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Overleie ligt aan de noordelijke oever van 
de Leie, ten noord-oosten van het centrum 
van Kortrijk.   Overleie is deel van 
dichtbebouwde kernstructuur van Kortrijk. 
Het valt op dat deze kernstructuur vlakbij 
Overleie wordt ingesneden door open 
landschappelijke gehelen. Haar positie 
aan weerszijden van de R36 maakt de 
wijk goed bereikbaar op een lokaal en 
bovenlokaal niveau. 
 
Voor Kortrijk zijn de E17 en de R8 drager 
voor de regionale activiteiten.  De 
stedelijke driehoek, gevormd door de 
binnenstad en de ontwikkelingen op de 
knooppunten van de R8 en de E17 omvat 
de belangrijkste concentraties van 
voorzieningen en diensten op het stedelijk 
en regionaal niveau. Deze stedelijke 
driehoek vormt het centrale deel van het 

regionaal-stedelijk gebied Kortrijk. Hij vormt het gebied bij uitstek voor het voeren van een aanbodbeleid voor regionaal 
stedelijke functies. 
 
De Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk vormen belangrijke assen voor ontwikkeling door de uitzonderlijke potenties voor het 
creëren van een identiteit voor Kortrijk. Afhankelijk van het deelgebied dat ze doorsnijden, veranderen het karakter en de 
potenties van Leie en kanaal. 
 
In de binnenstad is de Leie ondermeer door de Leiewerken het element bij uitstek voor vernieuwing. De Leie is een 
aangrijpingspunt voor strategische en stedelijke ingrepen, die de binnenstad een herkenbare identiteit en uitzonderlijke 
meerwaarde (zowel voor bezoekers als bewoners) meegeven.  Daarbij is de betrokkenheid van de binnenstad op het water van 
uiterst groot belang. De herinrichting van de oevers van de oude en de nieuwe Leie brengen de stad naar het water. De 
herinrichting van het openbaar domein en de wijze waarop de restgronden bebouwd worden, zijn de middelen bij uitstek om het 
contact met het water te verbeteren. 
 

 
 
Het gewestplan geeft aan dat de westelijke kop van Overleie bestemd is voor een mix van wonen met industriële activiteiten, 
het middendeel voor wonen, en de oostelijke kop voor gemeenschapsvoorzieningen en wonen.  De open landschappelijk 
gehelen die de kernstructuur doorsnijden, omvatten ondermeer de gebieden voor dagrecreatie, landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied en woonuitbreiding. 



ALGEMEEN 
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN 
 
Overleie bevindt zich in de binnenstad van 
Kortrijk (bruine arcering). Kortrijk wil een 
zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 
vooropstellen. Dit wordt waargemaakt 
door te streven naar een verwevenheid 
van economische activiteiten in het 
stadsweefsel, effectieve invulling, 
verdichting en optimaler gebruik van 
bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. 
 
Het bereikbaarheidsprofiel van de locatie 
en het mobiliteitsprofiel van de activiteit 
moeten op elkaar afgestemd worden en 
vraagt dus een gericht locatiebeleid. 
 

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN – BINDEND 
GEDEELTE 
 
Natuur- en groenstructuur. 
De knooppunten van de Leie met de 
westelijke ring en de Burgemeester 
Vercruysselaan worden geselecteerd als 
gebieden voor het aanleggen van 
stadsparken. 
De groene gordel oost en Secret Gardens 
worden geselecteerd als binnenstedelijke 
groengebieden. 
 
Samenwerking, communicatie en overleg. 
Kortrijk zal actief participeren, samen met 
het Vlaamse Gewest en de Provincie en 
de aanpalende gemeenten aan de 
realisatie van de geïntegreerde visie voor 
de Leievallei Wervik-Kortrijk. 
 
Nederzettingstructuur. 
Het gebied Leieboorden in de binnenstad 
en het SIF-gebied Overleie worden 
geselecteerd voor het prioritair realiseren 
van de taakstelling in het stedelijk gebied. 

Voorzieningenstructuur. 

Kortrijk-Weide en de stationsomgeving als aanbodplaats voor stedelijke ontwikkelingen, het Buda-eiland als centrum voor 
diensten en kunsten en historisch Kortrijk als een belangrijke toeristische troef werden als structuurbepalende elementen 
geselecteerd. 
 
