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Revitalisering transportzone LAR



Agenda

1. Project revitalisering LAR

• Doel en stand van zaken

• Concepten voor de LAR

• Rioleringsstudie

• Vragenstelling

2. Beveiliging/afsluiting van de LAR



1. Doel en stand van zaken

Project revitalisering LAR



Doelstelling van

de studie

Heropwaardering van het openbaar domein

• Heldere verkeersstructuur & veilige kruispunten

• Veilige fietsstructuur

• Eenduidig en aantrekkelijk openbaar domein met aandacht voor
groen

• Correcte dimensionering van de openbare wegenis

• Een duidelijke afbakening tussen het private en het openbare
domein

• Gescheiden rioleringsstelsel en effectieve afwatering

• Optioneel: bewaakte parking met faciliteiten



• Timing

2009-2013

• Oplevering van de studie

• opmaak van een schetsontwerp voor de herinrichting van

het openbaar domein (lange termijn), incl.:

• kostenraming

• voorstel tot fasering van de werken

• onderzoek i.h.k.v. financieringsbronnen

• definiëren van quick-wins

• opmaak van een conceptenbundel als toekomstvisie voor de

LAR

• Gezamenlijk project Leiedal / Menen
• Met steun van de Vlaamse Overheid

Afbakening /

Duiding



Studie:

uitgevoerd

1. Bevraging bedrijven, politie & brandweer

2. Mobiliteitsstudie (incl. bewegwijzering: signalisatieplan en
raming van de werken)

3. Conceptnota m.b.t. herinrichting openbaar domein

4. Studie riolering:

1. scenario-analyse met opgave voorkeurscenario en raming

van de werken

2. camera-inspectie: analyse van de bestaande toestand van

de riolering

5. Bewaakte parking:

1. bevraging bij bestaande/potentiële investeerders

2. ruimtelijke analyse



2. Concepten voor de LAR

Project revitalisering LAR



Schetsontwerp

• Extern bureau: Grontmij

• Uitvoeringstermijn: max. 6 maanden

• Op basis van de uitgewerkte conceptnota

• Opdracht:

• Verfijnen / bijsturen van het conceptuele ontwerp

• Voorafgaand onderzoek: terreinbezoek en onderzoek naar knelpunten in verband met

circulatie, parkeerproblematiek,… op bedrijfsniveau

=> opmaak van een verzamelplan

• Schetsontwerp

 opmaak van een inrichtingsplan (1/1000)

 opmaak van een detailplan van de kruispunten (1/500)

 opmaak van dwarsprofielen

 integratie van het rioleringsvoorstel

 verklarende nota m.b.t. ondersteunende visie & oplossingen

 raming (met subsidiëringsmogelijkheden) en voorstel rond fasering



3. Rioleringsstudie

Project revitalisering LAR



2. Rioleringsstudie

Huidig riolerings- en afwateringsstelsel

• Geen zuivering van het afvalwater: alles gaat naar de Paalbeek
met uitzondering van de bedrijven die zelf zuiveren



2. Rioleringsstudie

• Bestaande riolering is bedoeld als gemengd stelsel

• Oorspronkelijk geplande collector werd geschrapt door vmm

• riolering nu te beschouwen als regenwaterstelsel



Europese richtlijn water:

• Goede waterkwaliteit tegen 2015-2021-2027

• D.w.z. geen ongezuiverd afvalwater meer in rivieren, beken en
grachten

Investeringen in waterzuivering:

• Bovengemeentelijk: transport (collectoren) en zuiveringsstations

• Aquafin

• Gemeentelijk: inzameling (riolering)

• gemeente of rioolbeheerder

Vooral inhaalbeweging op gemeentelijk vlak nodig



Studie riolering

• Zoneringsplan: Waar komt riolering in de toekomst?
Lar niet opgenomen : LAR gelijkgesteld met rode zone

bedrijven dienen volgens Vlarem individueel te zuiveren – deadline

bepaald in het GUP (vanaf 2015)



Gevolg:

• Geen ideale toestand voor de toekomst

• Bedrijfsonzekerheid voor de bedrijven

Gewenst beeld:

