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Een toekomst voor het verleden

De verlaten Zwevegemse elektriciteitscentrale Transfo staat aan de vooravond van een belangrij-
ke transformatie.

Na jaren van vooronderzoek, studiewerk (zoals het Masterplan voor de reconversie van de voorma-
lige elektriciteitscentrale Transfo te Zwevegem, juni 2006), projectopbouw en voorbereidende
conserveringswerken, gedreven door de vzw Transfo Zwevegem met Willy Snaet als projectleider,
worden de eerste concrete ingrepen op het terrein binnenkort zichtbaar. Ze gaan de voormalige
industriële enclave van negen hectare aan het kanaal Bossuit - Kortrijk, sinds 2004 in eigendom
van de gemeente Zwevegem en de intercommunale Leiedal, definitief openstellen en teruggeven
aan de gemeenschap, om er te vertoeven in een aangenaam groen kader, om er avontuurlijk te
sporten, doorheen te fietsen en te wandelen, om er cultuur te beoefenen, mensen te ontmoeten,
te vergaderen of te ontspannen, te wonen en te werken, ... Zo wordt het eiland van de Transfo
opgenomen in het lokale netwerk van kwalitatieve publieke ruimtes, zoals het aansluitende OC
De Brug, aan de rand van de Zwevegemse dorpskern.

Deze metamorfose gaat zich in de komende jaren voltrekken. In 2007 en 2008 krijgen de ideeën
vaste vorm. Deze brochure wil alvast een tipje van de sluier lichten, door de plannen zoals die zich
de voorbije jaren in het hoofd van de betrokken partners ontwikkelden, concreet toe te lichten.

Binnen de contouren van het project stuurt de overheid ook aan op een publiek-private samen-
werking en zijn nieuwe partners welkom om het ambitieuze programma mee te helpen realiseren.
Zo wordt de Transfo een belangrijke toeristische, recreatieve en economische hefboom, niet
alleen voor Zwevegem, maar voor de hele Zuid-West-Vlaamse regio.
Of: hoe een eeuw verleden een nieuwe toekomst krijgt.

De partners zijn: gemeente Zwevegem, intercommunale Leiedal, provincie West-Vlaanderen,
Electrabel, Elia, agentschap RO Vlaanderen: onroerend erfgoed (voorheen Monumenten en
Landschappen), Westtoer, Toerisme Leiestreek, Toerisme Vlaanderen, Bouwkundig Erfgoed en
Bekaert.
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Masterplan voor de site

1 jeugdcentrum 
2 opslagplaats kanoclub
3 kanoclub 
4 muziek- en kunstacademie 
5 lokalen van plaatselijke verenigingen 
6 petanqueclub 
7 citernes 
8 elektriciteitscentrale
9 loods

10 bunker 
11 nieuwe woningbouw (woonblok A, B & C)
12 aanleg nieuw rond punt
13 plein met verdiepte toegang tot de site
14 solitaire monumentale boom
15 plein met 108 parkeerplaatsen 
16 groene strook langs oude fabrieksmuur
17 helling in ter plaatse gegoten beton
18 toegang tot ondergrondse garage
19 verhoogde esplanade
20 vide op parkeergarage (143 wagens)
21 lichtvanger / glazen paviljoen 
22 grindveld 
23 plein uit grijze betonklinkers
24 groenstrook met lage beplanting 
25 verhoogde berm bestaande uit gras 
26 plein met kasseien
27 bestaande fruitbomen 
28 gemaaid grasveld
29 solitaire boom
30 bestaande verharding met grind / asfalt
31 open parking 1 voor 58 wagens
32 parking 2 hoogspanningsveld (38 wagens)
33 parking 3 als parkeerbos (127 wagens) 
34 parking 4 (119 wagens)
35 betonbaan als toegang tot parkeerzone 
36 veld / weide 
37 nieuwe bestrating
38 private tuinen met toegang tot weide
39 groene buffer met parkeerzone
40 private tuinen 
41 poort bestaande uit twee hoogstammen
42 zone met grijze betontegels
43 geluidswal 
44 aansluiting op bestaand fietsroute
45 fietsroute

bestrating

grasland

struiken of bomen

bestaande gebouwen

nieuwe gebouwen

Sinds 1911 bepaalt de elektriciteitscentrale van Zwevegem de skyline
langs het kanaal Bossuit - Kortrijk. Het momumentale karakter van
deze industriële site, met functionele gebouwen vol ketels en machine-
rie, met twee schoorstenen en een watertoren, stoomleidingen en hoog-
spanningsmasten, blijft nog steeds tot de verbeelding spreken.