Acties en projecten. 
In de binnenstad werden de volgende acties ondernomen: de uitbouw van het Buda-eiland tot een centrum voor diensten en 
kunst en het verder uitbouwen van het project “Historisch Kortrijk”. 
 
Verkeer- en vervoersstructuur. 
Er wordt een samenhangend verkeersnetwerk ontwikkeld waarbij de inrichting van de weg afgestemd is op de functie ervan. Op 
lokaal niveau worden geen selecties opgenomen in de bindende bepalingen. Het mobiliteitsplan vormt de basis voor het beleid. 
De R36 wordt geselecteerd als stedelijke boulevard. 
 
Opmaken RUP’s en verordeningen. 
Opmaken RUP voor de herbestemming van de reservatiestrook van de N50. 
 
Acties en projecten. 
De herinrichting van de boorden van de oude Leiearm, de vervollediging van het fietsnetwerk met fietsverbindingen in noord-
zuidrichting en de heraanleg van het openbaar domein Buda-eiland en historisch Kortrijk waren van strategisch belang. 
 
Samenwerking en communicatie. 
Kortrijk werkt actief samen met het Vlaams Gewest bij de uitvoering van de rechttrekking van de Leie. 
 

 



GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN – 
RICHTINGGEVEND GEDEELTE 
 

 
 
De visiekaart uit het richtinggevend deel 
van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan GRS Kortrijk geeft de 
ambitie weer om Kortrijk aan de noord-
westelijke en noordelijke zijde te 
verbinden met het aanliggende open 
landschap, en de historisch ruimtelijke 
structuur te vrijwaren. Binnen deze ambitie 
ligt Overleie op de overgang van een 
concentrische structuur met een 
lobbenstructuur. 
 

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN (PRS-WV) 
 

  
 
Het verstedelijkte gedeelte van Kortrijk is opgenomen binnen de Leieruimte. Deze ruimte omvat de verstedelijkte Leieband 
tussen Wervik en Waregem. De parallelle lijninfrastructuur van de gekanaliseerde Leie, de spoorlijn, de autoweg E17 en de 
steenweg N8 en N43 bepalen in grote mate deze lineaire ontwikkeling. De steden Kortrijk, Waregem en Menen hebben een 
belangrijke verzorgende rol. 
 
De Leieruimte wordt gezien als een complementaire en/of ondersteunende schakel tussen de Vlaamse zeehavens en het 
Rijselse, dat in belang toeneemt op het vlak van logistiek en dienstverlening. Hierbij wordt gestreefd naar dynamische 
economische ontwikkelingen en naar een kwalitatieve leefomgeving. 
 
Beleidsbepalend voor deze ruimte zijn: 
* De Leie als multifunctionele drager versterken, waarbij de keuze van de vestigingslocaties voor watergebonden 

activiteiten moet worden afgewogen tegenover de natuurlijke en recreatieve kwaliteiten van de Leie. 
* In- en uitritcomplexen van hoofdwegen (E17-A17) ter hoogte van stedelijke gebieden als (potentiële) knooppunten voor 

regionale bedrijvigheid uitbouwen. Het secondaire wegennet is gericht op versterkte ontsluiting. 
* De groene longen in de Leieband vrijwaren. De schaarse aaneengesloten open ruimten moeten strikt gevrijwaard blijven 

van bebouwing. De open-ruimteverbindingen zijn eveneens structurerend voor de lintontwikkeling aan de N8 en de N43. 
 
Deelruimte interfluviumruimte. 

 
Het PRS-WV situeert een gedeelte van Kortrijk in de interfluviumruimte, dit is het grote open-ruimtegebied in het zuiden van de 
provincie West-Vlaanderen tussen de Leie en de Schelde. 
 
De globale openheid met haar landschappelijke kwaliteit bepaalt de rol van deze interfluviumruimte. Ze is complementair met 
het grensoverschrijdend stedelijk netwerk van het Kortrijkse. Dit uit zich in hoofdzaak in een grondgebonden landbouw. De 
toerisch-recreatieve potenties dienen provincie-overschrijdend beoordeeld te worden in samenhang met de Vlaamse Ardennen 
(provincie Oost-Vlaanderen). 



PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN (PRS-WV) 
 

 

Bepalende elementen voor deze ruimte en het bijbehorende ruimtelijke beleid: 
* versneden plateau tussen Leie en Schelde als natuurlijke drager met beekvalleien, kleine landschapselementen en 

beboste kammen. 
 
In afwachting dat het Vlaamse Gewest de Leie als een GEN-, GENO- of natuurverwevingsgebied aanduidt, wordt deze 
Leievallei in het PRS-WV hypothetisch aangeduid als een natuuraandachtszone. Hierin zijn naast natuur ook vormen van 
gespecialiseerde landbouw of toerisme en recreatie mogelijk. 
 
Sociaal impulsfonds => stedenfonds. 

Kortrijk was als SIF+ gemeente aangeduid omdat het 6 van de 10 kansarmoede-indicatoren overschrijdt. Daarnaast waren ook 
2 statistische buurten gedetecteerd, waar er 5 en 7 van de 7 gehanteerde drempelwaarden aanwezig waren. Hierdoor bevat het 
SIF-beleidsplan van Kortrijk ook een ontwikkelingsplan. Een aandachtswijk die hier geselecteerd werd was: Overleie-
Watermolen (‘Astridpark’) 
 
BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR. 
 
De Leie en de Schelde zijn structuurbepalende waterwegen in Vlaanderen. Beide gekanaliseerde rivieren lopen parallel met de 
E17 en maken deel uit van de Boven-Schelde die de verbinding maakt tussen de Vlaamse havens en het Franse 
waterwegennet. 
De Leie loopt dwars door Kortrijk, maar heeft voor Kortrijk zelf geen economische betekenis: het gaat om doorgaand 
internationaal vrachtvervoer. De valleigebieden hebben wel betekenis als natuurlijke, landschappelijk en recreatieve 
waardevolle gebieden. 
 
BESTAANDE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR. 
 
Infrastructuren bepalen in belangrijke mate de samenhang tussen verschillende gebieden. Hun structuurbepalend vermogen 
voor de omliggende ruimte is fundamenteel. Zij beïnvloeden de ontwikkelingen van nederzettingen, vestigingen van activiteiten 
en functies. 
 
Kortrijk is gelegen op verschillende belangrijke infrastructuren, de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk, de E17 (A14), A17 (E403) 
en de A19, de spoorverbindingen met Gent, Rijsel, Brussel, Brugge en Poperinge. Er is ook de bundeling van infrastructuren in 
oost-westrichting: de Leie, de E17, de N8 en de N43 en tenslotte de spoorweg Gent-Kortrijk. 
 
De Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. 
 
De doortocht van de Leie door Kortrijk wordt momenteel verder aangepast voor schepen tot 1.350 ton. Men maakt van deze 
aanpassingswerken gebruik om het contact van de stad met het water te verbeteren. Bij de heraanleg en herprofilering van de 
kaaien wordt een doorlopend fietspad en wandelpad aangelegd, dat direct aansluit op de oevers van de Leie. Door het 
aanplanten van bomen, de keuze van het meubilair, de verlichting en de materialen wordt getracht een nieuwe kwalitatieve 
stedelijke ruimte te realiseren. 
 
Op het grondgebied van de stad Kortrijk zijn geen mogelijkheden voor het voorzien van watergebonden economische 
activiteiten. Het vrachtvervoer op de Leie geeft weinig economische meerwaarde aan Kortrijk. Het gaat om doorgaand 
internationaal vrachtvervoer per binnenschip. 
 



PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN (PRS-WV) 
 

 
 

De invalswegen. 
 
Kortrijk wordt gekenmerkt door een radiaal systeem van invalswegen, namelijk de N32, N50, N8 en N43. Dankzij deze 
invalswegen bestaat er een uitstekende verbinding tussen de binnenstad en de omliggende kernen en de R8. Deze 
invalswegen fungeren als dragers van verschillende activiteiten en functies. Algemeen hebben de invalswegen zich steeds 
meer ontwikkeld tot commerciële linten. Op de knooppunten van de R8 en de invalswegen is een verdichting van activiteiten 
waar te nemen. 
 
