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 OVERZICHT 

 
 
In deze scriptie wordt een duurzame ruimtelijke visie opgebouwd voor het kanaalgebied 
Roeselare-Leie, gelegen in centraal West-Vlaanderen. Het kanaal Roeselare-Leie werd in 
1872 in gebruik genomen en is op te vatten als een 16 kilometer lang insteekdok van de Leie. 
Het kanaal doorkruist de gemeenten Wielsbeke, Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem en 
Roeselare. Het kanaal is in de streek een belangrijke drager van (watergebonden) industriële 
activiteiten. Het betreft vooral de sectoren van veevoeders, textiel, houtverwerking, voeding 
en bouwmaterialen. Doorheen de 20ste eeuw bleef het goederentrafiek op het kanaal stijgen. In 
2004 werd er voor 3 155 367 ton aan goederen aan- en afgevoerd op de waterweg en werden 
4569 schepen versast in Ooigem (monding van het kanaal in de Leie).  
 
Het kanaal is gegraven in de bedding van de Mandel, een zijriviertje van de Leie. Bij het 
graven van dit kanaal werden grote delen van de Mandel ingekokerd en werden delen van de 
vallei opgespoten. Door oprukkende industrie en woongebieden verdwenen de ecologische 
elementen in het kanaalgebied naar de achtergrond. Tegenwoordig zijn slechts verspreid 
enkele natuurrestanten terug te vinden. Bovendien zorgt de historisch gegroeide ruimtelijke 
verweving van de industrie met het stedelijk woonweefsel voor conflicten qua ontsluiting en 
leefbaarheid.  
 
Hidding et al. (1998) introduceerde de begrippen planningsdiscoursen als conceptueel kader. 
Via deze planningsdiscoursen wordt de link tussen duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke 
planning gelegd. Het begrip discours verwijs naar een min of meer samenhangend beeld van 
denkbeelden over (aspecten van) de ruimtelijke organisatie. Er wordt als het ware bij het 
hanteren van discoursen telkens een andere ‘bril’ opgezet om het gebied te analyseren en er 
een visie voor te ontwikkelen. Op basis van drie planningsdiscoursen (ecosysteem, netwerk 
van activiteiten en stelsel van plekken) wordt gefocust op respectievelijk het natuurlijk 
substraat, de ruimtelijk-economische relaties en de identiteit van de ruimtes in de kanaalzone 
Roeselare-Leie. 
 
Na de inleiding wordt in het tweede hoofdstuk het kanaalgebied met zijn verschillende 
deelstructuren in zijn geo-economische context geplaatst en dit zowel op macro- als op 
mesoniveau. Ook het fysisch systeem wordt doorgelicht, met de nodige aandacht voor de 
Mandelvallei. Het derde hoofdstuk geeft een beknopt historisch overzicht van het ontstaan 
van het kanaal in de tweede helft van de 19de eeuw en de verdere ontwikkelingen van het 
kanaal tot heden. In een vierde hoofdstuk wordt het kanaal doorgelicht vanuit de drie 
verschillende planningsdiscoursen. Hierbij wordt telkens de bestaande structuur geanalyseerd, 
de belangrijkste knelpunten opgesomd en enkele visie-elementen binnen het besproken 
discours geformuleerd. In het vijfde hoofdstuk wordt een synthese gemaakt van deze drie 
planningsdiscoursen met het oog op een overkoepelende duurzame ruimtelijke visie voor de 
kanaalzone Roeselare-Leie. Er wordt ook een insteek gegeven over hoe de visie beleidsmatig 
en concreet kan uitgewerkt worden. Dit gebeurt aan de hand van een actieprogramma. 
 
 
 
Trefwoorden: Kanaal Roeselare-Leie, duurzaamheid, planningsdiscoursen. 
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 RESULTATEN  

 

1. Inleiding 
 
Centraal in dit scriptieonderzoek staat de opbouw van een toekomstvisie voor de kanaalzone 

Roeselare-Leie. Deze visie dient duurzaam te zijn. Met duurzaam wordt bedoeld dat de visie 

moet voorzien in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige 

generaties de mogelijkheden om ook in hun behoefte te voorzien, in gevaar te brengen. Het 

betreft ook een visie waar op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen gefocust wordt. Ruimte is 

immers een schaars goed en er moet dus voorzichtig en weldoordacht mee omgesprongen 

worden. 

De reden waardoor ik voor een scriptie over de kanaalzone Roeselare-Leie heb gekozen, is 

voor de hand liggend: ik ben zelf woonachtig in Oostrozebeke, één van de vijf 

kanaalgemeenten. Bovendien is de kanaalzone een zeer interessant gebied is: het is een sterk 

verstedelijkte as in centraal West-Vlaanderen, omgeven door een relatief goed bewaard 

gebleven landbouwlandschap. Het kanaal werd in de tweede helft van de 19de eeuw gegraven 

met als doel de aanwezige industrie van grondstoffen te voorzien (zowel brandstoffen als 

water zelf). Door de komst van het kanaal kon de (watergebonden) industrie zich ten volle 

ontplooien. Echter, door de ontwikkeling van deze verschillende economische functies zijn de 

natuurlijke kwaliteiten van de kanaalzone achteruit gegaan. Het verdwijnen van de 

Mandelvallei in Izegem en Roeselare is daar het duidelijkste voorbeeld van. Bovendien 

breidden de verschillende woonkernen langs het kanaal zich uit door zich rondom de 

industriezones uit te spreiden of naar elkaar te groeien via woonlinten. 

Deze zeer beknopte historische ruimtelijke ontwikkeling van de kanaalzone geeft tevens de 

belangrijkste knelpunten weer: sterke verweving van woongebieden en industriegebieden die 

de leefbaarheid onder druk zet, het verdwijnen van open ruimte en de verschraling van het 

(stedelijk) landschap. Deze gebreken vormen dan ook de probleemstelling voor het 

onderzoek in deze scriptie. 

De onderzoeksvraag in deze scriptie is dan ook hoe het ruimtelijk functioneren van het 

kanaalgebied tussen Roeselare en de Leie op een duurzame manier kan verbeterd worden. Dit 

zal gebeuren aan de hand van vier hoofdstukken. 
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In het tweede hoofdstuk wordt het kanaalgebied gepositioneerd op macroniveau en op 

mesoniveau. Dit gebeurt op verschillende vlakken: van ruimtelijk-economisch over 

infrastructuur naar open ruimten. Ook het fysisch systeem van de regio wordt behandeld. 

In het derde hoofdstuk wordt kort ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het kanaal en hoe 

het kanaal is geëvolueerd sinds de opening in 1872 qua infrastructuur en trafiek.  

Het vierde hoofdstuk bekijkt de kanaalzone vanuit drie invalshoeken waarmee naar de ruimte 

wordt gekeken: het ecosysteemdiscours (ecologische structuur), het netwerk van activiteiten-

discours (ruimtelijk-economisch) en het stelsel van plekken-discours (sociaal-cultureel). 

Vanuit deze drie invalshoeken wordt de bestaande toestand doorgelicht en worden de 

belangrijkste knelpunten aangekaart. Voor deze knelpunten worden dan enkele visie-

elementen aangereikt die dan weer bouwstenen vormen voor een duurzame ruimtelijke visie. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt een overkoepelende visie uitgewerkt die als antwoord 

moet dienen op de onderzoeksvraag. Als sluitstuk van deze scriptie wordt een 

actieprogramma weergegeven die aanduidt hoe de duurzame ruimtelijke visie concreet en 

beleidsmatig kan uitgewerkt worden. 
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2. Geo-economische positionering van het kanaalgebied 

2.1. Situering 

Het 16 kilometer lange kanaal Roeselare-Leie is in het zuidoostelijk gedeelte van de provincie 

West-Vlaanderen gelegen. Het kanaal start in het centrum van Roeselare en gaat verder via 

Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke. Op de grens van Wielsbeke en Waregem (Desselgem) 

mondt het kanaal uit in de Leie. Het kanaal doorkruist twee arrondissementen: Roeselare en 

Tielt. De gemeente Ingelmunster, de stad Izegem en de stad Roeselare behoren tot het 

arrondissement Roeselare en de gemeentes Oostrozebeke en Wielsbeke behoren tot het 

arrondissement Tielt. Delen van Roeselare, Izegem en Ingelmunster vormen het 

regionaalstedelijk gebied Roeselare. (RSV, 2003) Voor gegevens over de demografie en 

oppervlakte wordt naar tabel 1 verwezen. 

 

Gemeente/stad Oppervlakte (km²) (*)  Aantal inwoners (**)  Dichtheid (inw./km²) 

Roeselare 59,8 55 380 926 

Izegem 25,5 26 550 1041 

Ingelmunster 16,2 10 618 655 

Oostrozebeke 16,6 7 445 448 

Wielsbeke 21,0 8 840 421 

 
Tabel 1: Oppervlakte, aantal inwoners en dichtheid van betrokken kanaalgemeentes/steden. 

(Bron: (*) http://statbel.fgov.be/figures/dsp2003_nl.asp, geraadpleegd op 07/11/2005; (**) toestand op 1 januari 
2005, http://statbel.fgov.be/downloads/pop200501com.xls, geraadpleegd op 07/11/2005) 

 

Het kanaal Roeselare-Leie is 15,5 kilometer lang, 50 meter breed, 3,5 meter diep en uitgerust 

voor scheepvaart tot 1350 ton. In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt het 

kanaal geselecteerd als secundaire waterweg, klasse IV 1. (RSV, 2003) De Leie is een 

waterweg van internationaal niveau en maakt deel uit van het bekken van de Bovenschelde. 

Ook het deel van de Leie waar het kanaal op aansluit, is geklasseerd als waterweg categorie 

IV. De Leie vormt een verbinding tussen de Vlaamse havens en het Franse waterwegennet. 

(PRS W-Vl., 2002) 

                                                 
1 Maximale lengte schepen 80 meter, maximale breedte schepen 9,5 meter, maximale diepgang 2,5 meter, 
maximale doorvaarthoogte 4,4 meter en maximaal laadvermogen schepen: 1000 ton. (RSV, 2003) 
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De kanaalzone Roeselare-Leie wordt door verschillende verkeersinfrastructuren ontsloten. De 

spoorlijn Kortrijk-Roeselare-Brugge flankeert het kanaal van Ingelmunster tot Roeselare. De 

autosnelweg A17/E403 kruist het kanaalgebied ter hoogte van de grens Izegem-Roeselare. 

Twee belangrijke gewestwegen lopen parallel met deze snelweg: ten oosten ervan de N50 en 

ten westen ervan de N32. Ten zuiden van het studiegebied is de N36 gelegen en in het 

noorden ligt de N37. Parallel met de Leie ligt ten zuidoosten van de kanaalzone de N43. De 

onafgewerkte N382 is onmiddellijk ten noorden van het kanaal gelegen (voorlopig nog van 

Roeselare tot Emelgem). De N357 is ten zuiden van het kanaal gelegen van Roeselare tot het 

centrum van Ingelmunster. Vanaf Ingelmunster-centrum is deze gewestweg ten noorden van 

het kanaal gesitueerd. De N357 en N382 vormen de belangrijkste verkeersaders voor de 

onmiddellijke ontsluiting van de bedrijventerreinen langs het kanaal.  

De zone van Roeselare tot Wielsbeke is een verstedelijkte band die aansluit op de sterk 

verstedelijkte band langs de Leie. In de streek Roeselare tot Wielsbeke zijn er nog slechts een 

beperkt aantal kleine gebieden met een belangrijke natuurwaarde. Uitgebreide boscomplexen 

zijn eveneens afwezig in deze streek. (Afbakening RSGR, 2004) 
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Kaart 1: Situering van de kanaalzone Roeselare-Leie in een ruimere context. (Bron: eigen schets) 
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2.2. Fysisch systeem 

Het gebied dat doorkruist wordt door het kanaal Roeselare-Leie maakt deel uit van twee 

geomorfologische eenheden: het uiterst zuidoostelijk deel behoort tot de westelijke uitloper 

van de Vlaamse Vallei, namelijk de Leievallei, en het de rest van het gebied behoort tot het 

westelijk deel van de Mandelvallei 2. Deze Mandelvallei heeft zich ingesneden in het 

interfluviale heuvelland ten westen van het Leiedal (ook “het cuestalandschap van Centraal 

West-Vlaanderen” genoemd). (De Moor et al., 1996) 

Het moet gezegd dat de Mandelvallei een belangrijke structurerende natuurlijke component is 

in het studiegebied. Ongeveer drie kwart van het kanaal Roeselare-Leie is gelegen in de 

bedding van de Mandel. Enkel het stuk tussen Oostrozebeke en de Leie is niet in de 

Mandelvallei gesitueerd. De Mandel is een natuurlijk zijriviertje van de Leie. Deze zijrivier 

ontstaat op de hellingen van de heuvelrug Westrozebeke-Passendale. Het regenwater dat van 

deze hellingen afvloeit, stroomt bijeen in grachten die elkaar vervoegen op een paar 

kilometers van Oostnieuwkerke om er de Mandel te vormen. Vanaf haar oorsprong tot 

Roeselare heeft de Mandel een verval van 15 meter over een loop van 10 kilometer. Van 

Roeselare tot aan de monding van de Leie (Wakken) is het verval 10 meter over een loop van 

ongeveer 17 kilometer. (Voorontwerp GRS Roeselare, 2004) De breedte van de uitgesneden 

Mandelvallei bedraagt 500 tot 700 meter. 

De huidige Mandel is door de ontwikkeling van Roeselare en Izegem echter voor grote delen 

ingekokerd. Van de oorsprong in Passendale tot Roeselare en van Ingelmunster tot aan de 

monding van de Leie is de vallei nog herkenbaar. Door werken aan het kanaal Roeselare-Leie 

zijn grote delen van de vallei opgespoten en is de loop rechtgetrokken, waardoor afgesneden 

meanders zijn ontstaan. Door deze menselijke invloeden kan de Mandelvallei dus niet meer 

als één geheel beschouwd worden. (PRS West-Vlaanderen, 2002) 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De etymologische verklaring van de naam ‘Mandel’ is onzeker. De Germaanse stam “Mandara” betekent 
“woelig, lustig water”. De Keltische stam “Mandu-ara” daarentegen betekent “paardenrivier”. (Lermyte, 1985) 
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Naast dit valleigebied zijn er nog enkele reliëfeenheden te vinden in het gebied. In het oosten 

van de kanaalzone situeert zich een heuvelrug die loopt van Ledegem over Lendelede naar 

Hulste (Harelbeke) (nummer 1 op kaart 2). In Oostrozebeke wordt deze heuvelrug 

onderbroken door het Mandeldal en loopt dan verder in Meulebeke (nummer 2 op kaart 2). 

Deze heuvelrij markeert de westflank van het Leiedal en maakt deel uit van een successie van 

ZZW-NNO opgelijnde langwerpige heuvels. De hoogte gaat tot +35 meter. Ze maken deel uit 

van het versneden Terras van Meulebeke (Scheldeterras). In het westen van de kanaalzone 

situeert zich nog een heuvelrug, die loopt van het zuidwesten van Roeselare (nummer 3 op 

kaart 2) tot het noorden van Izegem (Rug van Emelgem, nummer 4 op kaart 2). De hoogte van 

de rug varieert van +35 meter in Roeselare tot +25 meter in Kachtem. Deze rug komt overeen 

met een cuestarug van Ieperiaanklei. Deze cuestarug wordt eveneens doorsneden door de 

Pleistocene Mandelvallei. (De Moor et al., 1996) 

Bodemkundig situeert de streek van het kanaal Roeselare-Leie zich in de Zandleemstreek. De 

Mandelvallei wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een kwartaire opvulling van 

zandig tot zandlemig materiaal. Het oosten van het gebied (Wielsbeke en Oostrozebeke) ligt 

op de grens van de Vlaamse Zandstreek en de Zandleemstreek. De beekvalleien bevatten 

alluviale klei. (De Moor et al., 1996) 

2.3. Positionering op macroschaal  

Het Strategisch Plan voor Ruimtelijke Economie 3 (SPRE) stelt dat het gebied waardoor het 

kanaal Roeselare-Leie stroomt, deel uitmaakt van het “Westelijk Economisch Kerngebied”.  

Dit economisch kerngebied is een deelzone van “de Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur” 

(REH) van Vlaanderen. Het SPRE spreekt in deze context ook over de “Zuidwestflank van 

Vlaanderen”. Het westelijk economisch kerngebied neemt de vorm van een ‘V’ aan: de 

oostelijke vleugel bevat Roeselare, Kortrijk en Gent als centrale gemeenten en de westelijke 

vleugel heeft Brugge als belangrijkste kern. Indien ook Lille in deze structuur betrokken 

wordt, neemt deze een ‘Y’ vorm aan. (Cabus et al., 2001; Afbakening RSGR, 2004)  

                                                 
3 Het Strategisch Plan voor Ruimtelijke Economie is een onderzoeksprogramma van het Vlaams Gewest dat als 
basis kan dienen voor een beleidsnota ‘Ruimtelijke Economie’. 
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Kaart 4: De ruimtelijk-economische hoofdstructuur in internationale context. Het westelijk economisch 
kerngebied en de metropool Lille-Kortrijk. is met een rode omlijning aangeduid. (Bron: naar Cabus et al., 2003, 

pp. 18) 
 
Alle gemeentes waar het kanaal Roeselare-Leie door vloeit, behoren volgens het SPRE tot het 

economisch kerngebied 4. De twee vleugels (V) van het westelijk economisch kerngebied 

realiseren samen 24% van de totale werkgelegenheid in Vlaanderen en 22% van de 

toegevoegde waarde van Vlaanderen. Vooral de industriële werkgelegenheid (28% van 

Vlaanderen) en industriële toegevoegde waarde (27% van Vlaanderen) is relatief hoog in dit 

gebied. 80 tot 85% van de economische cijfers van het westelijk economisch kerngebied 

wordt in de oostelijke vleugel gerealiseerd. (Cabus et al., 2001) 

De kanaalzone Roeselare-Leie is op de splitsing van de twee vleugels van het westelijk 

economisch kerngebied gelegen. De streek waarvan de kanaalzone deel uitmaakt, is tot op 

heden industrieel getint. Dit is vooral historisch gegroeid waarbij de grensregio Kortrijk-Lille 

gekend was voor zijn grondstofverwerkende industrie (textielvlas, steenkool, mijnbouw, staal, 

glasnijverheid). Het kanaal Roeselare-Leie werd dan ook gegraven met als hoofddoel het 

aanbrengen van grondstoffen voor de industrie in Roeselare en Izegem. Momenteel gebeurt 

het meeste transport via de weg, dus mag het belang van het kanaal Roeselare-Leie niet 

opgehemeld worden. De industriële getintheid  in de streek zet zich tot op de dag van vandaag 

door via talrijke economisch “flexibele” initiatieven zoals kunststoffen en modern textiel 

                                                 
4 De selectie voor de gemeenten die tot het economisch kerngebied van de REH Vlaanderen behoren, gebeurt 
aan de hand van objectieve variabelen zoals omzet, toegevoegde waarde en tewerkstelling. Voor meer details 
verwijzen we naar Cabus et al., 2001,  pp. 29-32. 
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(tapijten) in Kortrijk – Roeselare. (Cabus et al., 2001) Langs het kanaal Roeselare – Leie 

bevinden zich ook talrijke veevoederbedrijven waardoor de link met de landbouw duidelijk 

zichtbaar is.  

Zoals gezegd kan het westelijk economisch kerngebied verbonden worden met Lille via de 

corridor Lille-Kortrijk. In die context wordt gesproken van het grensoverschrijdend netwerk 

Kortrijk-Lille. Dat er in dit economisch netwerk voldoende economische beslissingskracht 

aanwezig is, getuigen de cijfers over de toegevoegde waarde van de betrokken 

arrondissementen. Er kan immers gesproken worden van een sterk gediversifieerd industrieel 

weefsel waar heel wat verhandelbare diensten worden gegenereerd. Het stedelijk gebied 

Kortrijk (arrondissement Lille, Kortrijk, Roeselare, Moeskroen, Doornik) genereert een 

toegevoegde waarde die iets groter is dan het stadsgewest Antwerpen (nummer 1 in 

Vlaanderen), namelijk 16,25 miljard euro ten opzichte van 16 miljard euro. (Cabus et al., 

2001) 

De meeste lijninfrastructuren op macroniveau zijn net buiten de kanaalzone gesitueerd. Een 

uitzondering hierop is de belangrijke verkeersas E403 (A17) Brugge-Kortrijk, die het 

kanaalgebied aansluit op het internationale snelwegennet door de aansluiting met de E17 ten 

zuiden van Kortrijk. De E17 vormt de belangrijkste (weg)verkeersas Lille-Kortrijk-Gent-

Antwerpen. De E403 loopt vervolgens door naar de snelweg A8 Lille-Brussel. Deze 

hoofdzakelijk noord-zuid gerichte infrastructuren illustreren de ligging van de ruime regio 

Roeselare-Kortrijk in een economische corridorregio tussen de economische kerngebieden 

Brussel – Gent – Antwerpen – Ile de France. (Afbakening RSGR, 2004) De N50 en N32 

spelen op macroniveau een minder structurerende rol. 

De spoorlijn Brugge-Roeselare-Kortrijk is ook van minder belang, behalve het feit dat deze de 

kanaalzone aansluit op de belangrijke internationale spoorlijn Lille-Kortrijk-Gent. Via 

Kortrijk is er aansluiting op het HST station in Lille. 

De functie van het kanaal Roeselare-Leie in dit verhaal is het aansluiten van de 

watergebonden industriezones langs deze waterloop op de Leie, een waterweg van 

internationaal niveau. Op deze manier is er voor het binnenvaartverkeer komende van de 

kanaalzone Roeselare-Leie aansluiting op de Franse binnenvaartwegen en via het 

Afleidingskanaal is er aansluiting op de kusthavens en het kanaal Gent-Terneuzen. Ook de 

haven van Antwerpen wordt zo bereikbaar per binnenschip. Bedoeling is dat de Leie 

gekalibreerd wordt en op deze manier onderdeel wordt van de Seine Noord verbinding die Ile 
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de France zal aansluiten op de havens van Rotterdam en Amsterdam. (Afbakening RSGR, 

2004) 

De Tweede Benelux Structuurschets (1996) beschouwt West-Vlaanderen als onderdeel van 

het grensoverschrijdend gebied “Beneluxdelta”. De Beneluxdelta is het gebied rond de 

monding van de Rijn, Schelde, Leie en Maas en vormt een ‘zone met een hoge graad van 

verstedelijking, een netwerk van hoogwaardige zeehavens, regionale complexen van 

intensieve landbouw’ (bijvoorbeeld Roeselare), ‘een zeer dicht net van infrastructuren en 

internationale activiteiten’. (Afbakening RSGR, 2004) De Leie (en het kanaal Roeselare-Leie) 

vervult hier uiteraard een belangrijke structurerende functie door het zuiden van West-

Vlaanderen te linken aan dit grensoverschrijdend netwerk. 