Toen deze Electrabelcentrale, die jarenlang grote delen van de regio
van elektriciteit en stoom voorzag, in 2001 in onbruik raakte, onstond
een leegte tussen het kanaal en de oude spoorwegbedding, aansluitend
op het woongebied van Zwevegem en ontmoetingscentrum De Brug.
Omdat het verlaten terrein méér te bieden had dan alleen maar een
economische functie (het opwekken van energie), werden de architec-
turaal waardevolle gebouwen en de unieke collectie turbines inmiddels
beschermd als monument en werd de imposante site als dorpsgezicht
geklasseerd.

Binnen de algemene trend om industrieel erfgoed in de grensregio
Kortrijk - Lille opnieuw te valoriseren en te ontsluiten voor het publiek,
groeide bij het gemeentebestuur van Zwevegem het idee om de voor-
malige industriële Tranfo-site een nieuwe kwalitatieve invulling te
geven. Bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
goedgekeurd in 2004, verzamelde de gemeente ook een aantal gedre-
ven partners om de mogelijkheden van het gebied te onderzoeken, een
strategisch project uit te werken en de voormalige industriële enclave
een nieuwe bestemming te geven in relatie tot de omgeving. De Transfo
wordt een deel van het openbaar domein waarin nieuwe functies, zoals
cultuur, toerisme, recreatie, wonen, sport, bedrijvigheid, … in een aan-
genaam kader verweven worden.

Zo komt de Transfo opnieuw tot leven.
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uniek & beschermd industr ieel  erfgoed

strategische l igging langs het  kanaal  
& oude spoorwegbedding

regionale onts lui t ing

brug tussen regionaal  stedel i jk  gebied Kortr i jk  
& landel i jk  interf luvium
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2.1 Recepties, feesten en fuiven

Door haar charme en centrale ligging leent de machinezaal zich uitstekend als ontvangst- en receptieruim-
te. Ze wordt beschouwd als een gemeenschappelijke hal, de ruggengraat van het complex, waaraan de
andere gebouwen gekoppeld zijn. Door de tweede ingang vanop de esplanade, die rechtstreeks toegang
geeft, kan de machinezaal ook afzonderlijk functioneren. De ingang via het lagergelegen plein blijft bij ver-
huring van de machinezaal ter beschikking van de evenementenhal voorzien in het oude ketelhuis.

Onder in de pompenzaal wordt de nieuwe gemeentelijke fuifzaal ondergebracht. De werken voor de fuifzaal
werden door de gemeente in het najaar van 2006 aanbesteed. De zaal heeft een eigen ingang, met een
afzonderlijk sanitair blok. In een klein toe te voegen volume worden de inkom, vestiaire en ontvangstruim-
te ondergebracht. Door een aantal ingrepen wordt geluidsoverlast vermeden: een dubbel sas, nieuwe ont-
dubbelde binnenmuren en geïsoleerde binnenluiken voor de bestaande ramen.

2.1 MICE-centrum

De Transfo-site kan een belangrijke functie krijgen als kwalitatieve MICE-bestemming (meetings, incenti-
ves, congressen en events). Zeker de regionale MICE-markt kan dankzij het unieke kader een uitstekende
locatie vinden in de elektriciteitscentrale. Maar ook de Waalse en Noord-Franse markt kunnen aangespro-
ken worden (Moeskroen, Tournai, Lille, ...).

Op het programma staan een polyvalente evenementenhal, ruimte voor congressen, recepties, tentoonstel-
lingen en horeca, de bouw en inrichting van bijkomende horeca- en keukenfaciliteiten en een onderzoek
naar de mogelijkheid om logies onder te brengen op de site.

2 . 0  E e n  n i e u w e  t o e k o m s t  v o o r  e e n  i n d u s t r i ë l e  s i t e
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Bij de MICE-activiteiten krijgt de machinezaal een spilfunctie toebedeeld. Van daaruit kunnen bezoekers
immers naar de evenementenhal in de ketelzaal of naar een van de break-out rooms, kleinere vergader- of
ontmoetingslokalen die aangepast kunnen worden aan de soort en grootte van de groepen gebruikers.