De invalswegen worden dan ook gebruikt door verschillende categorieën van verkeer: woon- en werkverkeer en economisch 
(bedrijven en diensten) verkeer op lokaal en op regionaal niveau. De menging en concentratie van activiteiten, gecombineerd 
met periodisch hogere intensiteiten, geeft aanleiding tot doorstromings- en leefbaarheidsproblemen. 
 
Deze invalswegen zijn ook belangrijke assen voor openbaar vervoer en ze vormen essentiële schakels in het fietsroutenetwerk. 
Het samengaan van de verschillende vervoersmodi op een beperkte ruimte vormt dikwijls een probleem. 
 
R36 (kleine ring) en R8 (grote ring) 
 
De kern van de kleine ring (R36) wordt gekenmerkt door een sterk verdicht weefsel met relatief weinig (groene) open ruimte. 
Overleie, dat aan weerszijden van de kleine ring ligt, beslaat ongeveer 25% van het oppervlak van die kern.  
De kern manifesteert zich als een volmaakt concentrisch afgebakend geheel. 
De kern binnen de grote ring toont reeds een heel andere structuur: het valt op hoe Kortrijk aan de oostelijke zijde inderdaad 
een concentrisch geheel vormt, terwijl aan de westelijke zijde een lobbenstructuur gevrijwaard is. De open landschappelijke 
gehelen die deze structuur vormen, naderen tot op enkele honderden meters van de binnenstedelijke kern. 
De R36 vormt samen met de R8 en de invalswegen de ruggengraat van de verkeersstructuur in Kortrijk. De stadsring heeft een 
dubbele functie. Enerzijds is er de verkeersfunctie, als centraal scharnierpunt binnen de R8. Anderzijds is er de functie als 
toegangspoort tot de stad en als verdeler van het bestemmingsverkeer naar de centrumparkings en de binnenstad. 
De R36 vertoont een duidelijk discontinu verloop in profiel en sferen. Het oostelijk deel is ontdubbeld en vormt een behoorlijke 
discontinuïteit. Het feit dat de inrichting van de ring steeds verandert, komt de leesbaarheid van de stadsring niet ten goede. 
Het westelijk traject van de stadsring is teveel belast met verkeer volgens zijn profiel en functies. Indien men het wonen langs 
de straat wil beschermen moeten er acties worden ondernomen. Bovendien is er plaatsgebrek voor functies die ten volle 
gebruik maken van de potenties die een ringweg biedt. De aanleg van de westelijke ring zou dit verkeersprobleem kunnen 
oplossen. 
 
Het noordelijk traject kent meerdere rijvakken. Er wordt een duidelijke barrière gevormd tussen Overleie en het Astridpark. 
 
Knelpunten en potenties van de bestaande ruimtelijke structuur. 
 
KNELPUNTEN 
 
Natuurlijke structuur en groenstructuur. 
 
De Leie vormt een belangrijke as in het centrum van de stad. De oppervlakte aan waardevolle natuurgebieden is door talrijke 
ingrepen afgenomen en versnipperd. De relatie van de rivier en haar vallei is verstoord en belangrijke processen kunnen niet 
meer plaatsgrijpen. 
 



PROVINCIAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN WEST-
VLAANDEREN (PRS-WV) 
 

Niet alleen de open ruimte langs de Leie, maar ook deze langs de beekvalleien komt onder druk te staan van de verstedelijking. 
De valleigebieden worden restruimten. Ecologische verbindingen en netwerken ontbreken. 
 
Het water in nogal wat beken is vervuild door zowel industrieel als huishoudelijk afvalwater. Deze slechte waterkwaliteit 
betekent een zware hypotheek op het beekvallei-ecosysteem en dus ook voor eventuele natuurontwikkelingsprojecten. 
 
Er zijn weinig bossen en regionale groengebieden in Kortrijk en omgeving. Ook aan stadsparken en aan groen op buurtniveau 
is er een tekort. 
 
Nederzettingsstructuur. 
 
De aantrekkingskracht van de binnenstad voor bewoners kan worden verbeterd. Een opwaardering van het woonklimaat, door 
het wegwerken van de leegstand, het herstellen van het stadsweefsel na rechttrekking van de Leie, het inbrengen van 
speelparken en groen is noodzakelijk. 
 