Op macroschaal maakt de kanaalzone Roeselare-Leie deel uit van de natuurlijke structuur van 

rivier- en beekvalleien van Vlaanderen, meer bepaald de Mandelvallei en de Leievallei in het 

oosten van het kanaalgebied. De oorspronkelijke valleigraslanden in deze valleien zijn haast 

allemaal verdwenen. Wat er overblijft, is erg versnipperd en wordt door slechte 

milieukwaliteit beïnvloed. (RSV, 2004) De Mandelvallei heeft zich ingesneden in het West-

Vlaamse heuvelland. De variatie aan levensgemeenschappen is groot en het aantal kleine 

landschapselementen is groot in deze streek. De grote verscheidenheid is het gevolg van het 

reliëf, verschillende bodemtypes, erg gevarieerde lokale hydrologie, kleine bossen,…. Het 

vruchtbare alluvium van de Leie en de Mandel draagt hier ook toe bij. Het kanaal Roeselare-

Leie biedt een apart biotoop en doet het aandeel open water in de streek sterk toenemen (13,5 

ha). (RSV, 2004) 

Op Vlaams niveau wordt de streek waar het kanaal gelegen is, gekenmerkt door 

hoogdynamische 5 landbouw. (RSV, 2004) Het succes van de landbouw en tuinbouw vindt 

zijn oorsprong lang voor de industriële revolutie in de sterke functionele verweving tussen 

landbouw en thuisnijverheid. De combinatie van een zelfvoorzienende landbouw en een 

kleinschalige thuisnijverheid resulteerde in een enorme economische dynamiek met 

internationale allures. Een belangrijke aantrekkingspool voor West-Vlaanderen is daarbij de 

REO-veiling in Roeselare. Tegenwoordig is de werkgelegenheid in de landbouw in West-

Vlaanderen de grootste van alle Vlaamse provincies. Ook het landbouwareaal (34% van de 

Vlaamse cultuuroppervlakte), het aantal landbouwbedrijven (30% van de Vlaamse 

                                                 
5 In het RSV wordt dit bepaald op basis van drie parameters: het landbouwareaal, de fysische karakteristieken 
(voorkomen van ruilverkavelingen, bodemgeschiktheid en voorkomen van drinkwaterwinningen) en socio-
economische karakteristieken (bruto-standaardsaldi, bedrijfscontinuïteit). (RSV, 2004, pp. 82) 
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landbouwbedrijven) en de zekerheid over de opvolging in de landbouwbedrijven is het 

grootste in West-Vlaanderen. In dit gedeelte van Vlaanderen zijn vooral groenten voor 

industriële verwerking en aardappelen van belang. Ook grondloze producties waaronder 

vooral de varkensvleesproductie is eveneens een typisch West-Vlaamse activiteit. (RSV, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 5: Macropositionering van de kanaalzone. (Bron: eigen schets) 
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2.4. Positionering op mesoschaal 

2.4.1. Plansituatie 

Volgens het RSV behoort het westelijk gedeelte van de kanaalzone tot het regionaalstedelijk 

gebied Roeselare. Tot dit regionaalstedelijk gebied behoren delen van de stad Roeselare en 

delen van de gemeentes Izegem, Ingelmunster en Hooglede. Het kanaal mondt uit in de Leie, 

op de grens van het grondgebied van Desselgem, een deelgemeente van Waregem. Waregem 

wordt door het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied 6. In de 

volgende tabel wordt de selectie van andere gemeenten in de kanaalzone verduidelijkt. Ze 

behoren allemaal tot het deelgebied “Middenruimte” 7, behalve het zuidoosten van Wielsbeke, 

dat tot de “Leieruimte” hoort. 

 

Fusiegemeente Kern Selectie Motivering 

Ingelmunster Ingelmunster 
Structuurondersteunend 
hoofddorp 

- 

Izegem Izegem 
Emelgem 
Kachtem 

Behoren allen tot het 
regionaalstedelijk gebied 
Roeselare 

- 

Oostrozebeke Oostrozebeke Structuurondersteunend 
hoofddorp 

Oostrozebeke blijft 
structuurondersteunend 
hoofddorp om de verstedelijking 
aan de as Roeselare-Leie te 
bundelen en om mogelijke 
potenties voor watergebonden 
bedrijvigheid te concentreren, 
met de Mandelvallei als uiterst 
noordelijke grens. 

Roeselare 
Roeselare 
Beveren 
Rumbeke 

Behoren allen tot het 
regionaalstedelijk gebied 
Roeselare 

- 

Wielsbeke Structuurondersteunend 
hoofddorp 

Ondersteuning van kleinstedelijk 
gebied Waregem op vlak van 
bedrijvigheid. 

Ooigem Bedrijfsondersteunend 
hoofddorp 

Kadert in het strikt 
bundelingsbeleid om te 
voorkomen dat de Leieruimte 
één aaneengesloten bebouwde 
ruimte wordt. 

Wielsbeke 

Sint-Eloois-Vijve Woonkern - 

 
Tabel 2: Selecties in het PRS West-Vlaanderen. (Bron: PRS W-Vl., 2002) 

 

                                                 
6 Hierbij wordt de categorie “goed uitgerust” als uitgangspunt gehanteerd. 
7 Het PRS duidt vanuit de bestaande ruimtelijke structuur van West-Vlaanderen verschillende deelruimten aan. 
Die deelruimten zijn afgebakend op basis van gemeenschappelijke potenties, knelpunten en identiteit. (PRS W-
Vl., 2002, pp. 197) 
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Ten noorden van het kanaalgebied is verder nog het structuurondersteunend kleinstedelijk 

gebied Tielt gelegen. Tielt is volgens het PRS onvoldoende uitgerust voor een kleine stad 

(PRS W-Vl., 2002). Ten zuiden van de kanaalzone is het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

gelegen. De invloedssfeer van deze regionale stad strekt zich uit tot in het kanaalgebied. 

Met het oog op de gewenste ruimtelijke economische structuur zijn zoals gezegd delen van 

Ingelmunster, Izegem en Roeselare geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Een stedelijk 

gebied behoort volgens het PRS ook tot de economische knooppunten. Naast deze gebieden is 

ook Wielsbeke in de kanaalzone geselecteerd tot economisch knooppunt. Enkel Oostrozebeke 

is dus geen economisch knooppunt. 

2.4.2. Economische krachten 

Om de economische krachten van een bepaald gebied door te lichten, zijn er enkele 

belangrijke hulpbronnen: cijfers over de omzet, toegevoegde waarde, investeringen en 

eventueel de tewerkstelling. Deze cijfers geven een beeld van de zogenaamde “Economic 

Decision Power” (EDP). De studie Stativaria 21 (1999) toont op gemeentelijk niveau de EDP 

en omschrijft de EDP als de “economische slagkracht van de ondernemingen”. De cijfers zijn 

wel al een kleine tien jaar oud maar geven toch een goed beeld van de gemeenten die 

economisch de meeste slagkracht hebben. In de volgende tabel wordt de omzet, toegevoegde 

waarde en investeringen weergegeven voor 1996. 

 

Bedragen in miljoen Euro Omzet Toegevoegde waarde Investeringen 
Roeselare 2 733 891 247 
Izegem 2 300 334 81 
Ingelmunster 151 76 15 
Oostrozebeke 288 96 26 
Wielsbeke 1125 298 78 
 

Tabel 3: De economische beslissingskracht van de gemeenten in het kanaalgebied. (Bron: Stativaria 21, 
1999) 

 

De cijfers onderling vergelijken is weinig zinvol omdat de ene gemeente veel meer industriële 

activiteit heeft dan een andere gemeente. Zinvoller is om deze cijfers te vergelijken met het 

gemiddelde van het Vlaamse gewest en de provincie West-Vlaanderen. In Stativaria stelt men 

dat de arrondissementen Roeselare en Tielt nog de enige zijn in West-Vlaanderen die een 

stijging in omzet kennen boven het Vlaamse gemiddelde. Ze vormen dan ook respectievelijk 

nummer 1 en 2 in West-Vlaanderen wat betreft EDP. Dit wordt nog extra in de verf gezet 

door stijgingen in investeringen. Op deze manier zorgen de arrondissementen Roeselare en 
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Tielt ervoor dat de provincie West-Vlaanderen toch nog het investeringsvolume van het 

Vlaamse Gewest kan volgen. (Stativaria 21, 1999)  

Wanneer we in de volgende tabel de evolutie van de indexcijfers per gemeente vergelijken 

met het Vlaamse Gewest en de provincie West-Vlaanderen over de periode 1993-1996, zien 

we dat het vooral Roeselare is die een sterke EDP heeft. Oostrozebeke scoort ook niet slecht, 

vooral niet wat betreft investeringen. Wielsbeke schommelt rond het gemiddelde van het 

gewest en de provincie. Ingelmunster en vooral Izegem doen het niet goed in vergelijking met 

het gemiddelde van Vlaanderen en West-Vlaanderen. Enkel de investeringen in Izegem 

volgen het Vlaams en West-Vlaamse gemiddelde. 

Omzet 
 1993 1994 1995 1996 
Wielsbeke 100 97,3 109,8 125,7 
Oostrozebeke 100 112,5 122,8 124,7 
Ingelmunster 100 110,8 110,4 68,7 
Izegem 100 105,1 93,8 99,2 
Roeselare 100 105,4 139,8 144,1 
West-Vlaanderen 100 105,3 107,8 109,8 
Vlaanderen 100 105,4 110,9 113,7 

Toegevoegde waarde 
 1993 1994 1995 1996 
Wielsbeke 100 100,1 107,0 130,3 
Oostrozebeke 100 105,2 106,5 110,7 
Ingelmunster 100 106,4 107,9 91,4 
Izegem 100 97,1 63,8 61,8 
Roeselare 100 106,8 146,7 144,9 
West-Vlaanderen 100 106,9 110,3 107,1 
Vlaanderen 100 105,5 110,6 108,5 

Investeringen 
 1993 1994 1995 1996 
Wielsbeke 100 126,3 109,5 120,7 
Oostrozebeke 100 132,6 141,6 153,5 
Ingelmunster 100 125,7 101,7 78,0 
Izegem 100 167,9 107,2 109,2 
Roeselare 100 109,2 147,5 177,9 
West-Vlaanderen 100 108,3 104,5 122,8 
Vlaanderen 100 103,7 108,1 111,4 

 

Tabel 4: De evolutie van de economische beslissingskracht van de kanaalgemeenten. Het jaar 1993 werd als 
index genomen. 

(Bron: Stativaria 21, 1999) 
 
Om de economische kracht van de kanaalzone Roeselare-Leie te toetsen, kunnen we ook 

terugvallen op meer recente gegevens (Cabus, 2001) van het reeds genoemde SPRE. Als we 

kaarten met de gehanteerde variabelen (omzet, toegevoegde waarde) bekijken, is te zien dat 

de gemeentes in het kanaalgebied, vooral qua toegevoegde waarde en omzet (enkel 

Ingelmunster iets minder) goed scoren. De industrie doet het in de kanaalgemeentes beter dan 
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de diensten in Wielsbeke, Oostrozebeke en Ingelmunster. In Izegem en Roeselare zijn de 

diensten ook goed ontwikkeld. Ditzelfde fenomeen zien we bij de werkgelegenheid. In 

Oostrozebeke en Wielsbeke groeit de werkgelegenheid in de industrie het sterkst. Ook uit de 

cijfers van de VDAB (2005) zien we dat de werkloosheidsgraad laag is. Deze varieert van 

4,5% in Oostrozebeke tot 7,1% in Roeselare. Dit ligt nog altijd lager dan het gewest (8,5%). 

De stijging in de werkloosheidsgraad neemt echter ook in de kanaalgemeenten toe, want ook 

hier laat de algemene economische recessie zich voelen. 

De regionaal-economische ontwikkeling in de streek is uitgaande van de periode 1996-2001 

matig positief te noemen want een groot deel van de ondernemingen in het regionaalstedelijk 

gebied Roeselare kende een groei of verbeterden qua werkgelegenheid. (Afbakening RSGR, 

2004, pp. 101). Langs het kanaal Roeselare-Leie vindt men vooral voedingsindustrie (vb. 

Soubry in Roeselare, Vandemoortele in Izegem), meubelindustrie, veevoederbedrijven (vb. 

Vanden Avenne in Ooigem, Hanekop in Roeselare), bouwmaterialen (vb. Interbeton in 

Roeselare, Bouwmaterialen Olivier in Roeselare), transportbedrijven (Giraud Impens in 

Izegem, Foronex in Wielsbeke), houtverwerkingsbedrijven (vb. Spano in Oostrozebeke, 

Unilin in Wielsbeke en Izegem) en textielbedrijven (vb. Monks Int. in Wielsbeke, Unicorn 

Carpets in Wielsbeke).  

Wat betreft het uitrustingsniveau kan gesteld worden dat Roeselare een belangrijke invloed 

uitoefent op het westelijk gedeelte van de kanaalzone. Voor Ingelmunster, Oostrozebeke en 

Wielsbeke zijn vooral Waregem, Kortrijk en in mindere mate Tielt van belang. Het stedelijk 

gebied van Roeselare speelt een belangrijke verzorgende rol op niveau van centraal West-

Vlaanderen. Het winkelgebied in het centrum van Roeselare is een aantrekkingspool van 

bovenlokaal niveau. Het winkelcentrum van Izegem is te weinig uitgebouwd om van een 

bovenlokale aantrekking te kunnen spreken. (Afbakening RSGR, 2004) 

2.4.3. Infrastructuur en bereikbaarheid 

Zoals reeds vermeld is de E403/A17 de belangrijkste autoweg in de kanaalzone. Deze weg is 

door het RSV geselecteerd als hoofdweg en vormt de verbinding tussen Brugge en Kortrijk. 

Deze weg heeft een afrit ter hoogte van de N382c net ten noorden van het kanaal Roeselare-

Leie (Roeselare-Centrum - Haven) en een afrit ten zuiden van het kanaal ter hoogte van de 

N36 (Roeselare-Zuid - Rumbeke).  

Bovengenoemde snelweg van internationaal niveau wordt ten westen en ten oosten 

geflankeerd door respectievelijk de N32 en de N50. De N32 (secundaire weg II) Torhout-
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Menen heeft met de aanleg van de A17 zijn verbindende functie op Vlaams niveau verloren 

en vervult nu een belangrijke interstedelijke functie. De R32 (ring rond Roeselare) zorgt 

ervoor dat in een grote boog rond de stad Roeselare kan gereden worden. De N50 (secundaire 

weg I ten zuiden van Ingelmunster, secundaire weg II ten noorden van Ingelmunster) ten 

oosten van de A17 legt een verbinding tussen de ring rond Kortrijk en deze rond Brugge. Ter 

hoogte van Ingelmunster werd de N50 in een boog rond de gemeente gelegd om het centrum 

te vrijwaren van hoge verkeersintensiteiten.  

De N37 ten noorden van de kanaalzone verbindt Roeselare met Tielt en Ieper en de N36 

(secundaire weg I) verbindt Roeselare met Diksmuide en Harelbeke-Ronse. De N357 is een 

belangrijke verbindende weg die van Roeselare tot de grens Ingelmunster/Oostrozebeke ten 

zuiden van het kanaal loopt en van Oostrozebeke tot Wielsbeke ten noorden van het kanaal 

loopt. Deze weg gaat tot in Waregem waar hij aantakt op de E17. De N357 doorkruist 

verschillende bebouwde kernen (o.a. Oostrozebeke, Wielsbeke, Izegem) wat voor de nodige 

verkeersoverlast zorgt. De N382 loopt ten noorden van het kanaalgebied en is tot op heden 

nog niet helemaal afgewerkt. Deze gewestweg ontsluit de industrieterreinen langs de 

noordelijke zijde van het kanaal in Roeselare en Izegem en stopt in Emelgem. In Wielsbeke 

start deze opnieuw en sluit in Waregem aan op de E17. Tussen Wielsbeke en Ingelmunster 

moet de N382 nog aangelegd worden. Dit zal voor de ontlasting van zwaar verkeer voor de 

kernen van Wielsbeke en Oostrozebeke moeten zorgen. De N382 kruist in Waregem ook nog 

de belangrijke gewestweg N43, die een verbinding vormt tussen Kortrijk en Gent. 

Doorheen de kanaalzone loopt één spoorlijn, namelijk de spoorlijn Brugge-Roeselare-

Kortrijk. Er is een station in Roeselare, Izegem en Ingelmunster. Enkel het station in 

Roeselare heeft een interstedelijke status. De spoorlijn wordt door de NMBS aanzien als een 

aanvullende as in West-Vlaanderen en het RSV ziet de spoorlijn als een onderdeel van het 

hoofdspoorwegennet voor personenvervoer. (RSV, 2003) In Izegem is er een goederenstation 

aanwezig (grondstoffen voor Vandemoortele). (GRS Izegem, 2000) 
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2.4.4. Open ruimtes 

Het studiegebied is gelegen in het land van Roeselare-Tielt. Deze streek valt op door de 

intensiteit van de landbouw (diepvriesproducten, varkensteelt). Het is vooral de geschikte tot 

zeer geschikte bodems die zorgen voor een grote polyvalentie in teeltgroepen (akkerbouw, 

extensieve veeteelt, groenteteelt, glasgroenten, fruit en intensieve groententeelt). De streek 

staat onder sterke verstedelijkingsdruk vanuit Kortrijk en Roeselare.  

De reden voor de grote afwezigheid van grote open ruimtes in de kanaalzone is het aan elkaar 

groeien van een sterk verstedelijkte band van Roeselare tot Ingelmunster. Doorheen de 

geschiedenis hebben zich langs het kanaal bovendien verschillende economische functies 

ontwikkeld (veevoeders, houtverwerking,…) waardoor ook de natuurlijke kwaliteiten in de 

kanaalzone achteruit gegaan zijn. De oorspronkelijke landschappelijke structuur van 

gelijkmatig verspreide nederzettingen is door de toenemende lintontwikkeling, verspreide 

bebouwing en zonevreemde bedrijvigheid vervaagd en versnipperd. (Afbakening RSGR, 

2004) 

In de streek van Roeselare tot Wielsbeke zijn er nog slechts een beperkt aantal gebieden met 

een belangrijke natuurwaarde. Qua schaalniveau zijn ze eerder lokaal van aard. Uitgebreide 

boscomplexen zijn eveneens afwezig in de streek. (Afbakening RSGR, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universiteit Gent        - 29 - 

 

Matthias DOBBELS                                          Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 6: Positionering van de kanaalzone op meso-niveau. (Bron: eigen schets) 
 

 

2.5. Positionering op microschaal 

Voor een positionering op microniveau verwijzen we naar de verdere uitwerking van deze 

scriptie. Dit om herhalingen te vermijden.  
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3. Beknopte historiek van het kanaal  

3.1. De voorgeschiedenis van het kanaal Roeselare-L eie 8 

Het bevaarbaar maken en houden van de Mandel is reeds een eeuwenoud probleem. Doordat 

de Mandel in de zomer dikwijls droog stond en tegelijk door zomerbuien uit zijn oevers trad, 

was geen constante scheepvaart mogelijk. Voor handel, landbouw en nijverheid was een goed 

bevaarbare waterweg echter een betrouwbaar en goedkoop transportmedium. Zowel 

streekbewoners als overheden hadden dan ook sinds de middeleeuwen vele pogingen 

aangewend en nog meer plannen gemaakt om van de Mandel een rivier te maken die het hele 

jaar door bevaarbaar was. 

De voorgeschiedenis van het kanaal leert ons dat er twee belangrijke problemen waren die de 

kanalisatie van de Mandel tegenhielden, namelijk de waterbevoorrading en de vraag of er wel 

voldoende scheepvaart zou zijn om de kanalisatiekosten te dekken. Tot aan de opening van 

het kanaal in 1872 waren veel problemen om het project op de rails te krijgen. In de jaren ’40 

van de 19de eeuw heerste er een crisis in de West-Vlaamse linnensector en gebruikte men het 

scheppen van werkgelegenheid en de constante overstromingen als voornaamste argumenten 

voor de aanleg van een “landbouwkanaal”. De vraag naar kanalisatie stootte echter 

voortdurend op verzet, mede omdat de inbreng van de gemeenten (behalve Roeselare) te laag 

was door de lege gemeentekassen 9 en de staat zo teveel zelf moest ophoesten. Er werd ook te 

weinig hard cijfermateriaal ingediend door de Roeselaarse pleitbezorgers om hun argumenten 

kracht bij te zetten. Bovendien werd de hele infrastructuur in die periode uitgebouwd ten 

dienste van de economische ontwikkeling van Wallonië met zijn steenkoolbekkens en 

staalindustrie. 

De tweede reeks pogingen van 1859 tot 1862 hadden meer succes. Het eerder voorgestelde 

“landbouwkanaal” had afgedaan en vanaf de jaren ’50 van de 19de eeuw gaan lokale 

industriëlen (vooral textielbaronnen) zich in het debat mengen via de Kamer van Koophandel 

in Roeselare. Deze signaleerde in 1859 opnieuw het probleem aan de overheid, maar nu veel 

concreter met minder argumenten over overstroming maar wel over de nood aan water en een 

waterweg voor de nijverheid. De nadruk ligt op goedkoop transport van bulkgoederen. Er was 

immers een stijgende nood aan steenkool uit het bekken van Mons en vanuit Engeland. De 

regering vond het echter pas na de voltooiing van het kanaal Kortrijk-Bossuit in 1861 zinvol 

                                                 
8 Op basis van Acx, 1992a en Acx, 1992b 
9 In de regio heerste immers op grote schaal armoede: 43% van de inwoners van het arrondissement Roeselare 
was hulpbehoevend (Acx, 1992b) 
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genoeg 10 om aan een verlengstuk van de kolenroute te werken: Roeselare krijgt zijn kans. In 

1861 gaat de minister van openbare werken over tot een definitieve studie van de kanalisatie 

van de Mandel tot Roeselare. In 1862 wordt het project ‘kanaal Roeselare-Leie’ uiteindelijk 

door de regering goedgekeurd en door het parlement gestemd. 

