandering is niet noodzakelijk negatief. De grens tussen Harelbeke

en Kortrijk wordt nu reeds sterk gedefinieerd door een opeenvolging

van infrastructuren.

- Er is een impact op zones met een grote ruimtelijke samenhang. De

  bedrijvenzone Harelbeke-Zuid wordt aangetast. Het groengebied de

Venning verliest een groot stuk van haar gronden. Het geheel van de

  Oude Leie-arm en het cultuurhistorisch landschap wordt zwaar

aangetast.

- Het risico van het ringtracé is dat het verbreden van de infrastructuur,

door toevoeging van een éxtra infrastructuurobject en door de strakke

bundeling, leidt tot creëren van/vergroten van een barrière tussen

Kortrijk en Harelbeke.Inrichting van de Venning in 2040

- Impact op ruimtelijke relaties is groot. Er is een negatieve impact op

het recreatieve geheel ter hoogte van de kop van het kanaal, alsook op

de relatie tussen het bestaande kanaal en zijn aanliggende bebouwing.

Dit laatste zowel ten gevolge van de aantasting van de bebouwing en

het kanaal zelf, als door de wijziging van relatie tussen de bebouwing en

het water als een gevolg van de waterpeildaling. Op de ruimtelijke

relatie tussen Kortrijk en Harelbeke alsook deze tussen Kortrijk en de

Venning is er geen impact.

- Er is een impact op zones met een grote ruimtelijke samenhang. De

samenhangende bouwblokkenstructuur op de linkeroever van het

kanaal wordt aangetast net afwaarts de spoorweg. Verder afwaarts

wordt een groot bouwrisico op de bouwblokken gelegd. Daarnaast

verliest de woonwijk eco life De Venning haar kopgebouw aan het water.

- De impact op de stedelijke structuur manifesteert zich hoofdzakelijk

doorheen zones met een zekere ruimtelijke samenhang. In mindere

mate worden zones met een lage ruimtelijke samenhang geraakt.

- Het werkvoorbeeld genereert heel wat vlekken waar stadsweefsel zal

  moeten worden hersteld. Het aantal te herstellen plekken is zeer groot

bij het rechtdoortracé.
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Interpretatie naar ontwikkelingslagen:

Synthesekaart opwaarts gedeelte - woonstructuur (grijs), economische structuur (paars) met daartussen

open ruimtegehelen

Woonstructuur

Volgende woonkernen zijn van zuid naar noord gelegen langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk: Bossuit, Moen, Knokke,

Zwevegem en Kortrijk.

Economische structuur

Langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk hebben zich heel wat bedrijven gevestigd, voornamelijk in het verstedelijkte

landschap langs het kanaal. De grootste bedrijventerreinen zijn gelegen in Kortrijk en Zwevegem. Op de rechteroever van

het kanaal ligt het industrieterrein Harelbeke Stasegem (momenteel niet watergebonden). Op de linkeroever van het kanaal

vinden we enkele kleinere bedrijventerreinen (van west naar oost) zoals het industriepark Harelbeke Kanaalzone (productie

bouwartikelen etc.), het industrieterrein kanaal E17 (staalbedrijf etc.), De Blokken of Bekaertsite (logistiek centrum,

betoncentrale, grondopslag, productie van omheiningen, twee windmolens etc.) en de Breemeers site (productie van buizen)

met als onderdeel het Transfo gebied. Tot slot is er nog het bedrijventerrein Moen-Trekweg dat het dorp Moen gedeeltelijk

overschaduwt. Een stortplaats (IMOG-site) is hier zeer dominant aanwezig.

Agrarische structuur

Vanaf de dorpskern Zwevegem, die rondom omgeven is door landbouwstructuren, loopt het kanaal doorheen een gebied

waar agrarische activiteiten domineren. Heel wat graslanden, maïsvelden en graangewassen kenmerken de omgeving van

het kanaal en zijn de meest voorkomende teelten. Op de linkeroever van het kanaal vinden we ter hoogte van Moen de

meeste hoeves terug, het zijn bijna allemaal varkenshouders in combinatie met akkerbouw.

De globale impact van de ruimte-inname van het

werkvoorbeeld rechtdoortracé is zeer groot. Er

worden veel gebouwen rechtstreeks getroffen,

waaronder gebouwen met een lage flexibiliteit

inzake verplaatsen/ herlokaliseren. In de

kwantitatieve oefening blijkt het aantal getroffen

wooneenheden opmerkelijk groter dan het

aantal getroffen percelen. Daaruit kan worden

aangenomen dat er wel wat

meergezinsgebouwen aanwezig zijn.  Daarnaast

wordt er eveneens een hoog bouwrisico gelegd

op een groot aantal panden waarvan niet kan

worden uitgesloten dat bepaalde effecten op dit

vlak zouden kunnen permanent worden. Tenslotte

worden ook samenhangende bouwblokken

aangesneden.