De 19e eeuwse bebouwing van Overleie en de omgeving van het kanaal is aan vernieuwing toe. Daarnaast zal het belangrijk 
zijn de woonkwaliteit van de andere stadswijken op peil te houden om leegstand en verkrotting tegen te gaan. 
 
Er bestaat op verschillende plekken een onevenwicht tussen de zwakke weggebruiker en het gemotoriseerd verkeer. Vooral in 
de centra is dit nochtans van groot belang. Een doortochtenbeleid, in de kernen van het stedelijk gebied en het buitengebied is 
noodzakelijk. De leefbaarheid van de kernen in het buitengebied is nog niet problematisch. Een kerngebonden ontwikkeling, die 
rekening houdt met de ligging van de kern in het landschap moet gericht zijn op evenwicht en kwaliteit. 
De ontwikkelingsperspectieven voor de verspreide bebouwing in de open ruimte, zowel woningen als bedrijven, moet worden 
afgewogen tegenover de kwaliteit van het landschap. 
 
Ruimtelijk verkeer- en vervoersstructuur. 
 
Het niet-voltooid-zijn van belangrijke wegeninfrastructuren vormt voor de stad Kortrijk een belangrijk en aanslepend probleem.  
Het onafgewerkt zijn van de hoofdstructuur heeft voor gevolg dat de stadsring (R36) vaak eerder wordt gebruikt als ringweg dan 
de R8, wat dan weer een drukker verkeer teweegbrengt in de kern van Kortrijk. Ter hoogte van het Astridpark wordt dan ook 
door de R36 een ongewenste barrière gevormd tussen de binnenstad en het park. 
 
De verspreide bebouwing, de mono-functionele woonwijken met lage dichtheid en een gebrekkig busnet zorgen er mede voor 
dat de wagen het vervoersmiddel bij uitstek is. De geparkeerde wagens domineren het openbaar domein, waarbij vooral in de 
binnenstad van Kortrijk de potenties voor kwalitatieve verblijfsruimtes niet worden benut (Leieboorden, stationsomgeving). Op 
het Buda-eiland wordt zowat overal geparkeerd, wat de kwalitatieve groenstructuren gedeeltelijk teniet doet. 
 
De Leie in Kortrijk wordt bevaarbaar gemaakt voor schepen tot 4.000 ton. Kortrijk-Haven verdwijnt bij de herkalibrering. Op het 
grondgebied van de stad Kortrijk zijn er langs de Leie geen mogelijkheden voor watertransportgebonden bedrijven. 
 
Kortrijk-Weide en op termijn misschien ook Kortrijk-Vorming verdwijnen. Deze locaties hebben potenties voor een multimodale 
ontwikkeling gericht op het spoor. 
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ANALYSE VAN DE BESTAANDE DEELRUIMTES. 
 
Binnenstad. 
 
De binnenstad is het historisch oudste deel van de stad. Deze deelruimte situeert zich binnen de R36 en ten zuiden van de 
Leie. De binnenstad is met haar cultuurhistorisch erfgoed, haar regionale verzorgingsfunctie en haar tewerkstellingsaanbod het 
middelpunt van de stad. 
Binnen de oude kern is wonen echter een zwakkere functie en verliest het winkel-wandelgebied aan kracht. 
 

Leie. 
 
De herkalibrering van de Leie heeft een grote invloed op de binnenstad. De rivier wordt er van 16 m breedte naar 32m gebracht. 
Over een lengte van bijna 3 km worden alle bestaande huizenblokken, bruggen, wegen,… gesloopt en dit op nauwelijks 500 m 
van de Grote Markt. 
Enerzijds maken de Leiewerken het mogelijk op grote schaal aan stadsvernieuwing te doen en de stad opnieuw te binden aan 
de rivier, anderzijds betekenen deze werken een jarenlange hinder voor de stad zowel verkeerstechnisch als naar beleving en 
perceptie. 
 
Buda-eiland. 
 