De werken voor de sectie Roeselare-Izegem (6903 meter) beginnen op 11 juli 1863. De 

graafwerken voor het tweede gedeelte, namelijk de sectie Izegem-Leie (9769 meter), werden 

aangevangen op 24 februari 1867. Het kanaal had een breedte van 13,5 meter aan de 

waterspiegel. Op de plaatsen waar de schepen moesten kruisen, had het kanaal een breedte 

van 17,5 meter. De werken vorderden traag door onder andere moeilijkheden met de 

aannemer en op 1 januari 1872 kan het kanaal uiteindelijk geopend worden. Op 14 januari 

1872 vaart het eerste schip de haven van Roeselare binnen. Het kanaal kostte uiteindelijk       

2 513 313 BEF, een vierde meer dan het geschatte bedrag. Het kanaal bleek echter 

aanvankelijk moeilijk bruikbaar door te lage waterstanden. Pas op het einde van de 19de eeuw 

(1896) worden, door nieuwe aanpassingwerken, de streefcijfers van 100 000 ton per jaar 

behaald. 

3.2. Het kanaal Roeselare-Leie in de 20 ste eeuw 

Oorspronkelijk werd het kanaal dus vooral gegraven voor de aanvoer van steenkool uit het 

bekken van Mons. Er werd echter ook veel graan verscheept. De scheepvaart op het kanaal 

nam geleidelijk toe van 36 765 ton in 1881 tot 184 508 ton in 1913 en 480 000 ton in 1934. 

Tussen 1934 en 1942 werd het kanaal een eerste maal verbreed tot 24 meter aan de 

waterspiegel. De breedte van de bruggen en sluizen bleef echter ongewijzigd zodat het kanaal, 

evenals de Leie, slechts toegankelijk bleef voor schepen tot 300 ton. Desondanks bleef het 

scheepvaartverkeer snel stijgen. (Balduck, 1973) 

In 1957 werd een moderniseringsprogramma goedgekeurd die het kanaal 11 zou aanpassen aan 

de Europese normen voor schepen van 1350 ton. Het tonnage van goederen dat langs het 

kanaal Roeselare-Leie geladen en gelost werd, was in 1966 immers al toegenomen tot         

934 000 ton. Dit was bijna een vierde van het West-Vlaamse totaal (23%). (Richtplan, 1968)  

Indien enkel de Leie, en niet het kanaal zou verbeterd worden, zou het economisch voordeel 

van de verbeteringswerken aan de Leie voor de regio Roeselare immers beperkt blijven. Het 

                                                 
10 Lees: winstgevend genoeg 
11 Evenals vele andere Belgische waterwegen 
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grootste deel van de watergebonden industrie van Zuid-West-Vlaanderen bevond zich immers 

langs het kanaal Roeselare-Leie. (Balduck, 1973) 

Van 1967 tot 1978 werden moderniseringswerken uitgevoerd waarbij het kanaal verbreed 

werd tot 50 meter aan de waterspiegel en een waterdiepte van 3,5 meter. Het kanaal is vanaf 

dan aangepast voor schepen tot 1350 ton, behalve de haven van Roeselare, die toegankelijk is 

voor schepen tot 600 ton. De verbreding van de haven van Roeselare kan niet zonder de 

afbraak van de bedrijven aan de noordzijde van de haven. (WES, 1974)  In 1973 werd de 

vernieuwde drietrapssluis in Ooigem in gebruik genomen. Deze moet het mogelijk maken 

voor schepen om ruim 7 meter hoogteverschil tussen de waterstand in de Leie en het kanaal te 

overbruggen. Deze werken moesten ook een einde maken aan het probleem van de geregeld 

terugkerende overstromingen tussen Roeselare en Izegem waarbij ganse woonwijken 

overstroomden bij hevige regenval omwille van een te trage afvoer van de Mandel. (AWZ, 

2003) Het kanaal moest dus een belangrijke schakel worden in de waterafvoer van de Mandel. 

In de jaren ’60 wordt eveneens overwogen om het kanaal door te trekken tot in Brugge, met in 

gedachten de mogelijke havenontwikkeling van Zeebrugge. Zoals net vermeld, nam de trafiek 

in deze periode immers snel toe op het kanaal. Er stelden zich echter problemen in verband 

met de praktische uitvoering en het te verwachten rendement. Dit waren doorslaggevende 

elementen om het plan af te voeren. Minder ambitieus zijn de plannen uit dezelfde tijd voor 

een insteekhaven in Roeselare. Slechts een aanzet daartoe wordt uitgevoerd en is nu bekend 

als de Zwaaikom in Roeselare. (Verscheure, 1995) 

Tot op heden blijft het tonnage van de goederen dat per schip vervoerd wordt, toenemen. In 

2004 werd er 3 155 367 ton goederen aan- en afgevoerd, goed voor 4573 geladen schepen. Er 

is ook een sterke vraag naar industrieterreinen langs het kanaal. Om aan deze vraag te kunnen 

voldoen, worden in de toekomst bijkomende bedrijventerreinen voorzien in onder andere 

Oostrozebeke en Izegem. Aan de A17/E403 te Roeselare wordt een grote multimodale 

containerterminal gepland. Ook vanuit de ruimtelijke planning is er interesse naar het 

kanaalgebied Roeselare-Leie, getuige de studie Canal-Link (zie kader volgende pagina) die 

opgemaakt werd door onder andere de WVI. Deze studie moet een kader bieden om in de 

toekomst het kanaal en de kanaalzone te verfraaien en ruimtelijk beter te laten functioneren in 

de 21ste eeuw. 
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Gebiedsstudie Canal-Link 

Vanuit het Streekplatform Roeselare-Tielt bestond reeds sinds begin de jaren ’90 de vraag om 

aan een betere ruimtelijke integratie en ruimtelijke kwaliteit te werken voor de kanaalzone 

Roeselare-Leie. Niettegenstaande het kanaal een niet te onderschatten economische rol 

vervult voor de regio, is het landschap de laatste decennia verschraald en wordt het 

geconfronteerd met een verlies aan ruimtelijke identiteit. Een kwalitatieve revitalisering van 

de kanaalzone drong zich dan ook op. 

In 2003 wordt de kanaalzone in het Europese Interreg IIIB-project “Canal-Link” opgenomen. 

De opzet van dit transnationale 12 project is het werken aan de herwaardering van kanalen en 

kanaalzones. Het hoofddoel was dan ook het verbeteren van de leefbaarheid van het 

multifunctioneel kanaal. Het project loopt van 1 juni 2003 tot 30 juni 2006. De gebiedsstudie 

kwam er in samenhang met de renovatie van de drietrapssluis in Ooigem. Door de provincie 

West-Vlaanderen werd de opdracht gegeven om een gebiedsvisie op te maken voor het 

kanaal, met steun van de Europese Unie. De opdrachthouders (WVI & KULeuven) hebben 

een ruime interpretatie aan de opdracht gegeven en daaruit zijn, naast de globale visie, ook 7 

specifieke omschreven acties en 17 mogelijke projecten voortgevloeid. 

Het is de bedoeling dat er na deze gebiedsstudie een vervolgverhaal komt. Er werd dan ook 

een intentieverklaring getekend tussen de vijf kanaalgemeenten waarin de gemeenten 

verklaren dat ze willen samenwerken om gevolg te geven aan de duurzame ruimtelijke visie. 

Dit gebeurt op een pragmatische manier: het mag, maar het moet niet en de flexibiliteit wordt 

behouden om andere dingen te ontwikkelen. Bovendien is er continu betrokkenheid tussen de 

actoren en gebeurt het planproces niet enkel van bovenuit.  

Met het oog op de uitvoering van enkele projecten die in de studie zijn uitgewerkt, worden 

onder andere in Ingelmunster en Izegem workshops georganiseerd. Het is de bedoeling dat er 

in een nieuwe Interreg-begroting opnieuw geld vrijgemaakt zal worden voor de kanaalzone. 

Men moet dus zorgen dat men klaarstaat met de ontwerpen. De provincie West-Vlaanderen 

heeft zich al geëngageerd om € 200 000 vrij te maken voor een verdere doorwerking van de 

gebiedsstudie waardoor men verder kan bouwen aan ruimtelijke kwaliteit langs het kanaal 

Roeselare-Leie.  

(Vanneste, 2006) 

                                                 
12 Deelnemende landen: België, Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 
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4. De drie planningsdiscoursen in het kanaalgebied 

4.1. Inleiding – theoretisch kader 

In dit werkstuk wordt gewerkt naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone 

Roeselare-Leie. “Duurzaamheid” is een zeer breed begrip dat zijn oorsprong kent in het 

Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ van de Verenigde Naties uit 1983. Volgens dit 

rapport houdt ‘duurzame ontwikkeling’ een ontwikkeling in die voorziet in de behoefte van de 

huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden om ook in 

hun behoefte te voorzien, in gevaar te brengen.  

De uitwerking van het begrip duurzaamheid kent oorspronkelijk, inhoudelijk drie pijlers: een 

economische, een ecologische en een sociaal-maatschappelijke pijler. Duurzaam 

ruimtegebruik impliceert dat er aan elk van deze drie pijlers in onderlinge samenhang wordt 

voldaan. (MLNV, 1992) Vanuit economische invalshoek staan de gebruiksmogelijkheden van 

de ruimte centraal. De ruimte dient doelmatig te worden benut zodat de verschillende 

grondgebruiksvormen de passende ontwikkelingsmogelijkheden kunnen krijgen. Vanuit 

ecologische invalshoek staan de ecologische potenties van de ruimte centraal. Ecosystemen 

dienen kansen te krijgen zich duurzaam te ontwikkelen, waarbij de mate van variatie, de mate 

van samenhang en een goede milieukwaliteit belangrijk zijn. Vanuit sociaal-maatschappelijke 

invalshoek staat de identiteit van de ruimte centraal. Hierbij worden de 

oriëntatiemogelijkheden in tijd en ruimte beschouwd. (AMRP, 2006) Deze drie pijlers vormen 

een referentiekader om de duurzaamheid van toekomstig ruimtegebruik in de kanaalzone 

Roeselare-Leie af te toetsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: De duurzaamheidsdriehoek. (Bron: eigen schets) 
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De link tussen ‘duurzaam ruimtegebruik’ en ruimtelijke planning wordt gelegd door het 

hanteren van planningsdiscoursen als conceptueel kader. (Hidding et al., 1998) Het begrip 

discours is ontleend aan Foucault (1988) en staat in dit verband voor een min of meer 

samenhangend geheel van denkbeelden over (aspecten van) de ruimtelijke organisatie.  Er 

wordt als het ware bij het hanteren van discoursen telkens een andere ‘bril’ opgezet om het 

gebied te analyseren en er een visie voor te ontwikkelen. 

In de discoursenbenadering worden conflicterende en potentiële ruimtelijke relaties 

blootgelegd vanuit verschillende invalshoeken. De discoursen worden als scenario’s 

onderzocht op hun gevolgen voor het toekomstig ruimtelijk beleid. (Leinfelder, 2005).  

In dit hoofdstuk worden de volgende drie planningsdiscoursen (als pijlers van duurzaamheid) 

besproken: 

- Het discours van de kanaalzone als ecosysteem. Dit discours focust op het fysisch 

systeem, op te vatten als natuurlijke onderlegger van de ruimtelijke inrichting. De 

interacties tussen dit fysisch systeem en het maatschappelijke gebruik ervan staan 

hierbij centraal. 

- Het discours van de kanaalzone als netwerken van activiteiten, waarbij de ruimtelijk-

economische relaties tussen verschillende actoren op verschillende schaalniveaus 

centraal staan. 

- Het discours van de kanaalzone als stelsel van plekken. De identiteit van de ruimte 

langsheen het kanaal staat hierbij centraal. De nadruk ligt op de ruimtelijke kwaliteit 

en de sfeer van de leefomgeving. 

Deze drie planningsdiscoursen vormen dus het theoretisch kader waarbinnen in deze scriptie 

wordt gewerkt. Sinds 2004 coördineert de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning 

(AMRP) een onderzoeksproject in het kader van het ‘programma voor wetenschappelijke 

ondersteuning van een duurzaam ontwikkelingsbeleid II’ (PODO II) van het Federaal 

Wetenschapsbeleid. Er wordt onderzocht hoe de drie planningsdiscoursen aanleiding kunnen 

geven tot behoud van de bestaande, dan wel introductie van nieuwe ruimtelijke concepten 

voor de open ruimte en in het bijzonder voor het ruimtegebruik door landbouw in Vlaanderen. 

Dit onderzoeksproject (“Randvoorwaarden voor een duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een 

verstedelijkte netwerksamenleving”) hanteert twee verschillende methodes: in een snede 

doorheen het verstedelijkte gebied tussen Roeselare en Kortrijk worden de drie 

planningsdiscoursen op drie verschillende deelgebieden uitgewerkt en op een deelgebied in de 
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rand van Brussel (Pajottenland) worden de drie planningsdiscoursen op eenzelfde deelgebied 

toegepast. (Leinfelder, 2005) In deze scriptie wordt de kanaalzone bekeken vanuit de drie 

discoursen en worden deze in het laatste hoofdstuk gesynthetiseerd in één visie. 

4.2.  Ecosysteemdiscours voor de kanaalzone 

Een eerste discours dat hier belicht zal worden, is het ecosysteemdiscours. Bij dit discours is 

het fysisch systeem bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de uiteenzetting wordt 

vooral gefocust op de ecologische structuur in het gebied en minder op waterhuishouding, 

milieuhinder,.... De kern van het probleem in de kanaalzone zit hem in het feit dat door de 

toenemende verstedelijking in de tweede helft van de 20ste eeuw het groen er uiterst schaars is 

geworden. Bovendien is de waterkwaliteit over de hele lengte van het kanaal zeer slecht. 

Recent valt er enige verbetering op te merken. Ondanks deze lichte verbetering blijft de 

ecologische kwaliteit van het kanaal echter alles behalve schitterend. (AWZ, 2003) Daar de 

aanwezigheid van groen een belangrijke bouwsteen is voor het scheppen van ruimtelijke 

kwaliteit, zal dit een belangrijk element vormen in onze duurzame ruimtelijke visie voor de 

kanaalzone Roeselare-Leie. 

4.2.1. Bestaande ecologische structuur 

In deze paragraaf wordt de bestaande groenstructuur langsheen het kanaalgebied geschetst, 

samen met de aanwezige problemen voor deze gebieden. Uit de analyse zal blijken dat het 

meestal slechts om kleine en geïsoleerd gelegen groenfragmenten gaat, zeker naarmate men 

Izegem en Roeselare nadert. Er werd geopteerd om een bespreking te maken beginnende 

vanaf de Leie in Ooigem en dan stelselmatig richting Roeselare te gaan in het verhaal. Er 

wordt niet ingegaan op de aanwezigheid van grote openruimtelandschappen omdat deze 

invalshoek veeleer thuishoort in het discours ‘stelsel van plekken’. 

4.2.1.1 Kanaalmonding als element van de Leievallei 

Een eerste belangrijk natuurlijk element is de Leie met de restanten van de oude Leie, de 

meanders. De Leievallei werd van oudsher ingenomen door graslanden: graasweiden op de 

drogere oeverwallen en hooilanden op de natste stukken. Op de kaart van Ferraris (1775) zijn 

deze meersen zeer duidelijk terug te vinden als een structurerend openruimtegebied. De Leie 

werd begin de jaren ’70 rechtgetrokken waardoor de waterrijke gronden drooggelegd werden 

en een groot deel van de meanders opgevuld werd. Doordat het Leiekanaal de Leievallei 

doorsnijdt, wordt de natuurlijke loop van de Leie nu gefragmenteerd in afzonderlijke 
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meanders die nog duidelijk in het landschap terug te vinden zijn. De rechttrekking van de Leie 

ging ook gepaard met oeververharding, harde infrastructuur, bebouwing en omzetting van 

grasland naar akkerland waardoor het natuurlijke karakter van het meersengebied significant 

aangetast werd. (GRS Wielsbeke, 2002) 

Nabij de Leiebrug te Ooigem (Wielsbeke) zijn nog enkele bosjes terug te vinden die 

geklasseerd zijn als reservaten, beheerd door “Wielewaal” (nummer 1 op kaart 7). Zowel de 

kruidlaag als historische gegevens (o.a. kaartmateriaal) wijzen op oud bos. Deze bosjes zijn 

op de biologische waarderingskaart als biologisch zeer waardevol aangeduid. (GRS 

Wielsbeke, 2002) 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Bosjes aan beide zijden van de Leie ter hoogte van de Leiebrug in Ooigem. 
 (Bron: eigen foto) 

 

Ter hoogte van de Leiebrug en de monding van het kanaal Roeselare-Leie in de Leie zijn er 

nog twee belangrijke natuurelementen terug te vinden: de oude Leiearm te Ooigem-

Desselgem en het Ooigembos. De oude Leiearm (nummer 2 op kaart 7) vormt de grens tussen 

Wielsbeke en Waregem en wordt beheerd door AMINAL Afdeling Bos en Groen. Ter hoogte 

van de afgesneden meander treft men onder andere waardevolle verlandingsvegetaties aan. 

Het is een gebied met een relatief rijke fauna en flora. Ten oosten van de kanaalmonding 

wordt een deel van het meandergebied gebruikt door een Wielsbeekse 4x4-club. Op de 

uiteinden van het terrein hebben zich kleine bosjes ontwikkeld met een beperkte ondergroei. 

Een tweede natuurelement is het Ooigembos (nummer 3 op kaart 7). Dit bos van ongeveer 18 

ha is privé-eigendom, maar is toegankelijk voor het publiek. We kunnen opnieuw spreken van 

een oud bos, getuige de oude bossoorten en historische gegevens. (GRS Wielsbeke, 2002) 

 

 



Universiteit Gent        - 38 - 

 

Matthias DOBBELS                                          Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: De oude Leiemeander te Ooigem-Desselgem. De rechtse figuur toont een klein landbouwareaal net 
ten noordwesten van de Leie. (Bron: eigen foto’s) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 7: De Leievallei ter hoogte van de monding van het kanaal Roeselare-Leie. De gebieden worden in de 
tekst besproken. De rode stippen tonen de plaatsen waar de foto’s genomen werden. 

 (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (1997)) 
 

4.2.1.2 Mandelvallei als ecologische structuur doorheen de 
kanaalzone 

In het onderdeel over de fysische structuur van het kanaalgebied kwam de Mandel reeds als 

belangrijk natuurlijk structurerend element naar voor. Sinds de aanleg van het kanaal is de 

aanwezigheid van de Mandel echter in ingrijpende mate veranderd. Het belangrijkste kenmerk 

is dat de Mandelvallei niet meer als één geheel kan beschouwd worden. De reden hiervoor is 

dat de natuurlijke structuur van de riviervallei grotendeels verdrongen is door 

lijninfrastructuur (kanaal en wegen) en de daaraan gekoppelde functies (wonen en industrie). 

(Afbakening RSGR, 2004) 
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Op het gewestplan is de Mandelvallei in Oostrozebeke aangeduid als landschappelijk 

waardevol gebied. De Mandelvallei vormt immers een vrijwel ononderbroken groen lint van 

graslanden, bomenrijen, poelen en kleine bosjes. Bebouwing is op sommige plaatsen in 

Oostrozebeke tot vlakbij de waterloop gesitueerd, vooral nabij de grens van 

Oostrozebeke/Meulebeke, waar ook het textielbedrijf Orotex/Orotuft tot vlakbij de Mandel is 

gebouwd. Bijkomend knelpunt is de slechte waterkwaliteit van de Mandel en de zijbeken door 

huishoudelijke en industriële lozingen, evenals uitlogende meststoffen. (GRS Oostrozebeke, 

2005)  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: De Mandelvallei ter hoogte van Oostrozebeke.  (Bron: eigen foto’s)  
 
Ter hoogte van de grens tussen Oostrozebeke en Ingelmunster loopt de Mandel parallel aan 

het kanaal Roeselare-Leie. Ook in Ingelmunster is de oorspronkelijke loop van de Mandel 

relatief onaangetast gebleven, zij het dat het geen belangrijke ecologische structuur meer 

vormt daar het ingesloten zit tussen het woonlint langs de N357 en het kanaal. Recent werd in 

de zone tussen de N50, het kanaal en de Mandel een waterzuiveringsstation en een 

containerpark ingeplant waardoor de visuele Mandelvallei in dit deelgebied gereduceerd werd 

tot enkele tientallen meter. Natuurvereniging ‘De Buizerd’ uit Ingelmunster ijvert ervoor om 

zoveel mogelijk kleine natuurgebieden te vrijwaren en indien mogelijk een bestemming te 

geven als natuurgebied. Het betreft echter slechts kleine geïsoleerd gelegen gebieden 

waardoor van een ecologisch netwerk in de kanaalzone geen sprake kan zijn. 

Het grootste natuurgebied in de Mandelvallei betreft het natuurreservaat ‘de Mandelhoek’ te 

Ingelmunster (nummer 1 op kaart 8). Dit reservaat is 7 ha groot en is eigendom van W&Z. De 

Buizerd is beheerder van het natuurgebied en organiseert sporadisch activiteiten voor het 

grote publiek. Buiten deze activiteiten is het natuurgebied niet toegankelijk om ecologische 

redenen (o.a. bepaalde vogelsoorten niet verjagen). Het gaat hier vooral om alluviale bossen 
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op een minerale kleibodem met voornamelijk 19de eeuwse populierenaanplantingen en 

spontane wilgenbosjes. Er zijn eveneens restanten van hooilandvegetaties en moerasruigte 

aanwezig (relicten van de Mandelmeersen). (GRS Ingelmunster, 2004) Het heeft heel veel 

moeite gekost om dit natuurgebied te kunnen vrijwaren. Bij de start van het natuurreservaat 

stond op de gewestplannen nog een strook gereserveerd voor de N382, een weg langs de 

noordelijke oever van het kanaal. Deze weg zal nu ter hoogte van de grens tussen 

Oostrozebeke en Ingelmunster opnieuw aantakken op de N357 en niet meer doorheen het 

natuurgebied lopen.  