• Een volwaardige en gescheiden riolering

• Aansluiting op Aquafin RWZI van Menen

Ondernomen stappen:

• Studie: uitwerken van een scenario-analyse

• Camera-inspectie

Belangrijk relatie tussen bovenbouw (wegenis ) en

ondergrond (riolering)



Doel camera inspectie

• bijkomend onderzoek bestaande riolering

 kan de bestaande riolering als RWA behouden worden?

 gedeelde aanleg bermen (loodsenzone) / rijweg (rest transportzone)

Camera-inspectie



• Opdracht uitgevoerd door Servaco

• Snoeck & Partners: analyse van de resultaten: beoordeling
van de toestand van de riolering

• Camera-inspectie zonder reiniging: ongeveer 80% kunnen

inspecteren

• Bestaande riolering in relatief goede staat

• Kan herbruikt worden als RWA mits lokale herstellingen

• Op parking 2 is riolering sterk aangetast (afvoer
cafetaria?) en dient vervangen te worden

• Inschatting van kostprijs lokale herstellingen

ongeveer 100.000 euro

Camera-inspectie



Camera-inspectie



Camera-inspectie



Studie riolering

Doelstelling scenarioanalyse:

• Aanstelling technisch adviseur riolering & afwatering (Snoeck &

Partners)

• Opdracht : uitwerken van verschillende scenario’s (technisch en

financieel)

– Individuele waterzuivering voor alle bedrijven

– Nieuwe aanleg DWA voor transportzone LAR

– -> aanleg collector naar Aquafin collector

– -> aanleg KWZI

– Combinatie van de vorige scenario’s

– Alternatieven

– Mogelijkheid van uitbreiding met omliggende groene clusters
bekijken

• Buiten scope: problematiek van de wateroverlast: realisatie van een
bufferbekken aan de overkant van de N 58 (Provincie & Menen)



Resultaat studie

• Voorkeurscenario:

• Behoud bestaande riolering als RWA

• gescheiden rioleringsstelsel: aanleg van een 2 DWA-riolering

• aansluiting op Aquafin-collector

• uitbreiding mogelijk tot omliggende groene clusters

• een groot deel van de werken zijn 100% subsidieerbaar

• Overleg met VMM

• oorspronkelijk geplande collector terug op het

optimalisatieprogramma van Aquafin te plaatsen (verbinding

vanaf toegang LAR naar bestaande collector)

• Voorwaarde is dat een gescheiden stelsel aangelegd wordt

Studie riolering



Raming studie Snoeck 2010

Studie riolering



Raming studie Snoeck 2010

Studie riolering



Raming studie Snoeck 2010

Studie riolering



Raming studie Snoeck 2010

Studie riolering



CBS : principieel akkoord

opname van LAR in het collectief te optimaliseren buitengebied (groene
cluster op zoneringsplan) + aanleg van een nieuwe DWA op de
transportzone

concreet

• Opmaak GUP rioleringen stad Menen (2013-2027)

• Aanleg dwa-riolering opnemen in programma

• Zoneringsplan aanpassen (kan binnen GUP)

• Indienen van projectfiche door Menen in het rio-programma

• Bij aanleg gescheiden stelsel is afkoppeling hemelwater op

bedrijfsniveau nodig

• Ter bespreking of bedrijven die zelf zuiveren in de toekomst

eventueel willen aansluiten op riolering

Belangrijk bedrijfszekerheid te bieden voor de
bedrijven

Stand van zaken



4. Vragen?

Project revitalisering LAR



Onderzoek naar het afsluiten
van de transportzone

LAR



• Aanleiding

• Juridische factoren

• Oplossing via het project revitalisering?

