


Niet alleen de bouw van een nieuw station!



1. Het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving 

2. Creëren van een aangename levendige stationsbuurt

3. Verbinding maken met:

- Kortrijk Weide 

- Stadscentrum

- Hoog Kortrijk

Maar ook de heropwaardering van de 
stationsbuurt



Een eigentijds bus- en treinstation

• 2 toegangen

• Transparant geheel

• Verhoogd stationsplatform

• Verbindt de 2 stadsdelen met elkaar

• Vervoersmodi op elkaar afgestemd

• Voldoet aan noden openbaar vervoersgebruiker

• Zoen & Vroem, taxistandplaatsen



Een eigentijds bus- en treinstation

• Aangepast busstation

• Langgerekt, parallel aan treinstation

• Langs beide zijden station



Fietsvoorzieningen

• Fietsverbinding onder de sporen

• 1000 extra stallingen 



Centrum zijde station: autoluw

• Ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer

• Haltes openbaar vervoer Kortrijk Noord

• Zoen- en vroemzone/taxi’s

• Groen en beleving



Tackzijde station

• Beveiligde oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers

• Integratie Guldenspoorpad

• Bijkomende stallingen

• Ondergrondse fietsverbinding tss Bloemistenstr. en station  

• Haltes openbaar vervoer Kortrijk Zuid

• Zoen- en vroemzone/Taxi’s



Ondergrondse tunnel en groene boulevard

• Bovengronds: voetgangers, fietsers en openbaar vervoer + L&L

• Ondergronds: doorgaand verkeer



Ondergrondse tunnel en groene boulevard

• Aparte voetgangers, fiets- en bustunnel stadinwaarts

• Verhoogd fiets- en voetpad in autotunnel staduitwaarts



Ondergrondse parking

• Conservatoriumplein, onder huidige bushaltes

• 1200 wagens - 4 verdiepingen

• In- en uit via ondergrondse tunnel zowel komende van Burg. 
Lambrechtlaan als Panorama



Ondergrondse parking

• Conservatoriumplein, onder huidige bushaltes

• 1200 wagens - 4 verdiepingen

• In- en uit via ondergrondse tunnel zowel komende van Burg. 
Lambrechtlaan als Panorama



FASE 1: tunnel + parking

FASE 3: Station + perrons

FASE 2: 
Fietsenstallingen

FASE 4: Busstation+busbaan 

FASE 5: kantoren NMBS 

FASE 6: Plein- en wegenisaanleg

Fasering totale project



Samenwerkingsovereenkomst 2 (SWO2)

• SWO2 is vervolg op SWO1 (= opmaak masterplan , basis 
afspraken)

• SWO2 regelt de modaliteiten voor:

• stedenbouwkundige aanvraag voor het hele project

• ontwerp & uitvoering 1ste deelproject: tunnel onder de 
Zandstraat + ondergrondse parking (incl. boven aanleg) 
(= KOS T0 010)



Deelproject 1: 
tunnel + parking (incl.boven
aanleg)

Afbakening deelproject 1 (SWO2)



Deelproject 1:

• tunnel in de Zandstraat (onder de sporen door, komt boven thv
Burg. Nolfstraat)

• ondergronds brengen doorgaand verkeer => verkeersluwe 
aanleg bovengrondse ruimte (plaats voor zachte weggebruikers 
en openbaar vervoer)

• tunnel: één rijstrook per rijrichting

• voor voetgangers en fietsers met bestemming Panorama: een 
verhoogd voet- en fietspad (vergelijkbaar tunnel 
Doorniksewijk).

• voor de voetgangers, fietsers en bussen met bestemming 
richting Burg. Lambrechtlaan: een aparte tunnel (komt boven op 
het verkeersluwe plein in de Zandstraat).

• heraanleg rotonde Panorama

• bouw van een ondergrondse parking (onder het 
Conservatoriumplein) voor 1200 parkeerplaatsen (in- en 
uitrijden van de deze parking via de tunnel Zandstraat).



Raming Totale kostprijs

Raming totale kostprijs (SWO1 + SWO2 +SO3)  € 135.879.505 (excl. btw):

€ 12.644.082/stad

€ 4.861.013/Parko

€ 86.207.827/NMBS

€ 11.252.448/Infrabel

€ 6.637.908/De Lijn

€ 14.276.227/AWV



Raming kostprijs deelproject 1 (SWO2)



Verdeelsleutels

• Pro rata aandeel bouwheer in bouwkosten

• Vastgelegde verdeelsleutels voor:



Minder Hinder /communicatie

• Opmaak Minder Hinder Plan

• Verdere communicatie en participatie 
(o.a. opstart klankbordgroep rond def. ontwerp deelproject 1)

• Infopunt

• Bereikbaarheidstool

• …



Timing/Fasering deelproject 1

• Gefaseerde uitvoering deelproject 1 (beperken (verkeers)hinder )

• def. ontwerp + aanbesteding: medio 2015

• start 2016 (voorbereidende werken najaar 2015)

• eerst aparte tunnel voor voetgangers, fietsers en bussen  + 
start parking

• autotunnel  aansluitend

• einde deelproject 1 (incl bovenbouw): eind 2020