Aan de overkant van de Dorpsbrug in Ingelmunster is er nog een tweede stukje natuur, met 

name het kasteelpark van het kasteel van Phloto de Montblanc (nummer 2 op kaart 8). De 

oorsprong van dit omwald kasteel gaat terug tot in de 11de eeuw. Het kasteelpark is privé-

domein en vormt een bosrijk gebied van ruim 4 ha. (GRS Ingelmunster, 2004) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Kaart 8: Natuurreservaat ‘de Mandelhoek’ en het Kasteelpark in Ingelmunster.  
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2000)) 

 

Een volgend ‘groter’ ecologisch element in de Mandelvallei is het gebied ter hoogte van de 

A17/E403. Het is één van de weinige open ruimtes die te vinden zijn langs het kanaal in 

Izegem en Roeselare. Ten noorden van de Mandelvallei is het natuurgebied Rhodesgoed 

gelegen, dat als stadsbos fungeert. Het Rhodesgoed bestaat uit 34 ha bossen en 6 ha aan 

weilanden en moerassen. De vallei van de Robeek, die afwatert in de Mandel, vormt een 

bijkomend landschapsondersteunend natuurelement.  
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Kaart 9: Natuur langs het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van de A17/E403.  
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2000)) 

 

 

 

  

 

 

 

Figuur 5: Natuur ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van de A17/E403. De linkse foto 
toont de open ruimte ten oosten van de A17/E403 en de rechtse foto de open ruimte ten westen van de 

A17/E403. (Bron: eigen foto’s) 
 

Afgezien van deze ‘grotere’ natuurgebieden zijn er nog enkele kleine natuurrestanten terug te 

vinden in de Mandelvallei: 

- de Kikkerpaaiplaats te Ingelmunster, ten oosten van de N50, tussen het kanaal 

Roeselare-Leie en de N357. Het gebied beslaat ongeveer 2,2 ha en wordt beheerd als 

amfibieënreservaat door vzw De Buizerd. 

- “Wandel op de Mandel” in Emelgem waar een houtwal is aangelegd waar een 

wandelpad doorheen loopt. Dit wandelpad situeert zich boven de ingekokerde Mandel. 

- … 
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4.2.1.3 Natuurrestanten ten zuiden van het kanaal 

Doordat het kanaal Roeselare-Leie ten zuiden van de oorspronkelijke ligging van de Mandel 

gegraven is, zijn de meeste natuurrelicten net ten noorden van het kanaal gesitueerd. De 

aanwezige natuur ten zuiden van het kanaal is schaars. De kernen van Roeselare, Rumbeke, 

Izegem en Ingelmunster zijn aan elkaar gegroeid en de aanwezige open ruimte tussen deze 

kernen is zo goed als verdwenen. Ten noorden van het kanaal heeft de aanwezigheid van de 

Mandelvallei dit hier en daar met beperkt succes kunnen voorkomen. 

In Izegem is het ‘grootste’ stuk overgebleven natuur te vinden ter hoogte van het kasteelpark 

“Het Blauwhuis”. Naast het parkgebied is er een landbouwgebied met een hoeve en een 

beekdalgrasland. Het parkgebied en de omliggende weiden zijn vooral ornithologisch 

waardevol. De weiden staan ingekleurd als natuurgebied op het gewestplan.  

Ook in Ingelmunster zijn er nog enkele kleine natuurelementen terug te vinden: 

- Het spoorwegdomein tussen het kanaal Roeselare-Leie en de spoorlijn Roeselare-

Kortrijk. Het gebied is ongeveer 1 ha groot en de berm wordt beheerd door vzw De 

Buizerd. Alhoewel het om een zeer smalle strook gaat, is de natuurlijke diversiteit toch 

relatief groot. Op het gewestplan staat deze strook dan ook weergegeven als 

natuurgebied. 

- Het verlengde van het kasteelpark van Ingelmunster. Dit behoorde aanvankelijk tot het 

kasteelpark, maar is er sinds de rechttrekking van het kanaal (1956-1958) van 

afgescheiden. Ook dit gebied is groen ingekleurd op het gewestplan. 

4.2.1.4 Synthese 

Uit de analyse van de bestaande ecologische structuur blijkt dat de twee belangrijkste dragers 

van het ecologisch systeem de Leievallei en de Mandelvallei zijn. De Leievallei vormt een 

ecologische structuur op Vlaams niveau terwijl de Mandelvallei er veeleer één van lokaal 

niveau is. Vooral omdat van de oorspronkelijke Mandelvallei niet veel meer overblijft door 

het graven van het kanaal Roeselare-Leie. Het natuurreservaat ‘de Mandelhoek’ vormt het 

belangrijkste natuurelement in de kanaalzone. Naast dit reservaat zijn verspreid nog enkele 

kleine natuurgebieden terug te vinden. Deze zitten meestal ingesloten tussen woongebieden 

en het kanaal Roeselare-Leie of worden bedreigd door oprukkende industrieterreinen. De 

kaart op de volgende pagina toont de belangrijkste ecologische elementen in de kanaalzone. 
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4.2.2. Knelpunten 

Bij de analyse van de ecologische structuur van het kanaalgebied zijn enkele belangrijke 

knelpunten naar voor gekomen. Deze knelpunten zijn visueel weergegeven op kaart 11: 

o Een eerste knelpunt kwam reeds uitvoerig aan bod, namelijk het feit dat de Mandelvallei 

tussen Ingelmunster en Izegem haar ecologische en verbindende waarde volledig verloren 

heeft. Ten tijde van graaf de Ferraris was deze waterloop prominent aanwezig in het 

landschap. Nu is dit enkel nog het geval ter hoogte van Oostrozebeke. Ter hoogte van 

Izegem en Roeselare is de Mandel bijna volledig ingekokerd (rode lijn op kaart 11) en is de 

vallei opgespoten met materiaal afkomstig van het graven van het kanaal Roeselare-Leie. 

Bovendien is de waterkwaliteit van de Mandel bedroevend slecht en dit vooral door 

huishoudelijke en industriële lozingen en infiltrerende meststoffen. 

o De aanwezige natuurelementen zijn zeer verspreid en geïsoleerd gelegen (met als sprekend 

voorbeeld het natuurreservaat ‘De Mandelhoek’ en het kasteelpark ‘Het Blauwhuis’). 

Bovendien staan de natuurelementen onder sterke druk van onder andere industrie en 

wonen. Door het afwezig zijn van verbindingen tussen deze natuurelementen kan 

bezwaarlijk gesproken worden van een ecologisch netwerk. Het ontbreekt in de kanaalzone 

aan langsverbindingen.  

o Naast de aangehaalde knelpunten is er ook nog een knelpunt die betrekking heeft op het 

kanaal zelf. Het kanaal Roeselare-Leie fungeert momenteel nog te weinig als ecologische 

verbinding. Dit komt onder andere omdat het kanaal door de verschillende 

kanaalgemeenten nog te weinig als structurerend ecologisch landschapselement wordt 

gezien. Bovendien zijn de groenstroken en de bomenrijen in bepaalde gedeelten van de 

kanaalzone niet voldoende om van een volwaardige ecologische verbinding te kunnen 

spreken. 
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4.2.3. Visie-elementen binnen het ecosysteemdiscours 

De grootste uitdagingen vanuit ecologisch oogpunt zijn ongetwijfeld het versterken en 

uitbreiden van het groen en het verbinden van de geïsoleerde open ruimte- en 

groenfragmenten. Het kanaal zal hierbij een vooraanstaande rol moeten vervullen daar het als 

een bindmiddel zal moeten fungeren en niet als een barrière, zoals nu nog teveel het geval is.  

4.2.3.1 Het scheppen van een ecologische langsverbinding langs 
het jaagpad 

Een eerste belangrijk element om verbindingen te creëren is het jaagpad. De continuïteit van 

het jaagpad aan de zuidelijke zijde is nu gerealiseerd 13, maar fungeert nog niet als 

ecologische verbindende ruimte. Het noordelijk jaagpad is bovendien ook nog niet over de 

volledige lengte aangelegd. Belangrijk is dat het jaagpad zo veilig en groen mogelijk wordt 

aangelegd bij de doorgang van havengebieden zoals in Izegem en Roeselare. 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Het jaagpad aan de zuidzijde van het kanaal Roeselare-Leie. De linkse foto toont het jaagpad ter 
hoogte van de A17/E403, de middelste foto ter hoogte van Oostrozebeke en de rechtse figuur toont dat het 

jaagpad (en zelfs een fietspad) ontbreekt in de oude haven van Roeselare. (Bron: eigen foto’s) 
 

 

 

 

 

Figuur 7: Het ontbreken van het jaagpad langs bepaalde delen van de noordzijde van het kanaal 
Roeselare-Leie.  De linkse foto is genomen ter hoogte van Wielsbeke, de middelste foto ter hoogte van Izegem 

en de rechtse foto is genomen ter hoogte van de oude haven in Roeselare. (Bron: eigen foto’s) 
 

                                                 
13 Een terreinverkenning wees echter uit dat dit niet overal het geval is, zoals in de oude haven van Roeselare 
waar zelfs geen fietspad aanwezig is langs de kanaalweg. (zie rechtse foto op figuur 7) 
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In de toekomst worden de continuïteit en ecologische verbindingsfunctie van het zuidelijk 

jaagpad ook bedreigd door de komst van de containerterminal naast de A17/E403. De 

continuïteit van het noordelijk jaagpad wordt bemoeilijkt door het zware verkeer en de 

havenactiviteiten. De visie is dat gewerkt wordt aan een continu jaagpad zowel aan 

noordelijke als aan zuidelijke zijde van het kanaal Roeselare-Leie. Op deze manier kan ook de 

capaciteit voor recreatief fiets- en wandelverkeer opgedreven worden en kan de geïsoleerd 

gelegen natuur langsheen het kanaal aan elkaar gerijgd worden als een snoer van groen- en 

openruimtegebieden. Op deze manier kan gewerkt worden aan een recreatief-ecologisch 

netwerk waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan het verbinden van de open ruimtes en 

natuur voor traag verkeer. Voor het scheppen van dwarse verbindingen wordt naar het stelsel 

van plekken-discours verwezen (o.a. fietsbruggen). 

4.2.3.2 Versterken en creëren van groen 

Naast het tot stand brengen van deze langsverbindingen is het ook de bedoeling dat het 

bestaande groen versterkt wordt en op strategische plaatsen nieuw groen gecreëerd wordt. Er 

moet ten allen tijde vermeden worden dat de nog resterende openruimtefragmenten en 

natuurgebieden dichtslibben door verstedelijking en verdere verlinting van de bewoning 

waardoor de open ruimte verder fragmenteert.  

Eén van deze natuur- en open ruimte fragmenten is het kasteelpark “Het Blauwhuis”, de 

omliggende weiden, de spoorwegberm en het natuurreservaat “De Mandelhoek”. Strategische 

ingrepen kunnen ervoor zorgen dat deze groene ruimtes tot één gebied kunnen uitgroeien. In 

de gebiedsstudie Canal-link spreekt men in dit verband van een natuurstadspark waarbij park 

en natuurgebied gecombineerd worden. (WVI, 2005) In de afbakening van het 

regionaalstedelijk gebied Roeselare is dit gebied bovendien opgenomen als groenpool. Deze 

groene ruimtes zijn ingesloten tussen het kanaal en woonlinten. Vanuit deze woonlinten 

kunnen dan volgens de studie enkele doorsteken worden gemaakt naar deze groengebieden. 

Bovendien zorgt een dergelijke groenstructuur voor het bevorderen van de ruimtelijke 

leefkwaliteit voor de kernen van Ingelmunster en Izegem. Het hiervoor besproken jaagpad zal 

hier ook een zeer belangrijke verbindende ecologische rol in vervullen. 

4.2.3.3 Mandelvallei 

De Mandelvallei vormt eveneens een belangrijk element in de visie. Ter hoogte van Izegem 

en Roeselare is de Mandelvallei op een dermate ingrijpende manier verloren gegaan in het 

industriëel-stedelijk weefsel dat een herstel van de vallei onmogelijk is. Op plaatsen waar ze 
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nog bestaat, meer bepaald in Ingelmunster en vooral in Oostrozebeke, moet men alles in het 

werk stellen om het structurerende karakter van deze waterloop te behouden en zelfs te 

versterken. Het water wordt gezuiverd, maar het saneren van het sterk vervuilde Mandelwater 

is een werk van lange (en dure) adem. Als de grootste vervuiling echter bezonken is, kan men 

een terugkeer van bepaalde fauna en flora in de Mandel verwachten. Door middel van 

landschapsondersteunende elementen zoals bomenrijen en het open houden van de 

Mandeloevers kan de Mandel zijn functie als ecologische structuur opnieuw vervullen. 

Milieutechnisch zal naar een oplossing moeten gezocht worden voor het probleem van de 

infiltrerende meststoffen in het Mandelwater. Zoniet zal deze waterloop één van de meest 

vervuilde van Vlaanderen blijven. 

Ter hoogte van de A17/E403 is nog een restant van de Mandelvallei aanwezig, tussen de 

ingekokerde stukken Mandel in Izegem en Roeselare. Het project Canal-link voorziet hier in 

een landschapspark. Landschapsherstel en de rehabilitatie van de Mandelvallei staan centraal 

bij dit project. Men poneert de visie dat de landbouw in dit gebied moet afgebouwd worden en 

de Mandel opnieuw zijn natuurlijk overstromingsgebied terug moet krijgen in deze open 

ruimte. Door middel van allerlei kleine landschapselementen (o.a. hagen en boomgaarden) wil 

men de open ruimte inrichten. (WVI, 2005) Ook de Robeek en het Rhodesgoed worden in dit 

landschapspark opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 12: Het landschapspark ter hoogte van de A17/E403.  (Bron: WVI, 2005, pp. 193) 
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4.3. Discours van netwerk van activiteiten voor de kanaalzone 

Het kanaal is steeds een belangrijke drager geweest van (watergebonden) economische 

activiteiten. Rond deze activiteiten waaierde het stedelijk weefsel steeds verder uit. Grootste 

probleem hierbij is dat de industrie en wonen in de kanaalzone in grote mate ruimtelijk 

verweven zijn met elkaar waardoor de ontsluiting van de bedrijvigheid vandaag via de 

historisch gegroeide woonlinten gebeurt. De infrastructuur met daaraan verbonden de 

economie vormt een tweede belangrijke bouwsteen in het opbouwen van een duurzame 

ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie. 

4.3.1. Bestaande ruimtelijk-economische structuur 

In dit onderdeel wordt de bestaande ruimtelijk-economische structuur van het kanaalgebied 

nagegaan en wordt gekeken wat de belangrijkste knelpunten zijn qua ligging en ontsluiting. 

Er wordt opnieuw vertrokken vanaf de monding van het kanaal in de Leie te Wielsbeke en 

daarna gaat het verhaal richting Roeselare. 

4.3.1.1 Industrie ter hoogte van de monding in de Leie 

In Ooigem bevindt zich langs beide zijden van het kanaal een strook met bedrijvigheid. 

Vooral de noordelijke kanaalzijde telt het grootste aantal bedrijven en vertoont de meest 

recente dynamiek. Langs de zuidelijke zijde van het kanaal bevinden zich de oudste 

bedrijven: Unilin (houtverwerking), NV Vandenavenne (veevoeders) en NV Braet 

(veevoeders). Recent is er langs deze zijde nog een opslagplaats bijgebouwd voor het iets 

verderop gelegen Benelux veevoeders. Langs deze zijde van het kanaal is watergebonden 

transport mogelijk, maar het gebruik van het water is hier zeer gering en benadert lang niet de 

capaciteit die het kanaal en de kaden zouden aankunnen. (GRS Wielsbeke, 2002) De 

ontsluiting van deze bedrijven vormt een probleem wegens de afwezigheid van een 

rechtstreekse ontsluiting. De industriestrook wordt geflankeerd door het woonlint “De 

Zwaantjeshoek”. De restanten van landbouwpercelen dienen als buffer tussen deze twee 

conflicterende bestemmingen. 
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Kaart 14: Ligging van de industrieterreinen langs het kanaal Roeselare-Leie te Ooigem. De stippellijn stelt 
het toekomstig tracé van de N382 voor. (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (1997)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Bedrijven langs de zuidzijde van het kanaal Roeselare-Leie te Ooigem. (Bron: eigen foto’s) 
 
Langs de noordelijke zijde van het kanaal is het bedrijvenaanbod zoals vermeld groter. 

Grootste aandeel is weggelegd voor logistieke bedrijven (Foronex en Eeckout&Cardoen) en 

textielbedrijven (Monks Int. en Unicorn Carpets). Isolava vormt ook een groot bedrijf en is 

gespecialiseerd in gipsblokken. Deze bedrijven zijn wel rechtstreeks ontsloten via de 

kanaalweg en zijn niet genoodzaakt via dorpskernen aansluiting te zoeken op het hogere 

wegennet. Met de komst van de N382 zal dit nog gevoelig verbeteren daar de meeste 

bedrijven dan rechtstreeks aantakken op deze secundaire weg en via deze weg aansluiting 

hebben op de E17. Belangrijk minpunt voor dit deel van de kanaalzone is dat er geen 

laad/losmogelijkheden zijn voor aan/afvoer vanaf het kanaal Roeselare-Leie. De kanaalweg is 

immers vlakbij de oever gelegen zodat geen plaats meer is voor een aanlegkade. Bovendien 

bevindt zich een woonlint binnen het bedrijventerrein waarvan een gedeelte industriële 
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bestemming heeft gekregen op de gewestplannen. De overgang naar de achterliggende open 

ruimte gebeurt zonder enige visuele buffer. (GRS Wielsbeke) Uit de veldanalyse bleek dat er 

in de laatste 5 tot 8 jaar duidelijke verandering merkbaar is, met name het bijkomen van 

nieuwe bedrijven en het te koop aanbieden van loodsen en industriegrond in dit 

kanaalgedeelte. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Bedrijvigheid ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie te Ooigem. (Bron: eigen foto’s) 
 

4.3.1.2 Historisch gegroeid bedrijf te Oostrozebeke 

In het zuiden van de gemeente Oostrozebeke is er tussen de N357 en het kanaal Roeselare-

Leie een kleinschalig bedrijventerrein gesitueerd. Dit bedrijventerrein wordt bijna volledig 

ingenomen door de grote onderneming NV Spano (ongeveer 30 ha). Dit bedrijf is 

gespecialiseerd in het produceren van houtspaanderplaten. Eind 2003 werd een aanlegkade 

geopend langs het kanaal Roeselare-Leie voor de aanvoer van hout voor Spano. Vóór 2003 

werd in Oostrozebeke op geen enkele manier gebruik gemaakt van het kanaal. Op 4 juli 2003 

werd een gewestelijk RUP goedgekeurd voor de uitbreiding van het bedrijf. Eén van de 

voorwaarden in dit RUP is wel dat Spano zich volledig omkeert zodat de ontsluiting niet meer 

via de N357 gebeurt maar wel via de nog aan te leggen N382. Op die manier kan het zwaar 

verkeer uit de kern van Oostrozebeke gehouden worden. (GRUP Spano, 2003)  

Naast dit bedrijf bevinden zich nog enkele KMO’s in de Oostrozebeekse industriezone zoals 

Plastivan, Oostro Carpets, Euromonta,… Grootste knelpunten bij deze bedrijvenzone zijn ten 

eerste de ontsluiting, zoals gezegd, via de kern van Oostrozebeke naar het hoger wegennet 

(N382 vanaf Wielsbeke en E17) en de nabijheid van een woonwijk. Deze woonwijk 

ondervindt niet te onderschatten hinder van vooral Spano (geurhinder, stofhinder,…). 

Bovendien is de buffer tussen deze twee conflicterende bestemmingszones te klein 
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(bomenrij). In het GRS Oostrozebeke is er ook sprake van een tweetal geplande 

bedrijventerreinen ten oosten van Spano, onder andere een lokaal bedrijventerrein voor de 

transportfirma’s die nu nog verspreid over het grondgebied aanwezig zijn en een regionale 

bedrijvenzone voor watergebonden bedrijvigheid. Momenteel is men nog volop bezig met 

grondverwerving om dit te kunnen realiseren. Dit bedrijventerrein zou uitstekend ontsloten 

zijn via de toekomstige N382. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 15: Industrie langs het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Oostrozebeke. De rode pijlen stellen de 
ontsluiting voor, de paarse arcering is de voorziene uitbreiding voor de industrie en transportfirma’s. De zwarte 
stippellijn stelt het toekomstig tracé van de N382 voor. (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (1999)) 
 

4.3.1.3 Reeks van kleinschalige industrie te Ingelmunster 

Ten zuiden van het kanaal Roeselare-Leie zijn er tussen het woonweefsel in Ingelmunster 

enkele bedrijven terug te vinden, meer bepaald tussen de Dorpsbrug en de Ringbrug. Enkel 

het veevoederbedrijf Hendrix-Haeck en Westhoekveen (potgrond) hebben een binding met 

het kanaal. Bouwmaterialen Desmaco is het bedrijf met de grootste oppervlakte. De totale 

oppervlakte van het bedrijventerrein bedraagt 17,2 ha. (GRS Ingelmunster) Naast deze 

bedrijven zijn er ook nog enkele bedrijven verspreid langs het kanaal Roeselare-Leie terug te 

vinden, met onder andere Valora (veevoeders) en Oostropack (verpakkingen). Omdat de 

verweving van wonen en werken in dit deelgebied relatief hoog is, vormt de ontsluiting van 

sommige bedrijven een probleem. De aanwezige bedrijven zijn immers niet rechtstreeks 

aangesloten op het hogere wegennet (in dit geval de N50) maar moeten zich via 

woonstraten/woonwijken ontsluiten.  
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Kaart 16: Bedrijven langs het kanaal Roeselare-Leie te Ingelmunster. 
 (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2000)) 

 

4.3.1.4 Industriezone “Mandeldal” te Izegem 

 “Mandeldal” te Izegem is het grootste industrieterrein langs het kanaal. De oppervlakte van 

de zone is ongeveer 130 ha en telt een 90-tal bedrijven. De veevoeders (Hendrix-Haeck, 

Vandenavenne, Danis…), transportsector (Giraud-Impens, Ghekiere,…), voedingsindustrie 

(Vandemoortele), metaalbewerking en de borstel- en meubelnijverheid zijn de meest 

vertegenwoordigde sectoren.  

Vandemoortele is de oudste watergebonden activiteit en bevindt zich ten zuiden van het 

kanaal tussen de spoorweg Kortrijk-Roeselare en het kanaal. Dit bedrijf heeft zich ook ten 

noorden van het kanaal gevestigd en maakt deel uit van een cluster van watergebonden 

veevoeder- en voedingsbedrijven ten noorden van het kanaal. Ook bij deze bedrijven wordt de 

capaciteit van het kanaal en de kades nog niet volledig benut. Ten noorden van deze 

watergebonden bedrijvigheid bevindt zich nog een tweede front van KMO’s.  