Het fun-aspect wordt steeds belangrijker bij MICE-activiteiten. Zo worden vergaderingen steeds meer
gekoppeld aan teambuildingactiviteiten. De Transfo-site zal plaats bieden aan tal van binnen- en buiten-
sportactiviteiten, zodat deze koppeling ter plaatste gemaakt kan worden: avontuurlijke sporten, diepzeedui-
ken, watergebonden activiteiten, …

Het masterplan voorziet een brasserie in het oude transformatorgebouw op het niveau van de machinezaal,
met een ruim en op het zuiden gericht buitenterras. De buitenbar kan gebruikt worden bij buitenrecepties
of openluchtactiviteiten op de Transfo-site. Bovenop de brasserie komt eventueel een extra verdieping, die
autonoom of in verbinding met de expositieruimtes van het nieuwe transformatorgebouw gebruikt kan wor-
den.

De voormalige watertoren van de elektriciteitscentrale is centraal gelegen op de site. Verschillende brouwe-
rijen zien onder andere hier een duidelijke potentie in en hebben reeds hun interesse betoond om er een
café of bistro in onder te brengen.
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2.4 Publiek park en stedelijke esplanade

De Transfo-site zal deel uitmaken van het openbaar domein. Er wordt een park aangelegd dat voor ieder-
een toegankelijk is. 

Het parkconcept kiest voor een weidelandschap, veeleer dan voor het traditionele uitzicht van een gemeen-
tepark met kiosk.

Bij de inrichting van het landschap gold als uitgangspunt: een heldere, overwegend veldgroene vrij toegan-
kelijke ruimte met een paar vanzelfsprekende (historisch en landschappelijk verankerde) elementen waar-
in de architectuur ten volle tot haar recht komt.

Het centraal gelegen groene veld wordt met een bermmengsel ingezaaid (gras en kruidachtigen). Door het
maaien zal de soortenrijkdom toenemen, kunnen speelvelden of ligweiden geschapen worden of informele
verbindingen aangegeven worden.

Aan te planten populierenbosjes vormen een beeldbepalend element. Ze roepen een krachtig groen beeld
van bos op, en in een rooster van 9 bij 9 meter creëren de geurige balsempopulieren ruime parkeervakken.
Van het deels ontmantelde hoogspanningsveld (dat een nieuwe functie krijgt als parkeerterrein) wordt de
stalen constructie met klimplanten (blauwe regen, botanische rozen of bruidssluier) bedekt.

2.3 Evenementen, kunst en cultuur

In het onderste gedeelte van het oude ketelhuis komt een evenementenhal. Podium en bergruimte zijn voor-
zien in de lagere volumes tussen het ketelhuis en de esplanade. De keukens ten dienste van de evenemen-
tenhal worden ondergebracht in een nieuw volume met twee verdiepingen, ingepast in de patio tussen het
ketelhuis en de pompenzaal.

In de pompenzaal wordt een nieuw plateau geschoven op hetzelfde niveau als de machinezaal. Op de nieu-
we vloerplaat kan een (staand of zittend) auditorium komen, toegankelijk vanuit de machinezaal. De link
met de machinezaal is interessant, omdat de hal zich niet alleen uitstekend leent voor recepties, maar ook
voor tentoonstellingen.

Op de bovenste twee verdiepingen van het nieuwe transformatorgebouw is een kunstgalerij gevestigd. De
plannen voorzien een nieuwe lift, noodtrap en sanitair blok. De nieuwe trappenkoker zal een vlottere ver-
binding met de machinezaal mogelijk maken. Het is de bedoeling om de volledige vleugel voor culturele
doeleinden te gebruiken.
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Ook de bijgebouwen op de site (achthoekige sokkel of octagon van de voormalige koeltoren, de conciërge-
woning, het mekaniekersgebouw, de directeurswoning en het locomotiefgebouw) kunnen voor deze of ande-
re functies (tijdelijke bewoning, verenigingsleven, ...) ingeschakeld worden.

De Transfo-site heeft ook op zich een monumentale architecturale waarde. Door het slopen van een aantal
minderwaardige gebouwen, zal een riante opening in de kanaalgevel van het oude ketelhuis verschijnen.
Een nieuwe invulling komt er niet. Wel wordt het ketelhuis volledig ingepakt in een stolp of glazen huid
(bovenop een acht meter hoge sokkel in zwart gepigmenteerd beton), niet alleen om het oude gebouw te
beschermen, maar ook om het een vernieuwde uitstraling te geven.