• Optimaliseren van de veiligheid: voorbeeld

Wevelgem-Zuid

• Onderzoek naar een bewaakte parking op de

LAR

• Besluiten



• Doorgaand vrachtvervoer, functioneel en recreatief
verkeer zorgt voor een belangrijke hinder op de
LAR op het gebied van:

• Parkeren

• Beeldkwaliteit

• Verkeersveiligheid

• Veiligheid/vandalisme

Aanleiding



• Wegenis – statuut van openbare weg

• Afsluiten van de transportzone

• Statuut van openbare weg vervalt

• Menen = bevoegd

• Moet heel goed gemotiveerd zijn: moet het algemeen

belang dienen

Juridische

factoren



• Tegenindicaties:

• Overdracht van de wegenis nog niet gerealiseerd –

belangrijke gevolgen

• Bedrijven hebben bedrijfsgrond aangekocht vanuit de

verwachting aan de openbare weg te liggen

• Concessies die Leiedal heeft verleend voor

complementaire of aanverwante activiteiten (cafetaria,

openbare weegbrug, spoorwegterminal, …):

commerciële belangen

• Openbare functies aanwezig op het terrein (veemarkt,

entrepot,…)

• Verkeersafwikkeling t.h.v. toegang: kan terug tot

overbelasting N58 (E17) leiden

Juridische

factoren



Juridische

factoren

• Besluit:

• Overdracht wegenis: essentieel gegeven opdat Menen de

integrale beslissingsbevoegheid heeft:

• Als eigenaar (openbaar domein)

• Als beheerder (openbare weg)

• Kans dat bedrijven gerechtelijke stappen nemen is reëel

• Ook t.o.v. Leiedal m.b.t. de verleende concessies

• Kan een akkoord van alle gevestigde bedrijven bekomen

worden?

• Alternatieven:

• Toegangscontrole eventueel in combinatie met betaling

• Meer veiligheidscontrole



• Biedt reeds een gedeeltelijk antwoord op de
problematiek

• Weren van bezoekers die geen directe relatie hebben met

de transportzone:

• Recreatief verkeer

• Doorgaand verkeer: gaat in tegen de belangen van een aantal

bedrijven op de LAR

• Parkeren

• De bestaande openbare parkings moeten beter benut worden

(bewegwijzering / inrichting wegenis / parkeerverbod langs de

weg)

• Beeldkwaliteit

Project

revitalisering



• Biedt reeds een gedeeltelijk antwoord op de
problematiek

• Verkeersveiligheid

• Aanpassen van de doorstroming, verkeersstructuur,

wegprofielen, kruispunten,…

• Realisatie van fietsvoorzieningen op de bermen van de

hoofdweg

• Aanpassen van het snelheidsregime

Project

revitalisering



• Verschillende pistes werden onderzocht (meer
camera-bewaking, meer mobiele patrouilles,…)

• o.a. het plaatsen van een slagboom aan de ingang
van het terrein – werd niet weerhouden omwille
van:

• Te verwachten mobiliteitsproblemen

• Interventiesnelheid van de hulpdiensten daalt

• Moeilijker te realiseren omwille van de veelheid aan

“tijdelijke” bezoekers (klanten, cursisten,

interimpersoneel,…)

• Oplossing:

• Consortiumbewaking

• Vraag naar camera’s op het openbaar domein

Project

Wevelgem-Zuid



• Locatie: parking 4

• Gesprek met investeerders: conclusies: economisch
niet haalbaar:

• Ligging: matig interessant

• Inkomsten worden gehaald uit de andere aangeboden

faciliteiten (resto, shop, tankstation,…): op de LAR moet er

rekening gehouden worden met de exclusiviteitscontracten

• Nabijheid van openbare parkings is nefast

Onderzoek

bewaakte parking



• Afsluiten van de LAR

• Moeilijk haalbaar – cfr bevraging van de bedrijven in 2009

• Geen voordeel voor brandweer, politie en andere

interventiediensten

• Kan een mobiliteitsprobleem teweegbrengen

• Toegangscontrole

• Geen voordeel voor brandweer, politie en andere

interventiediensten

• Kan een mobiliteitsprobleem teweegbrengen

• Betaalde parking

• Omwille van de exclusiviteitscontracten geen interesse

• Geen gunstige ligging

• Kan een verhoging van de verkeersdrukte op het terrein

veroorzaken

Besluit



Overzicht bedrijven



Huidige situatie

- luchtfoto



Huidige situatie

- orthofoto



Huidige situatie

- stratenplan



Riolering