De industriezone is zo goed als volzet en doordat ze quasi volledig omringd is door 

woongebieden, is uitbreiding bovendien uitgesloten. Bedrijven die willen uitbreiden, moeten 

dus noodgedwongen zoeken naar andere locaties. Tussen de industrie en de woongebieden 

van Kachtem, Emelgem en Izegem zelf is er zo goed als geen buffer aanwezig. Bijkomend 

knelpunt is de leegstand (tot zelfs verkrotting) van bedrijven, vooral ten zuiden van het 

kanaal.  
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Kaart 17: Het industriegebied ‘De Mandelhoek’ te Izegem.  
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2000)) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figuur 10: Watergebonden bedrijvigheid ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van 
Izegem. (Bron: eigen foto’s) 

 

Naast deze knelpunten zijn er ook enkele sterktes in dit gedeelte van de kanaalzone op te 

merken. De goede ontsluiting naar de A17/E403 vormt een zeer belangrijke troef voor de 

aanwezige bedrijven. Bijna geen enkel bedrijf moet een woongebied doorkruisen. De 

multimodaliteit (goede ontsluiting via weg, spoor en water) wordt echter nog te weinig benut. 

In de toekomst kan bijvoorbeeld onderzocht worden of men niet meer gebruik kan maken van 

de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Tot nu toe gebeurt dit enkel door het bedrijf Vandemoortele. De 

goede ontsluiting en het optimaal en intensief gebruik van het (grootste deel van het) 

bedrijventerrein zorgt ervoor dat “Mandeldal” één van de meest dynamische economische 

polen is van het kanaalgebied. (Afbakening RSGR, 2004) De benutting van het kanaal 

Roeselare-Leie kan echter duidelijk nog verbeterd worden. 



Universiteit Gent        - 56 - 

 

Matthias DOBBELS                                          Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie 
 

4.3.1.5 De haven van Roeselare 

Het resterende kanaalgebied ten westen van de A17/E403 bestaat uit het havengebied van 

Roeselare. In 2004 vervoerden binnenschepen 1 260 000 ton goederen in de haven van 

Roeselare. Dit is dubbel zoveel als de binnenvaart in de haven van Zeebrugge en vijf keer de 

binnenvaart van Oostende. (Balduck, 2005) De haven van Roeselare bestaat uit een ouder deel 

(de ‘kop’) nabij het centrum van Roeselare (ten westen van de Zwaaikom) en een nieuwer 

gedeelte, ten oosten van de Zwaaikom. Het gedeelte van het kanaal tussen de Zwaaikom en 

het centrum van Roeselare is slechts voorzien voor schepen tot 600 ton. Hier zijn vooral de 

monumentale, meestal watergebonden veevoederbedrijven gevestigd (Hanekop, Maselis 

graan, Voeders Debaille, De Brabander, Quartes Voeders,...). Daarnaast hebben we ook 

voedingsindustrie (Soubry) en bouwmaterialen (Interbeton). Dit oudere gedeelte van de haven 

van Roeselare laat een verouderde en desolate indruk. De ontsluiting gebeurt via de N37, 

dwars door de stad Roeselare, of via de kanaalweg ten zuiden en ten noorden van het kanaal. 

Naar aanleiding van de zwakke ontsluiting en de beperkte diepgang van het kanaal trekt de 

bedrijvigheid meer en meer weg uit dit gedeelte van de haven waardoor dit deel bijgevolg met 

leegstand te kampen krijgt. Dit biedt potenties naar de toekomst inzake 

stadsvernieuwingsprojecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 18: Bedrijvigheid ter hoogte van de oude haven in Roeselare. 
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2002)) 
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Figuur 11: De oude haven van Roeselare. De linkse foto toont het eindpunt van de haven en de rechtse figuur 
toont een overzicht van de haven vanuit dit eindpunt. (Bron: eigen foto’s) 

 

Tussen de A17/E403 en de Zwaaikom bevindt zich de meer recente haven van Roeselare. Dit 

gedeelte van het kanaal is voorzien voor schepen tot 1350 ton. In tegenstelling tot de oude 

haven is er in de nieuwe haven minder watergebonden bedrijvigheid. De belangrijkste 

gebruikers van het kanaal zijn bouwstoffenleveranciers (o.a. Bouwmaterialen Olivier). Het 

grootste deel van de bedrijven zijn niet-watergebonden KMO’s. Pluspunten bij dit nieuwe 

gedeelte van de haven zijn de nabijheid van de A17/E403 en het feit dat de bedrijven zonder 

een woonzone te moeten doorkruisen, kunnen aantakken op deze hoofdweg. Ten noorden van 

deze bedrijfszone is er aansluiting op de N37 en ten zuiden op de N382c, die een tweetal 

kilometer verder aansluit op de snelweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 19: Bedrijvigheid ter hoogte van de nieuwe haven te Roeselare. 
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2002)) 
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Figuur 12: Bedrijvigheid in de nieuwe haven van Roeselare. De watergebonden bedrijvigheid bestaat vooral 
uit bouwmaterialen. (Bron: eigen foto’s) 

 

Tussen de nieuwe haven en de A17/E403 is nog een restant van open ruimte aanwezig, zowel 

ten zuiden als ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie. In de toekomst is het de bedoeling 

dat er in deze open ruimte een bedrijventerrein ingeplant wordt. Ten zuiden van het kanaal is 

men daar al volop mee bezig (o.a. weg is reeds aangelegd en de eerste bedrijven komen er 

zich vestigen). Ook ten noorden van het kanaal is men volop bezig met een regionaal 

openbaar bedrijventerrein van 32 ha. Nog voor de weg in dit bedrijventerrein is aangelegd, 

zijn bijna alle gronden reeds ingevuld. (De Meyer, 2005) Er was dus een zeer grote vraag naar 

nieuwe bedrijventerreinen in dit kanaalgebied. Bijkomend interessant fenomeen is dat de 

bouw van de kaaimuren gebeurt in een publiek-private samenwerking (o.a. de firma Zoutman, 

betoncentrale Van Eeckhout en bouwfirma Olivier Construct). Ten zuiden van het kanaal is 

zoals reeds vermeld de multimodale containerterminal gepland. De mogelijkheden voor 

ontsluiting van deze terminal (momenteel is er geen zuidelijke kanaalweg) worden nog 

onderzocht. De directe nabijheid van de A17/E403 biedt natuurlijk interessante 

mogelijkheden. De nieuwe haven zal dan ook volledig gericht zijn op de A17/E403 en het 

kanaal. 

4.3.1.6 Synthese 

Uit de analyse blijkt dat het kanaal Roeselare-Leie duidelijk een belangrijke drager van 

industrie is in de streek. Dit is vooral het geval in Wielsbeke (veevoeders, textiel en 

houtverwerking), Izegem (veevoeders, voedingsindustrie, houtverwerking) en Roeselare 

(veevoeders en bouwmaterialen). In de twee resterende kanaalgemeenten Oostrozebeke en 

Ingelmunster betreft het eerder kleinschalige, verspreide industrie. In Ingelmunster heeft deze 
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industrie zelfs een uitdovend karakter (Ronse, gemeentesecretaris Ingelmunster). Dat er in het 

kanaalgebied nog vraag is naar industriegronden blijkt uit de plannen voor de inplanting van 

bedrijventerreinen te Oostrozebeke en op de grens van Izegem en Roeselare.  

Eén van de meest dynamische gedeelten van de kanaalzone is ongetwijfeld de zone ter hoogte 

van Ooigem (Wielsbeke). De laatste 5 tot 10 jaar zijn hier verschillende bedrijven opgestart. 

Deze zijn echter niet watergebonden waardoor de link met het kanaal er niet groter op wordt. 

Bij de nieuwe bedrijventerreinen in Oostrozebeke en Roeselare/Izegem zal het wel expliciet 

de bedoeling zijn om watergebonden industrie aan te trekken.  

Uit de analyse bleek ook dat de bedrijvigheid in de kanaalzone eigenlijk qua ontsluiting in 

twee delen kan opgesplitst worden: het gebied gaande van Wielsbeke tot Oostrozebeke is 

vooral gericht op de E17 Kortrijk-Gent en het kanaalgebied gaande van Ingelmunster tot 

Roeselare richt zich vooral op de A17/E403 Kortrijk-Brugge. Met de doortrekking van de 

N382, die in Waregem aansluit op de E17, zal een groot deel van de industrie rechtstreeks 

kunnen aantakken op de N382 en zo aansluiten op het hoger wegennet. De ontsluiting van de 

bedrijven in de kanaalzone ten westen van de N50 te Ingelmunster kan meestal aantakken op 

de A17/E403. Dit gebeurt wel soms via woonkernen (oude haven Roeselare en sommige 

gedeelten van de industriezone in Izegem). 
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4.3.2. Knelpunten 

Bij de analyse van de ruimtelijk-economische structuur in de kanaalzone Roeselare-Leie zijn 

enkele knelpunten naar voor gekomen (zie ook kaart 21): 

o Een knelpunt dat vanuit dit oogpunt duidelijk naar voor kwam, was de ontsluiting van 

sommige bedrijventerreinen. De bedrijventerreinen in Wielsbeke (gedeeltelijk), 

Oostrozebeke, Ingelmunster, Izegem (gedeeltelijk) en Roeselare (gedeeltelijk) worden 

ontsloten naar het hogere wegennet via woonkernen. Hoofdreden hiervoor is dat het 

stedelijk woonweefsel zich rond de industrie van de kanaalzone heeft ontvouwd en dat de 

dynamiek van de economische activiteiten voor een groot deel ingesnoerd werd door de 

conflicterende bestemmingszones er rond. Gevolg hiervan is dat er een sterke 

functievermenging aanwezig is in sommige gedeelten van de kanaalzone. 

o Een bijkomend gevolg van het feit dat het woonweefsel zich rond de industrie heeft 

ontwikkeld, is de gebrekkige buffering tussen beide bestemmingen. Sommige 

industrieterreinen barsten bijna letterlijk uit hun voegen (o.a. Mandeldal) en zijn tot de 

achtertuinen van de woningen uitgebreid.  

o Een belangrijk knelpunt met betrekking tot het kanaal Roeselare-Leie zelf is het feit dat dit 

kanaal nog onderbenut wordt. In de structuurplannen van elke kanaalgemeente wordt dit 

als een knelpunt ervaren. In de haven van Roeselare is er nog relatief veel watergebonden 

bedrijvigheid, maar doordat het kanaal hier slechts aangepast is voor schepen tot 600 ton 

zoeken meer en meer bedrijven naar andere locaties. Ook de spoorlijn Brugge-Kortrijk die 

van Roeselare tot in Ingelmunster parallel met het kanaal loopt, wordt nauwelijks gebruikt 

door de bedrijven langs het kanaal (enkel Vandemoortele in Izegem).  

o Een laatste knelpunt is de leegstand in sommige gedeelten van de kanaalzone. Voorbeelden 

hiervan zijn de haven van Roeselare en de zuidkaai van Izegem. 

 

 

 

 

 

 



Universiteit Gent        - 62 - 

 

Matthias DOBBELS                                          Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K
aa

rt
 2

1:
 D

e 
kn

el
pu

nt
en

 v
an

 d
e 

ru
im

te
lij

k-
ec

on
om

is
ch

e 
st

ru
ct

uu
r 

in
 d

e 
ka

na
al

zo
ne

 R
oe

se
la

re
-L

ei
e. 

(B
ro

n
: e

ig
en

 s
ch

et
s)

 



Universiteit Gent        - 63 - 

 

Matthias DOBBELS                                          Naar een duurzame ruimtelijke visie voor de kanaalzone Roeselare-Leie 
 

4.3.3. Visie-elementen binnen het netwerk van activiteiten-
discours 

Het belangrijkste visie-element in dit discours is het uitwerken van een oplossing voor de 

conflicten bij de ontsluiting van de bedrijfsactiviteiten in sommige delen van de kanaalzone. 

Op die manier kan gewerkt worden aan een kanaalzone waarbij de netwerken van de 

verschillende activiteiten niet met elkaar in conflict treden. 

4.3.3.1 Scheiding van de netwerken op basis van hun dynamiek 

Uit de analyse van de bestaande ruimtelijk-economische structuur van het kanaalgebied blijkt 

dat er een sterke ruimtelijke verweving is van zogenaamde laagdynamische en 

hoogdynamische vervoersstromen. De ruimtelijke verweving kan opgelost worden door 

middel van een ruimtelijke scheiding van vervoersstromen op basis van hun dynamiek. Onder 

hoog dynamische vervoersstromen worden de logistieke en watergebonden activiteiten 

verstaan. Onder laag dynamische vervoersstromen wordt het woon-werk verkeer gerekend, 

het recreatieve verkeer, enz…. Nieuwe bedrijventerreinen moeten zich dan langs de hoog-

dynamische assen vestigen zodat de ontwikkeling van deze bedrijven optimaal kan verlopen.   

Langs het kanaal zelf zal een scheiding tussen de laag- en hoogdynamische vervoersstromen 

geen evidentie zijn. Het recreatief verkeer moet er zeker gestimuleerd worden en dit kan door 

een goede functionele scheiding tussen de twee stromen (berm, gracht, bomenrij…) Op die 

manier kan men het kanaalgebied uitbouwen als as voor zowel zwaar als langzaam verkeer. 

De historisch gegroeide woonlinten langs onder andere de N357 moeten assen worden voor 

laagdynamische vervoersstromen. De N382, N50, N32, N36, N37 en de A17/E403 moeten de 

assen bij uitstek worden voor hoogdynamische vervoersstromen.  

Bij wijze van concrete uitwerking van deze visie beschouwen we hier de case in 

Oostrozebeke: het doortrekken van de N382 langs het kanaal Roeselare-Leie. Door de 

doortrekking van deze weg zal de N357, die dwars door het centrum van Oostrozebeke loopt, 

gevoelig ontlast worden van zwaar verkeer en bovenlokaal autoverkeer.  
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Telling ochtendspits: dinsdag 6 december 2005 (7u30-8u30) 

Straat Auto’s Vrachtwagens 
Gelede 

Vrachtwagens Fietsers PAE 
Percentage 

Vrachtwagens 

Markt (N357) 926 119 15 33 1218,9 12% 

Hoogstraat 
(N357) 

766 109 14 33 1035,9 13% 

Telling avondspits: dinsdag 6 december 2005 (16u30-17u30) 

Straat Auto’s Vrachtwagens 
Gelede 

Vrachtwagens Fietsers PAE 
Percentage 

Vrachtwagens 

Markt (N357) 1107 91 14 37 1342,1 8% 

Hoogstraat 
(N357) 

900 89 11 17 1116,1 10% 

Tabel 5: Verkeerstellingen ter hoogte van het centrum van Oostrozebeke. De Markt (N357) is het verkeer 
komende van richting Waregem en de Hoogstraat (N357) het verkeer komende richting Ingelmunster.         

(Bron: eigen tellingen) 
 

Uit tabel 5 blijkt dat het aantal vrachtwagens relatief hoog is voor een kleine dorpskern zoals 

Oostrozebeke. Na het voltooien van de N382 zal er een vrachtwagenverbod ingevoerd worden 

in het dorpscentrum. De N382 zal zowel in Wielsbeke als in Oostrozebeke verder uitgebouwd 

worden als belangrijke ontsluitingsas voor de lokale economie (Unilin, Spano,…). Dit kadert 

in de visie op het uitbouwen van de hoogdynamische vervoersassen voor de bedrijvigheid. De 

N357 degradeert na de voltooiing van de N382 tot gemeenteweg en zal dan een profiel krijgen 

die geschikt is voor laagdynamische vervoersstromen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 22: Situering van de N382 in de kanaalzone.  
Het toekomstig tracé van de N382 is met rode stippellijn aangeduid. De paarse vlekken duiden de huidige 

industriegebieden aan. (Bron: eigen schets) 
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Het uitbouwen en/of versterken van de hoogdynamische vervoersstromen gebeurt bij 

voorkeur in de directe nabijheid van het kanaal. Op deze manier kan ook meer watergebonden 

bedrijvigheid naar het kanaal aangetrokken worden. De leegstaande bedrijventerreinen in de 

directe nabijheid van het kanaal kunnen ook ingeschakeld worden voor de reconversie naar 

nieuwe waterbonden bedrijvigheid. 

4.3.3.2 Duidelijke scheiding tussen conflicterende bestemmingen 

Gebrek aan buffering tussen het industriële weefsel en het woonweefsel kwam ook duidelijk 

naar voor in de analyse van de bestaande toestand. Door middel van bijvoorbeeld bomenrijen 

en taluds kan hier een oplossing voor gezocht worden. Tussen het wonen en de bedrijvigheid 

zou een oplossing in de aard van bijvoorbeeld een voetbalterrein of tennisterrein een ideale 

buffer zijn: de industrie is beter afgeschermd van de woonactiviteit en de bewoners krijgen 

extra recreatieve accommodatie. 

Op sommige plaatsen zijn de woningen echter op een dergelijke manier rondom de bedrijven 

ingeplant dat een deftige buffering quasi onmogelijk is, tenzij men overgaat tot onteigeningen. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het industriegebied “Mandeldal” in Izegem of de 

versnipperde bedrijven in Ingelmunster. Het betreft echter wel meestal ambachtelijke 

bedrijvigheid of KMO’s waardoor de conflicten minder groot zijn dan bij industrie van klasse 

I of II. In het belang van de plaatselijke bewoners kan het onteigenen in functie van een 

bufferstrook in sommige gevallen gerechtvaardigd zijn indien de onverenigbaarheid van de 

twee bestemmingen te groot is. 
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4.4. Discours van stelsel van plekken voor de kanaa lzone 

De derde en laatste bouwsteen voor de duurzame ruimtelijke visie vormt het sociaal-culturele 

luik of het discours van het kanaalgebied als stelsel van plekken. Bij dit discours staat de 

identiteit van de ruimte langsheen het kanaal centraal. De nadruk ligt op de ruimtelijke 

kwaliteit en de sfeer van de woon/leefomgeving. Elke plek langs het kanaal Roeselare-Leie 

heeft zijn eigen identiteit en wordt hierdoor anders geapprecieerd en waargenomen. In dit 

gedeelte gaan we het sociaal functioneren van de kanaalzone na en proberen we een visie te 

formuleren op de aanwezige knelpunten. 

4.4.1. Bestaande sociaal-culturele structuur 

4.4.1.1 Woonkern Ooigem (Wielsbeke) 

De kern van Ooigem heeft zich ontwikkeld rondom het kruispunt van twee verbindingsroutes, 

zijnde de oude verbindingsroute tussen Kortrijk en Gent ten noorden van de Leie enerzijds en 

de route tussen Oostrozebeke en Desselgem anderzijds. Ooigem kent eerder een residentieel 

karakter met grote verkavelingen die aansluiten tegen de industrie langs het kanaal Roeselare-

Leie. Het kanaal vormt als het ware een ruimtelijke drempel tussen Ooigem en de rest van de 

gemeente Wielsbeke. (GRS Wielsbeke, 2002) Ten westen van Ooigem gaat de bebouwing 

over in het openruimtegebied Bavikhove-Hulste. De lintbebouwing langs de verbindingsweg 

tussen Ooigem en Bavikhove dringt de open ruimte binnen en versnijdt op die manier dit open 

landschap. 

De waterinfrastructuur ten zuiden (Leie) en ten oosten (kanaal Roeselare-Leie) van Ooigem, 

het Ooigembos en de Leiemeersen lenen zich uitstekend voor toeristisch-recreatieve functies. 

Hierbij denken we aan wandel- en fietstoerisme maar ook aan ruitertoerisme. Ook de 

hengelsport is populair langs deze waterlopen.  

In het kanaalgebied zelf zijn er enkele woonlinten ingesloten door industrie. Sommige 

daarvan zijn zelfs als industriegebied ingekleurd op het gewestplan en zijn dus zonevreemd. 

Bovendien zijn deze woonlinten ten noorden van het kanaal als het ware geïsoleerd. Het 

kanaal vormt een zuidelijke grens en de industrie vormt een noordelijke grens. Ze behoren 

wel tot de gemeente Wielsbeke maar ze zijn eigenlijk gericht op Oostrozebeke wat betreft 

voorzieningen. Het woonlint (Oostrozebekestraat) dat in vroegere tijden Oostrozebeke en 

Ooigem verbond, is nu aan de zijde van het kanaal volledig geflankeerd door industrie 

(Zwaantjeshoek op kaart 24). Om dit woonlint leefbaar te houden, werd de Fabiolalaan 

aangelegd, een parallelle weg met de Oostrozebekestraat. Deze doet nu dienst als 
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verbindingsweg tussen Oostrozebeke en Ooigem. Niettegenstaande deze ingreep moet er nog 

veel zwaar verkeer door de dorpskern van Ooigem (om de E17 te bereiken). Dit zorgt 

uiteraard voor een verminderde leefbaarheid en een gevoel van verkeersonveiligheid langs de 

voor de zwakke weggebruiker onveilige dorpswegen. 

Het voorzieningenniveau van de kern van Ooigem zelf (ten zuiden van het kanaal) is relatief 

laag. Voor dagelijkse behoeften (bakker, slager, krantenwinkel,…) is Ooigem wel 

zelfvoorzienend. Ooigem beschikt ook over een eigen sportcentrum dat momenteel volledig 

vernieuwd wordt. Het bestaande ontmoetingscentrum in Ooigem wordt als ‘te verlaten’ 

beschouwd. (GRS Wielsbeke, 2002) Qua voorzieningen heeft Ooigem ook niet echt een kern 

(behalve als men de kerk als kern ziet) daar de gemeenschapsvoorzieningen verspreid over het 

dorp terug te vinden zijn. 

Een analyse van het woningaanbod toont dat er in Ooigem een 80-tal woningen zonder klein 

comfort voorkomen (2,8% t.o.v. het totaal aantal woningen, toestand 1991). Dit is zeer weinig 

in vergelijking met de andere kernen in de kanaalzone. 28% van de woningen in de kern van 

Ooigem zijn sociale koop- en huurwoningen (toestand 2000). Dit is in verhouding ongeveer 

evenveel als in de andere kernen van Wielsbeke (Wielsbeke-centrum en Sint-Baafs-Vijve). 