Monumentale Italiaanse populieren worden ingezet als oriëntatiepunt bij de ingangen tot de site en vier
stammen geven op het centrale gras een speelveld aan (voetbaldoelen).
Het toegangsgebied en de ruimte tussen de citernes wordt verhard met grind of beton. De wildgroei in het
bedijkte gebied rondom wordt vervangen door laagblijvende heesters en struiken (vlier, vlinderstruik, bota-
nische rozen). De bedijking zelf wordt ingezaaid met bermmengsel en wordt mee gemaaid met de weide.

Een begroeide schutting in de staart van de site, parallel aan de betonnen toegangsweg tot de buitenpar-
kings, fungeert als geluidswal voor aangrenzende bedrijvigheid.

Binnen het masterplan werd beslist om een deel van het ketelhuis en de oude pompenzaal te slopen.
Daardoor ontstaat extra ademruimte tussen de architecturaal waardevolle gebouwen en het kanaal. De
gesloopte gebouwen maken op het laagste niveau plaats voor een parkeerstraat. De bestaande muren van
de voormalige waterbassins en de keermuur van het kanaal fungeren als drager voor een betonplaat.
Daardoor ontstaat een stedelijke esplanade. Dit plein, dat de verbinding maakt met OC De Brug, moet het
hoogteverschil van 6,3 meter tussen de centrale en het hoger gelegen jaagpad overbruggen.
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een veelheid aan funct ies

funct ies op lokale,  regionale,  nat ionale & europese schaal



De bestaande bunker in de staart van de site wordt opgenomen in het parklandschap en sluit aan bij het
wandel- en fietspad vanuit de Blokellestraat. Er wordt een kleine picknickruimte bij voorzien.
Het centrale groene veld, met twee keer twee Italiaanse populieren die voetbaldoelen suggereren, kan -
afhankelijk van het maaibeheer - voor diverse recreatieve doeleinden gebruikt worden.

Voor de ontsluiting van de Transfo-site moet de bestaande petanqueclub gesloopt worden. De club kan een
nieuw gebouw krijgen in het verlengde van OC De Brug. Op een hoger niveau zou eventueel een gastenver-
blijf ingericht kunnen worden.

2.5 Recreatief knooppunt en avontuurlijk sporten

Het terrein van de elektriciteitscentrale grenst aan bestaande fietsroutes: het jaagpad langs het kanaal aan
de ene kant en de oude spoorwegbedding Kortrijk - Avelgem aan de andere kant. Tussen die twee wordt
doorheen het park een fietsverbinding aangelegd. Zo wordt de Transfo-site geïntegreerd in een reeds
bestaand recreatief netwerk en kan het park als een rustplek voor de fietsers functioneren. 

Het fietspad loopt doorheen de bloemenweide naar de esplanade toe en sluit aan op de bestaande fietsrou-
te aan het kanaal via een trage helling, zonder de rijweg te kruisen.
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Door haar ligging aan het water wordt de site bovendien opgenomen in een ruimer Frans-Waals-Vlaams net-
werk van waterwegen (Leie, Schelde, Spierekanaal, Deûle). Het is ook een ideale locatie voor watersporten.
De Transfo-site kan eventueel de uitvalsbasis worden voor sport- en ontspanningsactiviteiten, zowel binnen
als buiten.

Een duikvereniging zal de grootste van de drie voormalige olieciternes in de toekomst gebruiken als water-
bassin. Deze duiktank zal uniek zijn voor Vlaanderen én Europa, niet alleen omwille van het kader, maar
ook door de afmetingen ervan. De tank kan tot 13.000 kubieke meter water bevatten, wat overeenkomt met
ongeveer 20 klassieke gemeentelijke zwembaden.

In de kleinere tanks worden een café en technische installaties ondergebracht. 
Het hoger gelegen deel van het ketelhuis wordt ingericht als ruimte om avontuurlijke sporten te beoefenen
(klimmuur, touwenparcours, speleobox, ...).
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Voor het ontwerp van de kwalitatieve woonblokken wordt een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Daartoe
werd een referentiebundel met randvoorwaarden samengesteld. Het gemeentebestuur van Zwevegem en de
intercommunale Leiedal richten een publieke oproep tot projectontwikkelaars en bouwmaatschappijen.