Het Buda-eiland is jarenlang, door de aanwezigheid van de Pentascoop, het uitgangscentrum van Kortrijk geweest. De 
aanwezigheid van een grote trekker (Pentascoop), voldoende parkeergelegenheid (parking Dam) en de vele café’s in de 
Capucijnenstraat waren succesfactoren zodat men in de volksmond over het mirakelstraatje sprak. 
Het verdwijnen van de Pentascoop naar de stadsrand medio jaren ’90 was de oorzaak van de snelle achteruitgang van dit 
stadsdeel. De enige functie die tot op heden opgang maakt op het Buda-eiland is het rust- en verzorgingstehuis. 
Vanuit de stad wenst men deze negatieve spiraal te doorbreken en is men bezig het gebied te herpositioneren. 
Dor clustering van de bestaande culturele actoren op het Buda-eiland en deze te ondersteunen met voldoende infrastructurele 
voorzieningen wenst de stad het Buda-eiland als cultuureiland te profileren. 
 
Secret Gardens. 
 
Een 2e latente groenstructuur in de binnenstad van Kortrijk zijn de zogeheten secret gardens. Deze secret gardens zijn veeleer 
geïsoleerde en niet prominent aanwezige plaatsen. Zij vormen naast de noord-zuid as van Secchi een 2e noord-zuid 
georiënteerde structuur op stedelijk niveau. Waar de noord-zuid as veeleer alle formele plekken (stadhuis, schouwburg, Grote 
Markt…) van de stad aan elkaar rijgt, zijn de Secret Gardens te beschouwen als een sequentie van informele ruimten. Tot de 
Secret Gardens behoren: Plein, Begijnhofpark, tuin van hotel Messeyne, project Leieboorden, Damparking, Buda-beach en de 
sportvoorzieningen van het Sint-Amandscollege. 
 



IMPACT LEIEWERKEN 
 

 

 
 



MORFOLOGIE OVERLEIE 
NOLLY-KAART 
 

De morfologie van Overleie is zeer 
gevarieerd. Klassieke bouwblokken, zeer 
intens verdichtte beluiken, en meer 
ambachtelijke en industriële 
gebouwgehelen wisselen mekaar af. Toch 
is een duidelijke (dorps)kern waarneembar 
rond de Overleiestraat en het Sint-
Amandsplein, en worden de uiteinden van 
de wijk vooral gekenmerkt door een 
lossere structuur. 
 
 

 

 
 
 



BELUIKEN EN STEGEN 
 
Zoals ook voor de historische kern van 
Kortrijk het geval is, wordt het weefsel van 
Overleie doorsneden met interne 
passages. In het centrum van Overleie 
betreft het in hoofdzaak beluiken en 
stegen. Deze ruimten, die het midden 
houden tussen een formele voorzijde en 
een informele achterzijde, zijn doorheen 
opeenvolgende eeuwen geëvolueerd en 
kennen vaak problemen rond privacy en 
een lage verblijfskwaliteit. Toch zijn het bij 
uitstek deze ruimten die bijdragen aan de 
volkse, en soms ook een beetje moeilijk 
definieerbare identiteit van Overleie. 
 
 
 

 
 

 



FUNCTIES IN DE 
BINNENGEBIEDEN 
 
De publieke passages zijn ontstaan door 
de historische vestiging van groothandel 
en ambachten in de binnengebieden van 
de bouwblokken. Door het uitblijven van 
een hoge ontwikkelingsdynamiek in de 
wijk, bleven deze binnengebieden, en 
soms ook de aldaar gevestigde 
activiteiten, goed bewaard. Dit is een 
karaktervol ruimtelijk potentieel dat 
vandaag reeds met veel succes ingevuld 
wordt met socio-culturele functies. Het zijn 
deze gebouwen, en de invulling ervan, 
die, in combinatie met het netwerk van 
passages, aan Overleie een eigen 
ruimtelijke signatuur geven. 
 

 
 



PROGRAMMA TYPOLOGIEÊN 
 
Het overgrote deel van de bestaande 
woningen betreft grondgebonden 
rijhuizen. Slechts een klein aandeel 
bestaat uit appartementen. We stellen wel 
vast dat de huidige initiatieven, waarvan 
de meeste zich nog in conceptfase 
bevinden, uit appartementen bestaan. 
 
 
 
 

 
 
 
 



HOOGTEN 
 
Op de Collegetoren en de kerktoren na, 
hebben de meeste gebouwen in Overleie 
een hoogte tussen 9 en 13 meter. 
Daarmee sluiten ze aan op het bestaande 
Gabarietenplan Kortrijk. 
 