(GRS Wielsbeke, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 24: De dorpskern van Ooigem. 
(Bron: uittreksel topografische kaart NGI (1997)) 
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4.4.1.2 Open ruimte ter hoogte van Oostrozebeke 

Ten zuiden van het kanaal Roeselare-Leie is er tussen de N50 te Ingelmunster en de dorpskern 

van Ooigem een groot openruimtegebied aanwezig (nummer 1 op kaart 25). Verspreid zijn 

enkele woningen en agrarische bedrijven terug te vinden. In dit gebied wordt vooral aan 

gemengde landbouw gedaan. Het grootste gedeelte van dit landschap is in het noorden van de 

gemeente Harelbeke gelegen (Hulste-Bavikhove). De heuvelrug Hulste-Lendelede, die een 

hoogte tot 35 meter heeft, zorgt voor een lichte glooiing in het landschap waardoor kan 

gesproken worden van een esthetisch waardevol landbouwlandschap. Het gebied leent zich 

dan ook uitstekend als decor om in te fietsen en te wandelen. De horeca speelt hier handig op 

in (zoals tea-room/restaurant ‘De Muizelmolen’, ondergebracht in een voormalige molen, en 

tea-room ‘Otteca’ aan het kanaal Roeselare-Leie). Verspreid in het openruimtegebied komen 

enkele woonkorrels voor zoals Sint-Pietershoek, Klein-Harelbeke, enz…  Volgens Vanneste 

(2006) ervaren de bewoners van deze woonkorrels het kanaal als een barrière daar ze slechte 

verbindingen hebben met de kernen van Oostrozebeke en Wielsbeke. 

Enig storend element in dit landschap is de hoogspanningslijn Izegem-Wielsbeke en het 

imposante bedrijf Spano aan de overkant van het kanaal. Dit gedeelte van de kanaalzone is 

eigenlijk het enige deel waar het kanaal nog een echt landschappelijk-recreatieve functie 

heeft, temidden van de open ruimte. Knelpunt is dat er voor de fietser en de voetganger geen 

enkele oversteekmogelijkheid is over het kanaal want in Oostrozebeke is geen enkele brug 

over het kanaal aanwezig.  

 
 

  

 

 

 

 

 

Figuur 13: Het openruimtegebied ten zuiden van het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Oostrozebeke. 
(Bron: eigen foto’s) 
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In Oostrozebeke is er ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie ook nog een relatief groot 

openruimtegebied aanwezig (nummer 2 op kaart 25). Het is een vrij vlak landbouwgebied, 

gelegen tussen het kanaal, NV Spano en de twee langgerekte uitlopers van de dorpskern van 

Oostrozebeke (Stationsstraat en N357). Dit landbouwgebied wordt doorsneden door een oude 

spoorwegbedding die een landschapsondersteunende functie heeft en die potenties heeft voor 

de toekomst om opgenomen te worden in het fietsroutenetwerk. Het uitzicht van dit 

openruimtegebied zal in de toekomst echter een drastische wijziging ondergaan, daar het 

westelijk gedeelte (tot aan de Hulstestraat, zie ook kaart 15) zal ingepalmd worden door 

lokale bedrijventerreinen, watergebonden bedrijvigheid en een uitbreidingszone voor het 

spaanderplatenbedrijf NV Spano 14. Op deze manier gaat er in de gemeente Oostrozebeke 

langs het kanaal een waardevol openruimtegebied verloren. Bovendien zal de komst van de 

kanaalweg N382 ervoor zorgen dat er in dit rustig landbouwgebied veel zwaar verkeer zal 

passeren. De N382 zal ter hoogte van de Mandelvallei weer aantakken op de N357. 

Daarenboven verliezen de talrijke vissers in de noordelijke strook langs het kanaal Roeselare-

Leie hun stek.  

Een bijkomend landschappelijk element dat het vermelden waard is, is de bomenrij langs het 

kanaal tussen Ooigem en de grens van Ingelmunster en Oostrozebeke. Aanpalend aan deze 

bomenrijen is er ook een jaagpad aanwezig dat als fietspad wordt gebruikt. Dit fietspad maakt 

deel uit van de provinciale hoofdfietsroute.  

  

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Het openruimtegebied ten noorden van het kanaal te Oostrozebeke. (Bron: eigen foto’s) 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Voor deze uitbreiding is reeds een gewestelijk RUP goedgekeurd. 
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Kaart 25: Open ruimte langs het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van Oostrozebeke. 
 (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (1999) 

 

4.4.1.3 Mandelvallei in Oostrozebeke 

In de kanaalgemeente Oostrozebeke heeft de Mandel zijn meest traditionele verschijning 

kunnen behouden. De Mandelvallei is er een openruimtestructuur  gebleven. De begrenzing 

van deze Mandelvallei (alluviale vlakte) is in het landschap te onderscheiden door een talud. 

Hier en daar is er ook nog een afgesneden meander zichtbaar in het landschap. Op het 

gewestplan is de Mandelvallei aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Langs deze waterloop zijn een aantal natuurlijke overstromingsgebieden gelegen. In 

Oostrozebeke vormt de Mandel een zeer duidelijke grens tussen het meer agrarische 

landschap ten noorden van de Mandel enerzijds en het woon- en industrielandschap ten 

zuiden van de Mandel en ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie anderzijds. Langs de 

Mandel werkt de gemeente momenteel aan een aantal fiets- en wandelroutes waardoor de 

recreatieve waarde van de beekvallei nog extra opgekrikt kan worden. 

4.4.1.4 Centrum van Ingelmunster 

De kern van Ingelmunster is net zoals Ooigem ontstaan op het kruispunt van twee 

verbindingsroutes, namelijk de verbinding Kortrijk-Brugge (steenweg) en de verbinding 

Emelgem-Oostrozebeke. Het oorspronkelijke centrum ontstond op de linkeroever van de 

Mandel en later ontwikkelde de gemeente zich ook ten zuiden van de Mandel. Door de aanleg 

van het kanaal in de 19de eeuw werd de gemeente in twee delen opgesplitst. Er ontstonden dan 

ook twee parochies, de Sint-Amandsparochie ten noorden van het kanaal en de Onze-Lieve-

Vrouwparochie ten zuiden. (GRS Ingelmunster, 2004) Rondom de industriële activiteiten aan 
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beide zijden van het kanaal groeide een dense woon-werk agglomeratie uit, waardoor er tot op 

vandaag een sterke verweving is tussen het woonweefsel en de industrie. Enkele van de 

bedrijfssites staan nu leeg en bieden potenties om opgenomen te worden in het woonweefsel 

via reconversie. 

De noordelijke helft van de kern heeft een duidelijke kernconfiguratie, met 

centrumbebouwing. Binnen deze centrumbebouwing komen de belangrijkste publieke 

functies voor zoals het gemeentehuis, post, jeugdcentrum, bibliotheek, banken, winkels, enz. 

De zuidelijke helft heeft een veel minder uitgesproken kernconfiguratie. Centrum van de 

zuidelijke helft is het stationsplein. In de stationsbuurt komen ook enkele horecazaken voor. 

Door de aanleg van de Ringweg (voltooid in 1997) is de leefbaarheid in de kern reeds 

gevoelig verhoogd. Deze weg heeft er immers voor gezorgd dat het doorgaand verkeer tussen 

Kortrijk en Brugge niet meer via de dorpskern moet. Er is echter nog veel doorgaand verkeer 

dat tussen Waregem en Roeselare via de kern van Ingelmunster rijdt. Dit is onder andere te 

wijten aan het feit dat de geplande N382 in Ingelmunster niet aangelegd werd.  

Het kasteelpark vormt een belangrijk toeristisch-recreatief element in dit gedeelte van het 

kanaalgebied. Het park is toegankelijk voor het publiek en het kasteel kan onder begeleiding 

bezocht worden. Dit kasteel is onder andere ook gekend door het Kasteelbier uit 

Ingelmunster, dat in de kasteelkelder geproefd kan worden. De salons van het kasteel staan ter 

beschikking voor seminaries, vergaderingen, culturele manifestaties, recepties,… Aansluitend 

bij dit kasteelpark kan er een stuk langs de Mandel gewandeld worden. Ten westen van het 

kasteelpark ligt dan het natuurreservaat “Mandelhoek”, dat zoals reeds vermeld beperkt 

toegankelijk is. Ook het kanaal zelf wordt als toeristisch-recreatieve infrastructuur gebruikt 

voor de vissport en voor het waterskiën (aan de Wantebrug). Het fietsverkeer kan veilig langs 

het kanaal rijden, en dit zowel ten zuiden als ten noorden, uitgezonderd ter hoogte van de 

loskades. De verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker laat in de dorpsstraten van 

Ingelmunster zelf veel meer te wensen over door het ontbreken van fietspaden op veel 

plaatsen. De voetgangersbrug (Lysbrug) over het kanaal is echter niet (of zeer moeilijk) 

toegankelijk voor fietsers, wat door de bewoners als een belangrijk knelpunt wordt ervaren. 

(Vanneste, 2006) 

Uit een analyse van het woningbestand blijkt dat er in de dorpskern enkele interessante zaken 

op te merken zijn. Uit de volkstelling van het NIS uit 1991 blijkt dat 36% van de woningen in 

de dorpskern voor 1945 gebouwd is. Uit een studie van AROHM (1996) blijkt dat er een 

duidelijk verband bestaat tussen het bouwjaar van de woningen en de kwaliteit ervan. Een 
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groot deel van deze woningen is dus aan vervanging of grondige sanering toe. 26% van het 

woningbestand in de kern van Ingelmunster is volgens de volkstelling van 1991 zonder klein 

comfort. Dit is dus zeer hoog. Bovendien is het kwaliteitsprobleem in Ingelmunster zeer 

geconcentreerd, namelijk in de kern. (Sintobin, 2006) De woningdichtheid in het 

dorpscentrum van Ingelmunster bedraagt volgens het GRS Ingelmunster (2004) 26 

woningen/ha. De stedelijke dichtheid wordt dus bereikt. Dit wordt bevestigd door Sintobin 

(2006) die stelt dat Izegem en Ingelmunster met elkaar vergelijkbaar zijn qua woontypologie 

en dat Ingelmunster ook in een bepaalde zin stedelijk is qua wonen, vooral in de dorpskern.  

De sociale huurwoningen bedragen 2,4% van het totale woningbestand. Sociale 

koopwoningen ontbreken. Het relatief aantal sociale kavels of kavels aan betaalbare prijzen is 

4% van het totale woningbestand (GRS Ingelmunster, toestand januari 2002). Het aantal 

sociale woningen is dus zeer laag in de gemeente Ingelmunster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 26: Het centrum van Ingelmunster.  
(Bron: uittreksel topografische kaart NGI (2000)) 

 

4.4.1.5 Stad Izegem aan het kanaal 

Historische vondsten tonen aan dat de Mandelvallei ter hoogte van het huidige Izegem reeds 

van in prehistorische tijden bewoond was. De Mandel heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

ontwikkeling van Izegem. Izegem was in de middeleeuwen het grootste linnenhandelcentrum 

van de Mandelvallei, zonder dat het een echte stad werd met vestingen. Het oorspronkelijke 

centrum concentreerde zich rond de Grote Markt, Korenmarkt en huidige N357. De stad 
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breidde vooral in westelijke richting uit. Met de aanleg van de spoorlijn Kortrijk-Brugge en 

het kanaal Roeselare-Leie werden de kernen van Emelgem en Kachtem gescheiden van het 

centrum van Izegem. De kern van Izegem wordt gekenmerkt door een dense aaneengesloten 

bebouwing, waar woningen, kleine bedrijfsgebouwen en handelspanden verweven zijn. De 

van oudsher bloeiende industriële activiteit is nog steeds aanwezig in het grote aantal smalle 

arbeiderswoningen die men aantreft in de binnenstad. Rond de historische stadskern 

ontwikkelden zich in de tweede helft van de 20ste eeuw grote verkavelingen. (GRS Izegem, 

2000) De kernen van Emelgem en Kachtem ten noorden van het kanaal werden met elkaar 

verbonden door een woonlint. Ook de kern van Izegem werd verbonden met Ingelmunster via 

het woonlint langs de N357.  

Izegem is in het RSV geselecteerd als goed uitgeruste kleine stad. Izegem heeft via zijn 

stedelijke functies een bovenlokale aantrekkingskracht op de omliggende woonkernen. 

Izegem heeft een ziekenhuis, biedt middelbaar onderwijs aan en heeft een goed uitgebouwd 

handelsapparaat waar niet-alledaagse aankopen kunnen verricht worden. Op haar beurt richt 

Izegem zich ook op de omliggende regionale steden Roeselare en Kortrijk, ruimtelijk 

geconcretiseerd in pendelstromen. 

Tussen de binnenstad van Izegem en het kanaal zit een strook van bedrijvigheid gekneld. Op 

die manier is het woonweefsel afgesneden van het kanaal. Doorheen dit gebied loopt van 

noord naar zuid de centrale brug. Deze ‘fly-over’ zorgt voor een verbinding tussen Emelgem, 

Kachtem en Ardooie en de N36 ten zuiden van Izegem. Door deze brug heeft de Korenmarkt 

veel van zijn charmes verloren. Volgens Sintobin (2006) bestaat er meer en meer consensus 

binnen onder andere de GECORO om deze brug af te breken en de Korenmarkt zijn glorie 

van voorheen terug te geven. Ook het ontbreken van groene publieke ruimtes wordt als een 

belangrijk knelpunt ervaren binnen de stad. 

Net ten zuiden van de bedrijvigheid aan de zuidkade van het kanaal bevinden zich de 

woonwijken die het meest aan herwaardering toe zijn. Dit gebied maakt deel uit van de 

historisch gegroeide stadskern en wordt gekenmerkt door een sterke vermenging van 

fabriekspandjes, kleine handelszaken en rijwoningen (smalle arbeidershuisjes). Het gebied 

wordt gekenmerkt door een sterk verouderd woningpatrimonium: meer dan de helft van de 

woningen is gebouwd voor 1946 (53% tegenover 28,7% voor gans Izegem (NIS 1991)) en in 

het meest verouderde stadsgedeelte van Izegem (Bellevue) is het aantal woningen zonder 

klein comfort ruim 45% (tegenover 22,6% voor gans Izegem (NIS 1991)). (Stad Izegem, 

2003) 
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Naast woningkwaliteit is het tekort aan huurwoningen in Izegem ook een groot probleem 

(Sintobin, 2006). Dit aantal bedraagt 24,5% van het totale woningaanbod (Vlaams 

gemiddelde: 30,4%) volgens de volkstelling van het NIS van 1991. De schaarste aan 

huurwoningen veroorzaakt hoge huurprijzen. Het aantal sociale huurwoningen ligt volgens 

Sintobin (2006) ook onder het Vlaams gemiddelde van 5%.  

In Izegem heeft het kanaal Roeselare-Leie nooit een belangrijke toeristisch-recreatieve functie 

vervuld. (Watergebonden) industriële activiteit heeft immers de grootste claim op de ruimte 

langs het kanaal gelegd. Tussen Izegem en Ingelmunster wordt er wel zoveel mogelijk werk 

gemaakt van een groene verbinding, met onder andere een goed uitgebouwd jaagpad dat als 

fietsroute dienst doet en de groene elementen zoals het kasteelpark Blauwhuis en het 

natuurreservaat Mandelhoek. Knelpunt in dit gebied is het gebrek aan oversteekplaatsen: het 

jaagpad heeft slechte aansluiting op de brug van Ingelmunster (Dorpsbrug) en de 

Emelgembrug. Eens men in het industriegebied “Mandelhoek” komt met de fiets, is alle groen 

verdwenen en is het als fietser zeer onaangenaam en onveilig om langs het kanaal te fietsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 27: Het centrum van Izegem. Het gebied met de rode omlijsting is het stadsgedeelte met het meest 
verouderde woonpatrimonium. (Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI, 2000)) 

 

4.4.1.6 Stedelijk woonweefsel ter hoogte van de haven van 
Roeselare 

De regionale stad Roeselare is gegroeid uit een zeer oude nederzetting. Op het grondgebied 

werden sporen gevonden die dateren uit het Neolithicum (ca. 6000 v. Christus). Net als in 

Izegem kwam er in Roeselare een nieuwe dynamiek door de ontwikkeling van het 
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linnenweven in de middeleeuwen. Dit gaf de aanleiding tot een bloeiende thuisnijverheid. De 

kanalisatie van de Mandel zorgde in de 19de eeuw voor het ontstaan van nieuwe industriële 

activiteiten, meer tewerkstelling en een gestage bevolkingstoename. Als gevolg van deze 

ontwikkelingen en de plattelandsvlucht ontstond een totaal ander stadsbeeld, onder andere 

gesteund door de aanleg van spoorweglijnen vanuit Kortrijk, Waregem, Tielt en Brugge. Er 

ontstonden 19de eeuwse arbeiderswijken, waarvan Krottegem, net ten noorden van de oude 

haven, een goed voorbeeld is. Na de tweede wereldoorlog groeide Roeselare verder uit en in 

de tweede helft van de 20ste eeuw zorgde economische ontwikkeling en welvaart ervoor dat 

Roeselare het belangrijkste verzorgingscentrum werd van centraal West-Vlaanderen. (GRS 

Roeselare, 2004) 

Net als in Izegem zorgt de industrie rondom de kop van het kanaal in Roeselare ervoor dat de 

binding met het kanaal voor het woonweefsel bijzonder klein is. Er is geen enkele insteek 

vanuit de omliggende woonzones naar het kanaal. Bovendien zijn de wegen rondom het 

kanaal bijzonder ongeschikt voor de zwakke weggebruiker, waardoor er bezwaarlijk kan 

gesproken worden van een toeristisch-recreatieve fietsroute in de oude haven van Roeselare. 

Er is niets van groene elementen terug te vinden en aan beide zijden van het kanaal ontbreekt 

het fietspad. Door de verouderde industrie geeft de haven een desolate indruk. Bovendien 

ontsluit zich een gedeelte van deze industrie via de binnenstad, waardoor de leefbaarheid in de 

omliggende woongebieden onder druk staat. 

Het woongebied ten noorden van de haven staat gekend als “Krottegem”. In deze wijk is het 

wooncomfort eerder beperkt: de woningen en tuinen zijn klein en de publieke open ruimte is 

er zeer schaars. Bovendien is het aanbod aan woningen er eenzijdig wat een zekere sociale 

segregatie meebrengt: het aantal allochtonen is relatief hoog (vooral Turken) en de armoede is 

er hoger dan in andere stadsgedeelten. (Vanneste, 2006) In de woonstudie van het WVI 

(2006) wordt dit gebied dan ook aangeduid als aandachtsgebied met prioriteit 1. Dit zijn de 

statistische sectoren met zowel het hoogste aantal woningen zonder klein comfort als het 

hoogste aantal woningen met enkel klein comfort. In deze woonwijk is het relatief aantal 

huurwoningen zeer hoog: bijna de helft van de woningen is een huurwoning. Het aantal 

sociale huurwoningen ligt er echter nog steeds beneden het Vlaams gemiddelde van 5%. De 

stedelijke dichtheid van 25 woningen/ha wordt er zonder probleem gehaald. Een BPA (BPA 

Krottegem) moet de reconversie naar wonen mogelijk maken van drie historisch gegroeide 

bedrijven. (GRS Roeselare, 2004) 
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Kaart 28: Woonzone Krottegem te Roeselare. 
(Bron: eigen bewerking topografische kaart NGI (2002)) 

 

4.4.1.7 Synthese 

Wanneer we een nauwkeurige analyse maken van de topografische kaarten en de 

landschappen, wordt duidelijk dat de verstedelijkte zone langs het kanaal van Roeselare tot 

aan de Leie temidden een relatief goed bewaard gebleven landbouwlandschap gelegen is. 

Zowel ten zuiden van de kanaalzone (Moorsele-Ledegem-Lendelede) als ten noorden 

(Ardooie-Meulebeke-Dentergem) en ten westen van Roeselare (Zonnebeke-Hooglede) bestaat 

het landschap nog uit kleine kernen (evenwel hier en daar aan elkaar gegroeid door 

woonlinten) met daar rond een relatief uitgestrekt landbouwareaal. In het kanaalgebied zijn er 

nog slechts een beperkt aantal openruimtegebieden verbonden met dit omliggende 

landbouwlandschap. De belangrijkste zijn de Mandelvallei te Oostrozebeke en de verbinding 

met het openruimtegebied van Lendelede en Hulste (Harelbeke), eveneens te Oostrozebeke. 
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4.4.2. Knelpunten 

Bij de analyse van de sociaal-culturele structuur van de kanaalzone kwamen enkele 

belangrijke knelpunten naar voor (zie ook kaart 30): 

o Op sommige plaatsen langs het kanaal is het fietsnetwerk ondermaats uitgebouwd. Vooral 

ter hoogte van de industriegebieden in Izegem en Roeselare, waar er zelfs geen fietspad 

aanwezig is. Door het ontbreken van een fietsers- en voetgangersbrug wordt het kanaal 

dikwijls als barrière ervaren door recreanten. Met betrekking tot het fietsnetwerk zijn er 

ook weinig aantrekkelijke insteken vanuit het kanaalgebied naar het omliggende 

landbouwlandschap. 

o Doordat er dikwijls tussen het woonweefsel en het kanaal (watergebonden) industrie 

gelegen is, ervaart de bewoner zeer weinig binding met de waterloop. Dit wordt nog 

versterkt door de schaarse aanwezigheid van (veilige) trage assen die het kanaal met de 

woongebieden verbindt. Dit is vooral het geval in Izegem en Roeselare. 

o Ook voor bewoners van de kanaalzone is de waterloop op sommige plaatsen een barrière 

door gebrek aan goede oversteekmogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld het geval in het zuiden 

van Oostrozebeke en Hulste (Harelbeke). 

o Het woonweefsel in de kanaalzone vertoont in sommige stadsgedeelten belangrijke 

mankementen. Het betreft meestal de 19de eeuwse stadsgedeelten die gekenmerkt worden 

door een hoge woningdichtheid, verouderde woningen, weinig comfort en schaarse 

(groene) publieke ruimtes. Dit is het geval in Roeselare (Krottegem), Izegem (o.a. 

stationsbuurt) e.n in mindere mate in de kern van Ingelmunster 

o Het aantal (sociale) huurwoningen ligt in de meeste woonzones van de kanaalzone 

(behalve Krottegem) onder het Vlaams gemiddelde. Dit probleem wordt vooral ervaren in 

Izegem. 
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4.4.3. Visie-elementen binnen het stelsel van plekken-discours 

De grootste uitdagingen binnen het stelsel van plekken-discours zijn het uitwerken van een 

volwaardig fietsroutenetwerk in de kanaalzone en via stadsvernieuwing en/of 

reconversieprojecten de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit verhogen binnen het 

woonweefsel. 

4.4.3.1 De uitbouw van volwaardige fiets- en wandelroutes 

Het kanaal is op provinciaal niveau geselecteerd als hoofdroute van het fietsnetwerk. Uit de 

voorgaande analyse is gebleken dat er echter nog veel knelpunten aanwezig zijn op deze 

hoofdroute. Er wordt dan ook geijverd naar een continu jaagpad aan beide zijden van het 

kanaal, met aansluitingen van beide oevers op het woonweefsel. De ruimte naast het jaagpad 

dient ingericht te worden als publieke ruimte zodat het kanaal een ontmoetingsplaats kan 

worden in zowel landelijke gedeelten als stedelijke gedeelten van de kanaalzone.  