In een deel van de Transfo-gebouwen kunnen kantoren en vergaderlokalen een plaats krijgen. Op de site is
er ook plaats voor specifieke tentoonstellingsruimtes voor bedrijven die er hun productgamma willen voor-
stellen en voor nieuwe kleine dienstverlenende bedrijven. 

2.6 Wonen en werken

Een deel van de Transfo-site, in de gewestplannen als woonzone bestemd, wordt in het masterplan inge-
vuld als woongebied.

De drie blokken met diverse bewoningsvormen, die een sociale mix van bewoners moeten aantrekken, vor-
men tegelijk de overgang en de wand tussen de bewoning in de dorpskern van Zwevegem en het open park-
landschap van de Transfo-site. De ruimtelijke impact van de woonblokken beantwoordt aan de monumen-
tale schaal van de oorspronkelijke centrale.

Tussen de woongelegenheden en het park is geen verkeer toegelaten. De toegang tot de Transfo-site via de
Paul Ferrardstraat wordt opgeheven. Vanuit het park zijn de toegangen en parkings van de woonblokken niet
te zien. Via voetgangerswegen of de private tuintjes is het park wel te bereiken.

Woonblok A

Woonblok A telt maximaal drie bouwlagen en omvat zo'n 15 rijwoningen met achterliggende tuin. De wonin-
gen hebben een perceelsbreedte van zo'n acht meter, met een bouwdiepte van acht tot tien meter, carport
of garage inbegrepen. Deze woningen zijn vooral geschikt voor gezinnen met kinderen.

Woonblok B

Het tweede woonblok, met drie bouwlagen, twee gemeenschappelijke toegangen en een lift, bestaat uit een
negental appartementen met gelijkvloerse parkeerruimte. Deze appartementen hebben geen eigen tuin.
Terrassen over de volledige breedte geven wel een prachtig uitzicht op de Transfo-site. Dit woningtype is
vooral voor senioren geschikt.

Woonblok C

Woongroep C bestaat uit 19 stapelwoningen met leefruimtes aan de parkzijde. De gelijkvloerse woningen
hebben een private tuin, door een tuinmuur gescheiden van het park. De woningen op de verdieping heb-
ben een terras over de volledige breedte, geopend naar het park. Onder de oversteek aan de straatzijde kan
geparkeerd worden. Jonge tweeverdieners met kinderen kunnen hier hun gading vinden.

2.7 Verkeersafwikkeling en parkeerinrichting

Op korte termijn wordt de Transfo-site een stuk bereikbaarder voor gemotoriseerd verkeer. Midden 2007
wordt een nieuwe omleidingsweg rond Zwevegem aangelegd, als onderdeel van de gewestweg N391.
De brede waaier aan nieuwe bestemmingen op het voormalige industriële terrein zal echter extra verkeers-
belasting met zich meebrengen. Daarom wordt de huidige toegang via de Paul Ferrardstraat opgeheven.
Daar blijft enkel nog plaatselijk verkeer ter ontsluiting van de nieuwe woningen mogelijk.

De nieuwe hoofdtoegang vertrekt vanaf de Otegemstraat waar, aan de voet van de helling van de brug over
het kanaal, een nieuwe rotonde aangelegd moet worden. Om de toegang via het oude deel van de
Otegemstraat te vergemakkelijken, wordt de omgeving van het jeugdcentrum en de opslagplaats van de
kanoclub omgevormd tot een geplaveid plein met kasseien en een solitaire hoogstam. Doorheen de inge-
sneden hoofdtoegang komt de bezoeker op een tweede betegeld plein in betonklinkers met parkeermoge-
lijkheid, aansluitend op de muziek- en kunstacademie en OC De Brug. De petanqueclub kan een nieuw
onderkomen in het verlengde van het ontmoetingscentrum krijgen, ter vervanging van het huidige dwars-
staande gebouw dat moet verdwijnen.

Langsheen het kanaal Bossuit - Kortrijk komt er een ondergrondse parkeerstraat (niveau 0.00m) voor 143
wagens in de voormalige waterbassins, tot op het benedenniveau van de elektriciteitscentrale. Daarboven
komt de stedelijke esplanade op het niveau van het huidige jaagpad.
Vanaf de hoofdingang geldt eenrichtingsverkeer en is uitrijden enkel mogelijk via de Blokellestraat.