 
 

 



AANEENGESLOTEN GEBIEDEN 
 
Overleie wordt gekenmerkt door een 
aantal ruimtelijke, en in 
eigendomsstructuur, aaneengesloten 
gebieden. We onderscheiden daarbij: de 
Blekerij West (1), Blekerij Oost (2), de 
vroegere Euroshop site-huidige site 
Vlasmuseum (3), de Kien (4), de Eandis 
site (5), de terreinen van het Sint-
Amandscollege (6) en het Sint-
Maartenshospitaal. De bestaande evolutie 
van uitdoving en/of reorganisatie van de 
activiteiten op deze terreinen, doet op 
korte en middellange termijn een 
belangrijk ontwikkelingspotentieel 
vrijkomen in de wijk. 
Dit potentieel is, in relatie tot de huidige 
vastgoedmarkt van Kortrijk, dermate groot 
dat, mits de gepaste flankerende 
maatregelen, het sociale 
verdringingseffect van nieuwe 
ontwikkelingen goed onder controle moet 
kunnen blijven. 
 

 
 
 



DE LEIEBOORDEN 
 

Door de reorganisatie van verkeers-
stromen dreigt Overleie afgezonderd te 
geraken tussen 2 barrières: de ring (R36) 
enerzijds, en de Leie anderzijds. Door de 
zuidelijke oriëntatie van de Leie-oever, 
gecombineerd met het zicht op het 
centrum, bestaat het risico dat Overleie 
zich ontwikkelt met een ondiepe en hoge 
voorkant, wandvormig aan de 
Leieboorden, en veel, van enige relatie tot 
het water verstoken, achterkant. 
 
Anderzijds dient opgemerkt dat de 
relatieve afzondering waarin de wijk 
terechtkomt ook mogelijkheden biedt tot 
verder ontwikkeling van een rustige, 
specifieke, en kort bij het historisch 
centrum van Kortrijk gelegen 
woonomgeving. 
 
 

 
 
 
 



ASTRIDPARK 
 

Het Astridpark, de grootste groene 
publieke ruimte binnen de stedelijke kern 
van Kortrijk, ligt met haar rug naar 
Overleie en de gehele stad.  
Door de bijkomende afwikkeling van 
verkeer op de R36, wordt de 
barrièrewerking van deze laatste steeds 
groter en komt ook de verblijfskwaliteit van 
het park onder druk. 
 
 

 



WEGENSTRUCTUUR 
 

De Leiewerken zijn geflankeerd door een 
aantal wijzigingen op mobiliteitsvlak. 
Overleie wordt omgeven door de R36 die 
het bovenlokale in- en uitgaande verkeer 
bundelt. Op termijn wordt deze misschien 
bijkomend verbonden met de R8 langs 
een nog nader te verfijnen tracé (N328). 
 
De Noordstraat en Overleiestraat, die 
voorheen bovenlokale invalswegen waren, 
worden nu lokale verbindingswegen 
tussen Overleie en het historische 
stadscentrum. De overige straten werken 
louter op wijkniveau, behalve de kade die 
voor fietsers een bovenlokale verbinding 
langsheen de Leie vormt. 
 
 

 



BRUGGEN 
 
In het verlengde van de Leiewerken 
worden 6 nieuwe bruggen richting 
Overleie gebouwd. Het merendeel is 
hiervan is reeds gerealiseerd. 
 
We onderscheiden:  
 

 de Ronde Van Vlaanderenbrug (1) 
aan de westelijke ring 

 de Noordbrug (2) 

 de nog te realiseren Reepbrug (3)- 
een voetgangersbrug die Overleie 
langs de kop van het Buda Eiland 
verbindt met het historisch centrum 

 de Budabrug (4) – een opengaande 
tafelbrug voor alle verkeer 

 de Collegebrug (5) – een brug voor 
langzaam (scholieren)verkeer 

 de Groeningebrug (6) aan de 
oostelijke ring. 