Het fiets- en wandelnetwerk langs het kanaal kan bovendien gecombineerd worden met 

andere recreatie zoals openluchttavernes, stedelijke parken, visserij, watersport en 

evenementen. Het wandel- en fietspad kan dan fungeren als bindmiddel tussen verschillende 

recreatieve hotspots. Het fiets- en wandelpad moet bovendien op elke plaats voldoende veilig 

en leesbaar ingericht zijn. Het gebrek aan oversteekbaarheid kan opgelost worden door het 

aanleggen van bruggen die enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. 

Voorgenoemde recreatieve hotspots kunnen bijvoorbeeld ingeplant worden ter hoogte van de 

knooppunten tussen langse (o.a. jaagpad) en dwarse (bruggen) recreatieve verbindingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 15: Recreatieve hotspots langs de fiets- en wandelroutes van het kanaal. (Bron: WVI, 2005) 
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4.4.3.2 Het kanaal als plek voor pleziervaart 

Het kanaal is de plaats bij uitstek voor het organiseren van toeristisch-recreatieve boottochten. 

Toch worden er volgens Vanneste (2006) per jaar slechts een 500 pleziervaarttuigen versast in 

Ooigem. Het kanaal heeft nochtans potenties als vaarroute langs de stad, industriële 

activiteiten (zowel nieuwe bedrijvigheid als industrieel erfgoed) en natuur. De kop van het 

kanaal in Roeselare kan daarbij als eindpunt van recreatieve boottochten een belangrijke rol 

spelen in het recreatieve medegebruik van het kanaal (WVI, 2005). Het eindpunt van het 

kanaal is echter tot op heden volledig gericht op watergebonden industriële activiteiten.  

De visie is het uitbouwen van een plezierhaven, temidden de stad en verbonden met de stad. 

Met behulp van een aantrekkelijke stedelijke kade kan ervoor gezorgd worden dat de 

plezierboten kunnen aanleggen. De schaarse openbare ruimte rond de kop van het kanaal 

moet maximaal benut worden waardoor er een pleinfunctie gecreëerd kan worden. (WVI, 

2005) 

Een tweede zone die potenties biedt, is de Zwaaikom tussen de oude en de nieuwe haven in 

Roeselare. De Zwaaikom is een overblijfsel van een ambitieus plan om een kanaal tot in 

Brugge te graven. De Zwaaikom is dan ook niet aangepast voor pleziervaart en watersport: de 

hellingen zijn steil en gevaarlijk. Momenteel zijn hier reeds een aantal bedrijven 

gespecialiseerd in de watersport. De WVI (2005) stelt hier dan ook voor om de met 

watersport aanverwante commerciële activiteiten rond deze Zwaaikom te concentreren en een 

pool voor watersport langs het kanaal te ontwikkelen. Bedoeling is bovendien dat deze 

Zwaaikom aansluit op het wandel- en fietsnetwerk als recreatieve hotspot. Er dient een 

comfortabele aanlegkade te worden aangelegd, een boothuis en zelfs andere recreatieve 

activiteiten zoals een taverne/restaurant. 

4.4.3.3 Wonen aan het water 

Naast het recreatieve biedt het water ook zeer interessante mogelijkheden wat betreft het 

wonen. Uit de knelpunten bleek dat bepaalde gedeelten van het woonweefsel in de buurt van 

het kanaal aan vernieuwing toe is. Uit de knelpunten bij het netwerk van activiteiten-discours 

bleek ook dat bepaalde industriële gebouwen leeg staan. Deze twee knelpunten samen bieden 

unieke kansen voor het opzetten van reconversieprojecten die het stedelijke 

woonpatrimonium een nieuw elan moeten geven. Indien deze stadsvernieuwingsprojecten op 

strategische plaatsen ingezet worden, kan er een nieuwe dynamiek in een bepaald 

stadsgedeelte gecreëerd worden. 
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Eén van de voorbeelden is de stationsomgeving in Izegem, die ook in de studie Canal-link 

wordt besproken. Uit de veldanalyse bleek al gauw dat er in dit stadsgedeelte langs het kanaal 

industriële panden in onbruik geraakt zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval in het wigvormig 

kanaalgedeelte tussen het kanaal, de Centrale Brug en de spoorlijn Brugge-Kortrijk. Ook ten 

westen van de Centrale Brug is er een verouderd industrieel fragment bestaande uit een 

elektriciteitscentrale, kantoren, fabrieksinstallaties, arbeiderswoningen, enz. In het gebied kan 

nagedacht worden over een stadvernieuwingsproject waarbij het kanaal meer aansluiting 

krijgt op het stedelijk woonweefsel van Izegem. Bij deze reconversies moet voldoende 

aandacht besteed worden aan het behoud van het uitzicht van het industrieel erfgoed, dat tot 

het collectieve geheugen behoort van de stad. Indien er bij het realiseren van deze 

stadsvernieuwingsprojecten voldoende aandacht is voor sociale huisvesting kan ook het 

probleem van het tekort aan sociale woningen aangepakt worden. Hierbij zou moeten 

gestreefd worden naar een gemengd project dat zowel sociale als privéwoningen neerzet. Een 

PPS-constructie is hierbij de aangewezen oplossing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16: Het verouderde woon- en industriegedeelte aan het station van Izegem. (Bron: WVI, 2005) 
 

In Roeselare (o.a. Krottegem) kan op een gelijkaardige manier aan stadsvernieuwing gedaan 

worden. Bij het wegtrekken van de industrie in de oude haven van Roeselare worden enorme 

potenties geboden om een grootschalig “stad aan het water”-project uit te bouwen, waarbij het 

wonen en publieke ruimte een hoofdpunt van het programma zou kunnen vormen. In de studie 

Canal-link (WVI, 2005) wordt een geslaagd voorstel gedaan om de woonwijk Krottegem van 

meer groene publieke ruimte te voorzien. Achter het industriële front is er immers een open 
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gebied gelegen, binnenin een bouwblok. Door deze ‘kamer’ in te richten als park, kan er een 

overgang gecreëerd worden tussen het stedelijk landschap van Krottegem en de open 

landschappelijke kanaalruimte. Ook met de afbouw van versleten industrie in de 

binnengebieden van de bouwblokken van Krottegem zelf kan meer groene ruimte voor dit 

stadsdeel vrijgemaakt worden en kan de leefbaarheid in dit stadsgedeelte een positieve impuls 

krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: De groene ruimte tussen het industriële front en Krottegem te Roeselare. (Bron: WVI, 2005) 
 

Een gelijkaardige visie is deze van de Vaartkom in Leuven, waar de reconversie van een 

industrieel complex in de binnenstad van Leuven tot een gemengd stedelijk centrum wordt 

beoogd. De stad wil hierbij een multifunctionele ontwikkeling zoals commerciële activiteiten, 

kantoorfuncties, culturele activiteiten, woningen in een groen kader, een jachthaven,… en dit 

alles met het maximale behoud van het waardevolle patrimonium. (Stad Leuven, 2006) Dit 

project kan een inspirerend voorbeeld zijn voor de toekomst van de oude haven van 

Roeselare. 
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5. Overkoepelende visie op de kanaalzone 
 

In dit vijfde en laatste hoofdstuk van dit werkstuk wordt een overkoepelende, duurzame 

ruimtelijke visie opgesteld. Deze visie zal opgebouwd zijn uit visie-elementen van de drie 

besproken planningsdiscoursen. Uit de bespreking zal blijken dat het niet steeds mogelijk is 

een bepaald discours volledig uit te werken, maar dat er een evenwicht moet gezocht worden 

tussen de drie discoursen indien men een duurzame visie wil nastreven. Bij de uitwerking van 

de 3 planningsdiscoursen in het vorig hoofdstuk werd immers telkens vanuit één invalshoek 

(discours) naar het kanaalgebied gekeken, zonder rekening te houden met de andere 

planningsdiscoursen. Als afsluitend onderdeel worden nog enkele insteken gegeven hoe de 

visie beleidsmatig en concreet zou kunnen uitgewerkt worden. Dit gebeurt door middel van 

een actieplan. 

5.1. Visie 

5.1.1. Duidelijk onderscheid tussen netwerken op basis van 
hun ruimtelijke dynamiek 

Een eerste belangrijk visie-element is de uitbouw van een netwerk met een hoge ruimtelijke 

dynamiek, dat zich vooral zal richten op het ruimtelijk-economische, en de uitbouw van een 

netwerk met een lage ruimtelijke dynamiek, dat zich vooral zal richten op het ecologische en 

het toeristisch-recreatieve. Als men ervoor zorgt dat deze twee netwerken ruimtelijk zo goed 

mogelijk gescheiden zijn, kunnen conflicten zoals een verminderde leefbaarheid in de mate 

van het mogelijke opgelost worden. Door de sterke ruimtelijke verweving van industrie, 

natuur en wonen in het kanaalgebied, zullen deze conflicten echter nooit helemaal kunnen 

opgelost worden. 

De hoofdfunctie van het netwerk met een hoge ruimtelijke dynamiek zal het ontsluiten zijn 

van de bedrijventerreinen en het verbinden van de verschillende gemeenten en steden in de 

regio. Voor de toekomst is het ook van groot belang dat bijkomende industrieterreinen zich op 

dit netwerk met hoge ruimtelijke dynamiek richten. Uit het voorgaande hoofdstuk bleek dat er 

vanuit het ruimtelijk-economisch oogpunt geen netwerk aanwezig was voor de hele 

kanaalzone. De industriële activiteiten tussen Roeselare en Ingelmunster hebben zich immers 

vooral op de A17/E403 gericht, terwijl de industriële activiteiten in Oostrozebeke en 

Wielsbeke zich vooral gericht hebben op de E17. Door het ontbreken van een kanaalweg 

tussen Oostrozebeke en Izegem is dit de meest logische oplossing.  
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De noordelijke kanaalweg tussen Izegem en Roeselare (N382c) is dan ook de meest geschikte 

weg voor de ontsluiting van de industriezone ‘Mandeldal’, de nieuwe en de oude haven van 

Roeselare, daar deze rechtstreeks aantakt op de A17/E403. De toekomstige N382 van de N50 

(Ingelmunster) tot aan de E17 (Waregem) is de meest geschikte weg voor het ontsluiten van 

de industriezones in Oostrozebeke en Wielsbeke. Deze wegen zorgen voor de ‘interne 

ontsluiting’ van zowel het vrachtverkeer als het interstedelijk pendelverkeer. Het is dan ook 

van belang dat de N382 tussen Ingelmunster en Wielsbeke zo vlug mogelijk gerealiseerd 

wordt zodat de ontsluiting van het oostelijk gedeelte van de kanaalzone zo vlot mogelijk kan 

verlopen voor de bedrijvigheid. 

Wegen zoals de N36 ten zuiden van het kanaalgebied en de N37 ten noorden van het 

kanaalgebied zorgen voor de interstedelijke oost-west verbindingen. De N43 Gent-Kortrijk, 

de N50 Kortrijk-Brugge en de N32 Menen-Brugge zorgen voor interstedelijke verbindingen 

in noord-zuid richting. Op die manier is er een maas aanwezig rondom het kanaalgebied die 

voor de ‘externe ontsluiting’ zorgt van het interstedelijk verkeer. 

De hoofdfunctie van het netwerk met een lage ruimtelijke dynamiek is het verbinden van de 

kernen voor traag verkeer en verblijfsverkeer.  Bovendien zal het netwerk voor traag verkeer 

ook een belangrijke toeristisch-recreatieve rol spelen. Het jaagpad zal hier een belangrijke rol 

in vervullen, meer bepaald als bovenlokale fiets- en wandelroute. Het jaagpad zal interessant 

zijn voor het verbinden van de resterende natuurgebieden en open ruimtes. Dit kan 

gerealiseerd worden door het jaagpad te voorzien van de nodige groene flankeringen en 

bomenrijen. Vooral het zuidelijk jaagpad heeft potenties, daar de meeste industrie aan de 

noordrand gevestigd is, behalve in Izegem en de oude haven van Roeselare. Op de plaatsen 

waar het jaagpad doorheen een industriezone moet, zal de nodige aandacht moeten 

geschonken worden aan een veilig en leesbaar fiets- en wandelpad. Door de fiets- en 

wandelpaden doorheen de industriezones in een ander materiaal uit te voeren als de wegen en 

overslagzones kunnen de fietszones duidelijk weergegeven worden (met bijvoorbeeld rode 

betonstraatstenen). Met duidelijke signalisatie moeten de conflictzones (plaatsen waar 

schepen geladen/gelost worden) weergegeven worden voor de recreanten. 

Bij het organiseren van een ecologische en toeristisch-recreatieve verbinding moet de 

Mandelvallei ook voldoende opgenomen worden in het netwerk. In Oostrozebeke is men nu 

bijvoorbeeld volop bezig met het realiseren van een wandel- en fietsroute langs deze 

natuurlijke waterloop. Op die manier kan het esthetisch waardevol landschap in deze regio ten 

volle ‘beleefd’ worden en kan dit bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De 
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Mandelvallei strekt zich uit tot in Deinze, waar de Mandel in de Leie uitmondt. Op die manier 

is de kanaalzone op twee manieren met de Leie verbonden: via wandel- en fietsroutes langs 

het kanaal zelf tot in Ooigem en via de wandel- en fietsroutes langs de Mandel. 

Naast ecologische verbinding is het laagdynamisch netwerk ook belangrijk voor de 

leefbaarheid van de kanaalzone. Via insteken moet de woonzone rechtstreeks verbinding 

krijgen met de kanaaloever. De kanaaloever moet een aangename openbare ruimte worden die 

als ontmoetingsplaats fungeert voor het omliggend woonweefsel, vooral wanneer de 

kanaaloever opgeladen wordt met andere recreatie zoals openluchttavernes, stedelijke parken, 

visserij, watersport, mountainbiken en culturele evenementen (recreatieve hotspots). 

Uitstekend geschikte plaatsen voor dergelijke hotspots zijn de knooppunten tussen de langse 

en dwarse verbindingen van fiets- en wandelroutes. De gebrekkige oversteekbaarheid moet 

opgelost worden door het realiseren van enkele fiets- en voetgangersbruggen. Hierbij wordt 

vooral gedacht aan de zone ter hoogte van Oostrozebeke/Ooigem, tussen Ingelmunster en 

Emelgem , in Izegem aan de A17/E403 en aan de Zwaaikom in Roeselare. In de buurt van de 

aansluiting van de bruggen op het jaagpad kunnen dan hotspots voorzien worden. 

Op de knooppunten tussen hoog- en laagdynamische netwerken moeten deze knooppunten 

ingericht worden met nadruk op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Dit kan door een 

duidelijke leesbaarheid en zichtbaarheid: de oversteekplaatsen moeten ‘gepresenteerd’ 

worden (opnieuw via onder andere functioneel materiaalgebruik, voldoende verlichting,…). 
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5.1.2. Kanaal als drager van economie én recreatie 

In 2004 werden in Ooigem 4573 geladen schepen versast (W&Z NV, 2005). Het aantal 

pleziervaartuigen bedroeg volgens Vanneste (2006) slechts een 500-tal. Naar de toekomst toe 

zou dit aantal pleziervaartschepen gevoelig kunnen opgetrokken worden door het kanaal 

aantrekkelijker te maken voor de watersport en toeristische bootvaarten.  

Het goederentransport op het kanaal Roeselare-Leie ten behoeve van de watergebonden 

industrie blijft natuurlijk prioriteit op deze waterweg. In het weekend is er echter nauwelijks 

of geen goederentransport meer op het kanaal. Dit biedt mogelijkheden om in het weekend 

aan watersport te doen en in de zomer toeristische bootvaarten te organiseren. Nu is dit slechts 

1 tot 2 bootvaarten per jaar. Om dit te kunnen verwezenlijken, zal er bijkomende toeristisch-

recreatieve accommodatie moeten aangelegd worden langs de oevers van het kanaal. In 

Ingelmunster (Wantebrug) is dit nu reeds beperkt het geval. 

Bij het organiseren van toeristische boottochten kan men onder andere het industrieel erfgoed 

dat de streek rijk is, ten volle uitspelen. De kop van de haven in Roeselare is dan het eindpunt 

en toont één van de oudste industriële gedeelten van het kanaal. Op dit eindpunt van de 

boottocht moet een goed uitgeruste plezierhaven uitgebouwd worden. Deze plezierhaven kan 

extra opgeladen worden met horeca-voorzieningen, een toeristisch infopunt, wandelroutes 

naar de binnenstad,… De schaarse openbare ruimte rond de kop van het kanaal moet 

maximaal benut worden waardoor er een pleinfunctie gecreëerd kan worden. (WVI, 2005) 

Men kan de boottochten ook combineren met de fiets- en wandelroutes waardoor de recreant 

zowel te voet, op de fiets of per boot de kanaalzone kan verkennen. 

Een tweede activiteit is de watersport. Nu is er slechts in bepaalde delen en op beperkte 

tijdstippen watersport mogelijk (onder andere in Oostrozebeke). Ook de accommodaties om 

deze sport ten volle te kunnen beoefenen, dienen nog uitgebouwd te worden. Een interessante 

zone is bijvoorbeeld de Zwaaikom tussen de oude en de nieuwe haven in Roeselare. De 

Zwaaikom maakt bovendien geen deel uit van de nieuwe haven waardoor er geen conflict kan 

optreden tussen economie en recreatie. Uit vorig hoofdstuk bleek dat de Zwaaikom niet 

uitgerust is om aan watersport te doen. Momenteel zijn hier wel reeds een aantal bedrijven 

gespecialiseerd in de watersport. De WVI (2005) stelt hier dan ook voor om de met 

watersport aanverwante commerciële activiteiten rond deze Zwaaikom te concentreren en een 

pool voor watersport langs het kanaal te ontwikkelen. De Zwaaikom kan dan ook een hotspot 
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zijn in het netwerk voor laagdynamische activiteiten 15. Er dient een comfortabele aanlegkade 

te worden aangelegd, een boothuis en zelfs andere recreatieve activiteiten zoals een 

taverne/restaurant.  

Ook de vissport mag niet verwaarloosd worden in de toekomst daar dit een belangrijk 

onderdeel vormt van de identiteit van het kanaal. Eén van de meest aangename plaatsen van 

het kanaal om te vissen is de reservatiestrook van de N382 te Oostrozebeke. Op een zomerse 

dag zitten hier dikwijls tientallen mensen te vissen. Door de aanleg van de kanaalweg 

verdwijnt er echter een mooie en rustige plaats om deze hobby uit te oefenen. Aan de 

overkant van het kanaal is het ook mogelijk om te vissen doordat plaats overgelaten werd 

tussen het kanaal en het jaagpad. Het is dan ook van belang dat er bij de (her)aanleg van een 

jaagpad op sommige plaatsen voldoende ruimte voorzien wordt voor de vissers. Volgens 

Vanneste (2006) wordt er ook geijverd voor een paaiplaats voor de vissen zodat de 

vispopulatie niet meer op een kunstmatige manier op peil moet worden gehouden. Nu voegen 

de hengelsportverenigingen immers regelmatig zelf vis toe in het kanaal. Door ervoor te 

zorgen dat de watersporters niet in alle gedeeltes van het kanaal varen, kan ook de vissport in 

alle rust uitgevoerd worden (o.a. ter hoogte van Oostrozebeke/Ooigem). 

5.1.3. Kanaalzone als aangename plaats om te wonen 

Uit het vorig hoofdstuk bleek dat er een aantal knelpunten zijn in de kanaalzone met 

betrekking tot het wonen en de leefbaarheid:  

- slechte buffering tussen het wonen en industrie 

- ontsluiting van sommige bedrijventerreinen doorheen woonkernen 

- woonlinten en verkavelingen bedreigen de laatste stukken natuur en open ruimte en 

zorgen voor een verschraling van het landschap 

- verouderd woonpatrimonium in sommige stadsgedeelten 

- gebrek aan (sociale) huurwoningen 

- gebrek aan groen, publieke ruimtes,… 

In het stelsel van plekken-discours was er uitgebreid aandacht voor het woningaanbod en de 

leefbaarheid voor de bewoner van de kanaalzone. Als belangrijkste ingrepen worden 

strategische stadsvernieuwing en het scheppen van openbare ruimtes voorgesteld. Door op 

strategische plaatsen in Ingelmunster, Izegem en Roeselare aan stadsvernieuwing te doen, kan 

                                                 
15 De watersport hoeft bovendien niet meteen te conflicteren met de rustige recreatie op het jaagpad, gezien de 
visuele amusementswaarde die deze sport in zich draagt. Natuurlijk mag niet overdreven worden qua 
intensiteiten en moeten de watersporters zich aan een gedragscode houden (o.a. niet te dicht bij de oevers varen). 
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een katalysator-effect optreden in het stadsgedeelte en kan er een nieuwe ruimtelijke 

dynamiek gecreëerd worden. Door middel van een Masterplan kan men bepalen welke 

plaatsen er het meeste potenties bieden om deze nieuwe dynamiek te introduceren. Een zelfde 

methode werd bijvoorbeeld toegepast door het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk om de 

buurt van de Spoorweglaan een nieuwe impuls te geven: een studiebureau stelt een 

Masterplan op met de plaatsen waar bij voorkeur aan stadsvernieuwing wordt gedaan, men 

introduceert met het project een nieuwe, frisse impuls en zo wordt de plaats weer 

aantrekkelijker voor investeerders waardoor de stadsvernieuwing kan worden verdergezet.  

Twee mogelijke plaatsen om aan stadsvernieuwing te doen, zijn de stationsomgeving van 

Izegem en de buurt van de oude haven in Roeselare. Hierbij speelt het industrieel erfgoed een 

belangrijke rol: door reconversieprojecten van leegstaande industriële complexen kan de 

‘geest’ van het gebouw verder blijven leven. Bij de reconversie moeten de lokale overheden 

er voldoende over waken dat het aandeel (sociale) huurwoningen significant is. Ook het 

scheppen van voldoende (groene) publieke ruimtes moet één van de hoofdpunten in het 

programma worden. De meest aangewezen manier om dit te kunnen verwezenlijken is het 

opzetten van een PPS-constructie. Op die manier kan de (lokale) overheid het te realiseren 

programma bewaken. 

Bij het uitvoeren van de stadsvernieuwingsprojecten en stadsverfraaiing moet er ook 

voldoende aandacht zijn voor de groene insteken naar het kanaal. Binnen de visie op het 

toeristisch-recreatief netwerk werd ook al aangegeven dat dit een belangrijk punt is voor het 

verbeteren van de leefbaarheid. Op knooppunten tussen trage assen moet ervoor geijverd 

worden het aandeel aan publieke ruimtes te maximaliseren.  