Een tweede toegang tot de buitenparkeervelden (342 plaatsen in het totaal) is mogelijk vanaf de Blokellestraat,
via de ‘staart’ van het terrein. De toegang en uitgang voor wagens komen achter een geluidsberm te liggen, om
voetgangers en fietsers veilig te laten circuleren. Het eerste parkeerveld voorbij de centrale is een open grind-
vlak voor 58 voertuigen. Het tweede (38 plaatsen) komt op het plateau van het hoogspanningsveld te liggen,
onder de bestaande staalconstructie die een botanische bedekking krijgt. Tenslotte zijn er nog twee autonome
parkeerbossen (een rooster van balsempopulieren) met resp. 127 en 119 parkeerplaatsen.
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1: jaagpad / bestaande wandel- en fietsroute  2: verbinding tussen twee bestaande wandel- en fietsroutes 
3: wandelpad door weilandschap langs private tuinen met doorsteek naar OC De Brug



Voor het herbestemmingsproject van de verlaten Transfo-site in Zwevegem werd de voorbije jaren zowel op
administratief, juridisch als financieel vlak een stevige projectorganisatie uitgebouwd. Die garandeert een
snelle, dynamische en professionele aanpak.

Van bij het begin werd het project begeleid door een publiek-private stuurgroep. Tot de partners behoren
onder meer de gemeente Zwevegem, intercommunale Leiedal, provincie West-Vlaanderen, Electrabel, Elia,
agentschap RO Vlaanderen - onroerend erfgoed, Westtoer, Toerisme Leiestreek, Toerisme Vlaanderen,
Bouwkundig Erfgoed en Bekaert.

De oorspronkelijke stuurgroep kreeg inmiddels de rol van adviesraad voor de vzw Transfo Zwevegem. Deze
vzw werd in 2004 opgericht om het herbestemmingsproject verder te begeleiden en uit te voeren. Het
gemeentebestuur van Zwevegem, de intercommunale Leiedal en de provincie West-Vlaanderen maken er
deel van uit. Externe architecturale begeleiding moet garant staan voor een samenhangende architectuur
op de site. De voortgang van het project wordt opgevolgd door een kernteam, met projectcoördinator Willy
Snaet, architecten en vertegenwoordigers van de gemeente Zwevegem en Leiedal.

Momenteel ligt de elektriciteitscentrale nog in een industriezone, maar het gebied wordt door de gemeen-
te Zwevegem opgenomen in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Om het herbestemmingsproject op een realistische en voldoende voorbereide manier uit te kunnen voeren,
maakte de vzw Transfo Zwevegem al vroeg een uitgebreid financieel plan op, met kostprijsberekening,
financiering en timing.

4 . 0  S t e v i g  o n d e r b o u w d  e n  p r o f e s s i o n e e l  a a n g e p a k t

In voorbereiding van de eigenlijke restauratie en renovatie werden reeds een aantal initiatieven genomen:

- een algemene schoonmaak- en onderhoudsbeurt van gebouwen en groen op het terrein
- installatie van een hoogspanningscabine op de site om de elektriciteit opnieuw aan te sluiten
- verwarming in de machinezaal en het transformatorgebouw
- inrichting van een bestaande woning op het terrein als conciërgewoning
- tentoonstellingsruimte in het tranformatorgebouw

Op die manier kon de site tegen verder verval behoed worden. Er kan ondertussen al een breed gamma van
activiteiten plaatsvinden: exposities, productvoorstellingen, recepties, fotoshoots en filmopnames, sportie-
ve en culturele manifestaties, …

In het najaar 2004 bezochten onder andere reeds meer dan 5.500 mensen de site voor de kunsttentoon-
stelling ter gelegenheid van de 25e verjaardag van Art Gallery Deweer.

3 . 0  S t a n d  v a n  z a k e n  e n  t i m i n g

Tijdens de studiefase kon de herbestemming van de site rekenen op cofinanciering van de Vlaamse admi-
nistratie Economie via het STEM-project Reconversie Elektriciteitscentrale Zwevegem (2004 - 2006).
Daarnaast kwam er Europese steun voor o.m. de opmaak van technische en economische haalbaarheids-
studies. Dat gebeurde via het grensoverschrijdende Interreg IIIa-project ‘Reconver BEL-FRA-NOR’ (2004 -
juni 2006). Aan Noord-Franse zijde wordt daarvoor de verlaten brouwerij Motte-Cordonnier in Armentières
herontwikkeld.