Om de verdere compartimentering van het landschap tegen te gaan, zal een doorzetting van 

het beleid van het RSV gewenst zijn. De bewoning in de stedelijke gebieden moet gebundeld 

worden zonder daarbij echter té dicht te gaan wonen. In Oostrozebeke en Ingelmunster moet 

de Mandelvallei en de aantakkende beekvalleitjes (zoals de Devebeek) opengehouden worden 

en uitbreiding van industrie in de richting van de Mandel (zoals Orotex te Oostrozebeke) 

vermeden worden. De bestaande kleine landschapselementen en beekvalleien moeten 

geïnventariseerd worden en vastgelegd worden als ankerpunten.  

Uit het voorgaande hoofdstuk bleek eveneens dat er op sommige plaatsen te weinig buffering 

is tussen conflicterende bestemmingen (meestal industrie en wonen). De meest voor de hand 

liggende oplossing is buffering, door een bomenrij of een talud. Dit is echter niet op alle 

plaatsen mogelijk. Een groenscherm kan hier enig soelaas bieden. De ideale oplossing als 
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buffer tussen een woonwijk en een industrieterrein is bijvoorbeeld een voetbalterrein en/of 

een speelplein. De bewoning is echter meestal zo dicht bij de industriezones aangesloten, dat 

dit onmogelijk is. 

Op de volgende pagina wordt de overkoepelende visie gevisualiseerd (kaart 33). In het 

volgende onderdeel wordt deze visie geconcretiseerd in een actieprogramma. 
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5.2. Implementatie van de visie 

In de ruimtelijke planning wordt niet enkel een visie opgebouwd, er wordt ook nagegaan op 

welke manier de visie het best zou kunnen uitgewerkt worden. Eén van de beste manieren om 

dit te doen is met behulp van collaboratieve planning. Dit is een “medewerkende” aanpak 

waarbij de actoren in dynamische netwerkorganisaties gaan samenwerken om tot een beleid te 

komen. Dynamische strategische netwerken zijn organisaties met een meestal tijdelijk 

karakter die worden gekenmerkt door een specifiek en lokaliseerbaar doel en een veelheid van 

actoren, dikwijls op verschillende beleidsniveaus. Communicatie is een randvoorwaarde voor 

het goed functioneren van het model. Een dergelijke aanpak zal een bestuurlijke vernieuwing 

vragen want men zal moeten verdragen dat anderen op het ‘eigen’ terrein komen en 

accepteren dat ook andere actoren over een zeker deskundigheid beschikken die dikwijls 

concreter en reëler is. Bovendien vereist de bestuurlijke vernieuwing het doorbreken van de 

sectorale structuur, het herzien van de rollen van de verschillende actoren in het 

gemeentebestuur en de relatie tussen alle actoren, het beter betrekken van de bevolking bij de 

besluitvorming, enz. (Allaert, 2005) Volgens Sintobin (2006) wordt de besluitvorming in de 

regio nog teveel beïnvloed door de industriële lobby. 

De essentie van het werken met dynamische netwerken is het samenbrengen van relevante 

sleutelactoren in één of meerdere informele ‘arena’s en/of fora’. Relevante actoren zijn 

degenen die zullen beslissen, die voor het draagvlak en de legitimiteit moeten zorgen, die de 

nodige kennis bijbrengen, die voor uitvoering instaan en zij die door de uitvoering en het 

beleid ‘getroffen’ worden. (Allaert, 2005) 

De structuur van het planningsproces kan er als volgt uitzien: 

- Een stuurgroep waarbinnen de ultieme onderhandelingen gebeuren en uiteindelijk 

informele afspraken worden gemaakt.  

- Verschillende klankbordgroepen met informerende en becommentariërende 

taakstelling, voor stakeholders die niet rechtstreeks kunnen of willen betrokken 

worden. 

- Een plangroep of projectgroep die de projectleiding (management) en begeleiding op 

zich neemt en de voorbereiding van de geïntegreerde beslissingsdocumenten. 

- Bevolkingsgroepen die expliciet betrokken worden via aangepaste methoden en 

strategieën. 
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- De formele arena zoals de gemeenteraad, gemeentelijke raden en commissies, 

vergunninggevende en andere beleidsinstanties die nodig zijn op een bepaald ogenblik 

in het planningsproces. 

De gemeente speelt een sleutelrol inzake de kwaliteit van de plek/leefomgeving, die als 

uitermate belangrijk wordt ervaren door de burger. Een meer professionele aanpak en 

organisatie is een weg om tot betere kwaliteit te komen van het beleid en de ruimte zelf. Dit 

alles vertrekkend van het streven naar een duurzame ontwikkeling. (Allaert, 2005) 

De volgende figuur toont het model van de intergemeentelijke samenwerking rond de 

kanaalzone, zoals die zou kunnen zijn. Voor de uitwerking van de visie zal immers de 

samenwerking tussen de 5 kanaalgemeenten nodig zijn, andere beleidssectoren en 

beleidsniveaus en privé-actoren buiten de gemeente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Intergemeentelijke samenwerking rond de kanaalzone. (Bron: naar Allaert, 2005) 
 

Naast deze beleidsmatige uitwerking wordt als sluitstuk van deze scriptie nog een actieplan 

gegeven die aanduidt hoe de algemene visie op de kanaalzone projectmatig kan uitgewerkt 

worden. Dit plan van actie duidt de fasering aan van de projecten aan de hand van een 

indicatie over de termijn van uitvoering, geeft de initiatiefnemende actoren weer (trekker), de 

actoren die betrokken dienen te worden en tenslotte wordt (indien van toepassing) het 

instrument aangegeven die als uitvoeringskader kan dienen voor het project. 
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PROGRAMMAPUNTEN  

KORTE 
TERMIJN 
(2006-
2008) 

MIDDEL-
LANGE 

TERMIJN 
(2009-
2011) 

LANGE 
TERMIJN 

(NA 2011)         
TREKKER  TE BETREKKEN 

ACTOREN INSTRUMENT 

       
Realiseren Fietsroutenetwerk       

- Vervolledigen continu jaagpad aan zuidoever tussen 
Wielsbeke en Roeselare (prioritair) 

x   
W&Z 

(beheerder 
kanaal) 

Provincie West-
Vlaanderen, 5 

kanaalgemeentes 

Samenwerkings-
overeenkomst op 

basis van 
streefbeeld 

- Vervolledigen continu jaagpad aan 
noordoever tussen Wielsbeke en Roeselare  x  W&Z 

Provincie West-
Vlaanderen, 5 

kanaalgemeentes 

Samenwerkings-
overeenkomst op 

basis van 
streefbeeld 

- Veilige doortocht doorheen 
industriegebieden (Wielsbeke, Ingelmunster, 
Izegem, Roeselare) (prioritair) 

x x  W&Z 

Provincie West-
Vlaanderen, 
Wielsbeke, 

Ingelmunster, 
Izegem, 

Roeselare, 
watergebonden 

bedrijven 

Samenwerkings-
overeenkomst op 

basis van 
streefbeeld 

- Aanleg fiets- en wandelbruggen in Oostrozebeke, op de 
grens van Emelgem/Ingelmunster, te Izegem (ter hoogte 
van A17/E403) en aan de Zwaaikom te Roeselare 

 x x W&Z 
Provincie West-
Vlaanderen, 5 

kanaalgemeentes 

W&Z op basis 
van streefbeeld 

- Voorzien van insteken voor zacht verkeer naar 
woonweefsel (via bestaande of nog aan te leggen 
landwegen) 

 x  
5 kanaal-

gemeentes 

W&Z, eigenaars 
onbebouwde 

percelen, 
landbouwers, 

bevolking 

Beeldkwaliteits-
plan 

- Fiets- en wandelnetwerk langs de Mandel van 
Oostrozebeke tot Deinze, aantakkend op het jaagpad 
langs het kanaal Roeselare-Leie 

x x  

Provincies 
West- en 

Oost-
Vlaanderen 

gemeentes langs 
de Mandel 
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Realiseren Ecologische Structuur       

- Voorzien van nodige groenelementen langs de 
jaagpaden en insteken naar woonweefsel 

 x x 
W&Z, 5 
kanaal-

gemeentes 

VLM, AMINAL 
Bos&Groen, 

provincie West-
Vlaanderen, 
Natuurpunt 

Beeldkwaliteits-
plan, GNOP 

- Vrijwaren beekvalleien (prioritair): o.a. Mandelvallei, 
Robeekvallei … 

x   

Provincie 
West-

Vlaanderen, 
Natuurpunt 

VLM, AMINAL 
Water, 5 

kanaalgemeentes, 
Monumenten en 
Landschappen 

Provinciaal RUP 
voor natuur-
verbindings-

gebied 

- Aanpakken slechte kwaliteit grond- en oppervlaktewater x x x 
W&Z, AMINAL 
Water, VMM, 

VLM 

5 
kanaalgemeentes, 

landbouw 
 

- Kwalitatief beheer bestaande natuur x x x 

Natuurpunt, 
vzw De 
Buizerd, 
AMINAL 
Natuur 

Provincie, de 5 
kanaalgemeentes Beheersplannen 

- Inventariseren van kleine landschapselementen  x x  
5 kanaal-

gemeentes, 
particulieren 

 
Beheers-

overeenkomsten 

       
Recreatieve hotspots       

- Inrichten publieke ruimte ter hoogte van knooppunten 
tussen het jaagpad en insteken naar woonweefsel en 
fiets- en voetgangersbruggen 

 x x 

De 5 kanaal-
gemeentes, 

provincie 
West-

Vlaanderen 

W&Z, bewoners 
Beeldkwaliteits-

plan, RUP 

- Aanleg plezierhaven Roeselare, herinrichten openbaar 
domein (nieuwe steiger, kwalitatief openbaar plein, 
doorsteek naar stad Roeselare,…) 

  x 
W&Z, 

Roeselare 

bewoners, 
aanwezige 

industrie, NMBS 

Onderdeel van 
streefbeeld 

kanaal 

- Landschapspark Robeek-Mandel met integratie van 
Rhodesgoed (Kachtem) 

 x  

Provincie 
West-

Vlaanderen, 
VLM 

Izegem, AMINAL 
Bos&Groen, 

AMINAL Water, 
landbouwers, 

lokale 
natuurvereniging 

Provinciaal RUP 
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- Inrichting Zwaaikom voor waterrecreatie  x  
W&Z, 

Roeselare 

watersportclubs, 
private 

ontwikkelaar 
 

- Renovatie drietrapssluis te Ooigem x   W&Z   
- Voorzien van plaatsen voor de hengelsport (o.a. 
zuidelijke oever Oostrozebeke, ter hoogte van 
A17/E403…) + op peil houden van vispopulatie (a.d.h.v. 
paaiplaatsen) 

x   
Provincie 

West-
Vlaanderen 

Verenigingen 
hengelsport Beheersplan 

- Organiseren toeristische boottochten op het kanaal 
(minstens 2 per maand in zomerseizoen) 

   
Provincie 

West-
Vlaanderen 

De 5 
kanaalgemeentes, 

particulieren 
 

- Organiseren van culturele evenementen langs het 
kanaal in het zomerseizoen  

x x x 
De 5 kanaal-
gemeenten 

Provincie West-
Vlaanderen, 

bewoners, horeca 
 

       
Realiseren hoogdynamisch netwerk      Streefbeeld 

- aanleg N382 tussen Wielsbeke en N50 te Ingelmunster 
om de industrie in Oostrozebeke en Wielsbeke te 
ontsluiten (prioritair) 

x   AWV 

Oostrozebeke, 
Ingelmunster, 

bewoners, Aminal 
Water, Aminal 

Natuur 

Provinciaal RUP 

- herinrichten Oostrozebeke-centrum als verblijfsgebied 
(N357 degradeert tot gemeenteweg) 

 x  
Oostrozebeke, 

AWV 
Bewoners, UNIZO  Streefbeeld 

- optimaliseren ontsluiting “Mandeldal” en de oude en 
nieuwe haven Roeselare  (duidelijke bewegwijzering, 
vrachtwagenverbod door woonstraten, aangepast 
wegprofiel voor vrachtwagenverkeer…) 

x   
Izegem, 

Roeselare 
Bedrijven, AWV 

West-Vlaanderen 
Bedrijfsvervoers-

plannen 

- sensibiliseringscampagnes bevolking (openbaar vervoer 
en fiets aanprijzen, alternatieve routes…) 

x   
De 5 kanaal-
gemeentes 

De Lijn, bevolking  

       

Buffering tussen industrie en woonweefsel x x  
De 5 kanaal-
gemeentes 

Industrie, 
bevolking, 

provincie West-
Vlaanderen 

RUP ( met 
inrichtingsplan 

industrie-
terreinen), 

verordeningen 
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Rehabiliteren woonpatrimonium        

- reconversieprojecten in de wijk Krottegem (Roeselare)  x  Roeselare 

Bewoners, sociale 
huisvestings-
maatschappij, 

private 
ontwikkelaars 

(PPS-constructie) 

Masterplan, 
gemeentelijk 
RUP (BPA) 

- voorzien van groen tussen de oude haven van 
Roeselare en Krottegem (binnenblok) 

 x  Roeselare 

Provincie West-
Vlaanderen, 

private 
ontwikkelaars, 

eigenaars panden, 
bewoners 

Gemeentelijk 
RUP (BPA) 

- reconversieprojecten in de stationsbuurt van Izegem  x  Izegem 

Bewoners, sociale 
huisvestings-
maatschappij, 

private 
ontwikkelaars 

(PPS-constructie)  

Masterplan, 
gemeentelijk 

RUP 
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 BESLUIT 

 

Het kanaal Roeselare-Leie is een belangrijke drager van watergebonden industrie in centraal 

West-Vlaanderen. Na de opening van dit kanaal in 1872 kreeg de streek na het linnentijdperk 

een nieuwe economische impuls met nieuwe industriële activiteiten. Oorspronkelijk was de 

hoofdfunctie van het kanaal de aanvoer van grondstoffen zoals steenkool voor de industrie. 

Na het steenkooltijdperk werd het kanaal vooral belangrijk voor de aanvoer van 

bouwmaterialen, hout, grondstoffen voor de voedingssector en veevoeders. De kanaalzone 

werd stilaan een sterk verstedelijkte band van de Leie tot in het hart van Roeselare waarbij de 

verschillende woonkernen aan elkaar groeiden door woonlinten en de industrie langs het 

kanaal ingesloten raakte door woongebieden. Slechts sporadisch was er nog wat ruimte voor 

natuur.  

In een tweede hoofdstuk werd de kanaalzone in zijn geo-economische context geplaatst. In de 

bespreking van het fysisch systeem bleek dat de Mandelvallei een belangrijke natuurlijke 

structuur is in het kanaalgebied. Door de sterke verstedelijking is deze natuurlijke waterloop 

echter voor een groot deel ingekokerd. Vervolgens werd de kanaalzone op macroschaal 

gepositioneerd. Daaruit bleek dat de kanaalzone deel uitmaakt van het “Westelijk Economisch 

Kerngebied” en de toegevoegde waarde van deze deelstructuur hoog ligt, vooral in de 

industriële (kunststoffen, textiel,…) en agrarische (diepvriesgroenten, varkensvlees,…) sector. 

Het belang van het kanaal Roeselare-Leie mag echter niet opgehemeld worden omdat 

tegenwoordig zeer veel transport langs de weg gebeurt. De kanaalzone is dan ook relatief 

goed aangesloten op het hogere wegennet (A17/E403, E17). Uit de positionering op 

mesoschaal bleek dat de regio Roeselare-Tielt economisch zeer goed scoort. Dit uit zich in 

een hoge toegevoegde waarde, stijgende omzet, voldoende investeringen en een zeer lage 

werkloosheid. De streek wordt ook gekenmerkt door de schaarse aanwezigheid van natuur 

van lokaal belang. Door de sterke ontwikkeling van economische activiteiten is het landschap 

bovendien verschraald en is de landschappelijke structuur vervaagd en versnipperd. 

Na de geo-economische positionering werd de historiek van het kanaal Roeselare-Leie kort 

geschetst. Hieruit bleek dat er vele jaren lobbywerk voorafgegaan is aan de uiteindelijke 

graafwerken van het kanaal. Gedurende de 20ste eeuw bleef het goederentrafiek stijgen en 

waren verschillende aanpassingswerken nodig. De studie Canal-Link van enkele jaren geleden 
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zorgt ervoor dat er tijdens de laatste jaren opnieuw aandacht is voor de kanaalzone en bevat 

enkele goede voorstellen om de kanaalzone in de toekomst beter te laten functioneren. 

Ook in deze scriptie was het de bedoeling een gebiedsgerichte duurzame ruimtelijke visie op 

te bouwen om de kanaalzone in de toekomst beter te laten functioneren. Dit werd gedaan door 

middel van planningsdiscoursen. De kanaalzone werd in het vierde hoofdstuk vanuit drie 

verschillende oogpunten bekeken: het ecosysteemdiscours, het netwerk van activiteiten-

discours en het stelsel van plekken-discours. Bij elk discours werd telkens de bestaande 

toestand geanalyseerd, werden de knelpunten aangekaart en werd een visie op deze 

knelpunten aangereikt.  

De weinige natuur die de kanaalzone nog rest wordt sterk bedreigd door andere ruimteclaims 

zoals het wonen en de industrie. De belangrijkste visie-elementen binnen ecosysteem-discours 

waren het scheppen van ecologische verbindingen in de kanaalzone, met een belangrijke rol 

voor het jaagpad. Bovendien moeten de bestaande groene elementen behouden en bij 

voorkeur versterkt worden. Ook de restanten van de Mandelvallei moeten gevrijwaard worden 

zodat deze zijn functie als ecologische verbindingsstructuur ten volle kan waarmaken. 

In het netwerk van activiteiten-discours wordt de ruimtelijk-economische structuur behandeld 

en bleek vooral dat de sterke mening van lokaal woonverkeer en bovenlokaal werkverkeer 

voor conflicten zorgt. Bovendien is er een gebrekkige buffering tussen de woongebieden en 

de industriezones. Het ruimtelijk scheiden van hoog- en laagdynamische verkeersstromen 

werd hier als oplossing weergegeven. Waar mogelijk moet ook een betere buffer komen 

tussen conflicterende bestemmingen. 

In het laatste discours dat handelt over het stelsel van plekken in de kanaalzone wordt vooral 

de identiteit van de ruimte onderzocht en het sociaal-cultureel functioneren van het 

kanaalgebied. Belangrijkste aandachtspunten waren hier het verouderde woningpatrimonium 

in sommige woongebieden, de verminderde leefbaarheid door de schaarse openbare ruimtes, 

het onvolmaakte fietsnetwerk en het gebrek aan binding met het kanaal. In de visie was 

opnieuw een belangrijke rol weggelegd voor het jaagpad, dat als belangrijke verbinding moet 

fungeren tussen de verschillende insteken vanuit de woongebieden en open ruimte. Het 

woonpatrimonium kan opgekrikt worden met stadsvernieuwingsprojecten en voldoende 

(groene) openbare ruimte. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk werd een overkoepelende visie opgesteld. Deze visie is op te 

vatten als een evenwichtige samenvoeging van de visies op de drie planningsdiscoursen en 
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biedt een antwoord op de onderzoeksvraag van deze scriptie: hoe kan het ruimtelijk 

functioneren van de kanaalzone op een duurzame manier verbeterd worden in de toekomst? 

Een eerste belangrijk element in deze visie was het scheiden van netwerken op basis van hun 

dynamiek waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen hoogdynamische netwerken 

(ruimtelijk-economisch, interstedelijk verkeer) en laagdynamische netwerken (fiets- en 

wandelnetwerk, plaatselijk verkeer). Dit met als hoofddoel de leefbaarheid in de kanaalzone 

te verbeteren. Het jaagpad aan de zuidelijke oever van het kanaal zou hier als een soort 

ruggengraat kunnen fungeren voor het toeristisch-recreatieve verkeer en als publieke 

ontmoetingsplaats voor het omliggende woonweefsel. Langs deze ruggengraat moeten 

recreatieve hotspots uitgebouwd worden en kunnen de fiets- en wandelroutes ook als een 

soort ecologische verbinding dienst doen. Belangrijk hierbij is dat de Mandelvallei in dit 

netwerk opgenomen wordt. 

Een tweede belangrijk onderdeel van de visie ziet het kanaal als drager van economische 

activiteiten maar ook van recreatie, waarbij de watersport, toeristische boottochten en de 

hengelsport centraal staan. Om dit te verwezenlijken moet er voldoende aandacht zijn voor de 

uitbouw van accommodatie zoals een plezierhaven en horeca-voorzieningen. 

Een laatste onderdeel van de visie focust op het rehabiliteren van het stedelijk woonweefsel, 

met voldoende aandacht voor publieke ruimtes, groene insteken naar het kanaal, industrieel 

erfgoed en sociale woningen. Door stadsvernieuwing op strategische plaatsen kan immers een 

nieuwe impuls gegeven worden aan een stadsgedeelte. Bovendien moet ook aandacht zijn 

voor de leefbaarheid door onder andere voldoende buffering tussen de conflicterende functies 

te voorzien. 

Als slot van het laatste hoofdstuk wordt nog een insteek gegeven naar een mogelijke 

beleidsmatige uitwerking van de visie, meer bepaald op welke manier de samenwerking zou 

kunnen verlopen tussen de verschillende kanaalgemeenten en op welke manier de visie 

concreet uitgewerkt kan worden. Dit gebeurde aan de hand van een actieprogramma. Na 

voldoende overleg tussen de verschillende actoren kunnen dan de krijtlijnen van het 

toekomstig beleid bepaald worden. Een voorstel naar de toekomst is dan ook dat er op de 

verschillende beleidsniveaus overleg plaatsvindt en er gestreefd wordt naar het opstellen van 

een duurzaamheidsbarometer zoals dit reeds voor verschillende steden en streken in 

Vlaanderen gebeurd is. Door middel van duurzaamheidsindicatoren kan men dan nagaan of 

het beleid al dan niet in de duurzame richting evolueert. 
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De gebiedsvisie in deze scriptie is dus nog maar een begin, een aanzet tot een duurzame 

ruimtelijke planning. Ze kan opgevat worden als een eerste stap in een proces tot het 

opbouwen van een onderbouwde case voor de streek. Een case die het mogelijk moet maken 

het ruimtelijk functioneren van de kanaalzone Roeselare-Leie te optimaliseren en het gebied 

moet omvormen tot een aangename plaats om te wonen en te werken.  
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