Bij diverse instanties zijn subsidiëringsaanvragen lopende. De Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening
kende het project in 2005 in primeur een enveloppefinanciering toe voor een periode van zes jaar. Elk jaar
stelt de Vlaamse overheid 0,8 miljoen euro ter beschikking voor de renovatie en restauratie van de indus-
triële Transfo-site.

Bij het provinciebestuur West-Vlaanderen heeft de vzw een subsidie van 204.000 euro aangevraagd voor de
ontsluiting van industrieel erfgoed. Met deze subsidiëring zouden onder meer de trappen, de liften, het sani-
tair, de onthaalbalie en het bezoekersparcours in de machinezaal worden gefinancierd. Bij Toerisme Vlaanderen
werd een subsidie van 1.400.000 euro aangevraagd om de site om te vormen als MICE-bestemming. Deze
fondsen zouden worden ingezet voor de inrichting van de machinezaal, het ketelhuis en de keukens.

In de toekomst moeten de verhuur en/of verkoop van gebouwen en gronden evenals de organisatie van eve-
nementen nieuwe inkomsten genereren.

Omdat de betrokken partners zelf onmogelijk kunnen instaan voor de volledige financiering van dit ambiti-
euze project, doen ze een uitdrukkelijke oproep tot publiek-private samenwerking. Als de overheid en pri-
vate partners de handen in elkaar slaan, dan is het succes van het herbestemmingsproject Transfo
Zwevegem verzekerd.

Geplande werken

2007
Restauratie van de daken (machinezaal, ketelhuis) en gevels
Inrichting van de feestzaal/fuifzaal in de pompenzaal
Installatie van de trappen en de lift in het transformatorgebouw
Installatie van sanitair in het transformatorgebouw
Inrichting van de machinezaal
Realisatie van een nieuwe toegang in de machinezaal
Inrichting van het openbaar domein: parking, fietsverbindingen, groenaanleg

2008
Verdere restauratie van de daken en het interieur
Realisatie van het bezoekersparcours in de machinezaal
Inrichting van de polyvalente evenementenhal in het ketelhuis
Avontuurlijk sporten in het ketelhuis
Parkaanleg
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MICE-centrum 
(meetings, incentives, congresses, events) 

polyvalente zaal

machinezaal 
(voor tentoonstellingen, congressen, recepties,...) 

break-out rooms 

logiesgelegenheid

Recreatie & Avontuur

buitensport
klimzalen
duiktank

watergebonden activiteiten
relatie OC De Brug

park 
fiets- en wandelverbindingen 
(fietsnetwerk, MTB, LF-fietsroute) 

feestzaal
zakentoerisme

museale functie
toeristische dienst

ligging langs kanaal
fietsverhuur

Publiek park

site toegankelijk voor het publiek

publiek park 

fiets- en wandelverbindingen 
(fietsnetwerk, MTB, LFfietsroute)

esplanade langs het water 

buffering

Kunst & Cultuur

kunstgalerij

museale functie 
(bezoekers-parcours in de machinezaal)

culturele dienst 

rondleiding door gidsen

muziek / tekenacademie / dictie

optredens 

polyvalente ruimte 

relatie OC De Brug

Wonen & Werken 

wonen aan het park

wonen aan het water

conciërgewoning

kantoren

productvoorstellingenpe
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Gemeente Zwevegem 

Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Leiestreek 

Westtoer 

Provincie West-Vlaanderen 

Private partners

Gemeente Zwevegem 

Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Leiestreek 

Westtoer 

Provincie West-Vlaanderen

Duikfederaties

Buitensportvereniging

Vlaanderen

Private partners

Gemeente Zwevegem 

Toerisme Vlaanderen 

Toerisme Leiestreek 

Westtoer 

Provincie West-Vlaanderen

Gemeente Zwevegem 

Toerisme Vlaanderen 

Provincie West-Vlaanderen

Kunstgalerijen

RO Vlaanderen - onroerend erfgoed

Private partners

Gemeente Zwevegem 

Leiedal

Projectontwikkelaars

E v e n e m e n t e n
t e n t o o n s t e l l i n g e n ,  k u n s t b i ë n n a l e ,  p r o d u c t v o o r s t e l l i n g e n ,  f u i v e n ,  c o n c e r t e n ,  c o n g r e s s e n ,  w a t e r s p o r t ,  f i e t s f e e s t ,  . . .