 

 



GROENSTRUCTUUR 
 
Kortrijk heeft in het algemeen weinig 
aaneengesloten groene publiek ruimte in 
haar centrum. Er is echter een fenomeen 
van informele netwerkvorming tussen 
verborgen, soms opengestelde, privatieve 
tuinen dat in ontwikkeling is en wint aan 
betekenis voor de stad. Dit netwerk van 
tuinen werd reeds in de studie ‘Buda 
Eiland’ van de KU Leuven gebundeld 
onder de noemer ‘Secret Gardens’. De 
reorganisatie van een aantal scholensites 
is het oosten van het stadscentrum zou 
kunnen bijdragen aan de verdere 
versterking van dit netwerk van groene 
stapstenen. 
 
In en aan Overleie zijn wel een aantal 
ruimere groene publieke ruimten te 
onderscheiden: Blekerij West (1) – in het 
verlengde van Kortrijk Weide en in 
ontwikkeling, het Astridpar (2), de 
oefenterreinen van de Wembley (3), de 
terreinen van het Sint-Amandscollege (4) 
en het Albertpark 5). Het spreekt voor zich 
dat deze ruimten van groot belang zijn 
voor Overleie en voor de gehele stad. 
 
 
 

 



PLEINSTRUCTUUR 
 
Het Sint-Amandsplein (1) – het enige plein 
van Overleie, vormt het historische 
centrum van de wijk. Het plein is goed 
gelegen, op de kruising van de 
Overleiestraat en de Rekollettestraat, kort 
bij alle socio-culturele voorzieningen, maar 
weet haar ligging niet te verzilveren in 
verblijfskwaliteit.  
 
Het plein wordt ruimtelijk gedomineerd 
door parkeervoorzieningen en het 
ontbreekt vandaag aan passage in 
westelijke en oostelijke richting om de 
pleinwanden te kunnen activeren. 
 
 
 

 



RICHTPLAN RUIMTE - GROTE O. 
 

RUIMTE 
 

 Creëren groene open ruimte in/aan de 
stad, als aanvulling op de reeds 
bestaande open ruimte 

 Zuurstof en biodiversiteit brengen in 
stedelijk weefsel, vormen natuurlijke 
buffer voor regenwater 

 Relatie tot Leie vergroten 
 

SOCIO-ECONOMIE 
 

 Creëren mogelijkheden voor 
ontwikkeling woontypologieën aan 
open landschapsstructuur, maar 
onderdeel zijnde van stad 

 Benutten voor huisvesting bovenlokale 
cultureel-recreatieve infrastructuur en 
publieke diensten 

 Inzetten in trajecten participatie en 
gemeenschapsversterking ifv 
programmatie, ontwerp en beheer 

 

MOBILITEIT 
 

 Geschikt voor organisatie langzame 
verkeersstromen 

 

SPECIFIEKE STEDELIJKE 
WOONTYPOLOGIEËN. 
 

 Wonen in en aan groene omgeving en 
aan Leie, op wandel- en fietsafstand 
van Grote Markt en station 

 Mix van grondgebonden woningen en 
appartementen + mix van woningen in 
betaalbaar segment ( en bescheiden 
budgetwoningen), middensegment en 
topsegment. 

 Werken met aaneengesloten 
woonvormen 

 Geen verkavelingen met vrijstaande of 
halfopen bebouwingen toegestaan 

 Bestaande woningen uitkomend op stadslandschappelijke publieke ruimte moet vermeden worden adhv nieuwe volumes of 
groenbuffers. 

 
 

 
 



RICHTPLAN RUIMTE - KLEINE O. 
 

RUIMTE 
 

 Creëren open ruimte in stad, als 
aanvulling op reeds bestaande open 
ruimte. Betrekken bestaande open 
ruimtes (Astridpark, site St-
Amandscollege) in nauwere relatie tot 
historische kern. 

 Zuurstof en biodiversiteit brengen in 
stedelijk weefsel. 

 Natuurlijke buffer voor regenwater 
vormen. 

 Verbindingen leggen met bestaande 
socio-culturele, zorg- en 
onderwijsinstellingen. 

 Contact met Leie vergroten. 
 

SOCIO-ECONOMIE 
 

 Creëren mogelijkheden voor 
ontwikkeling woontypologieën in 
teruggetrokken setting, onderdeel 
zijnde van binnenstad. 

 Mogelijkheid bieden om bestaande 
socio-culturele, zorg- en 
onderwijsinstellingen nauwer op wijk te 
betrekken. 

 Inzetten in trajecten participatie en 
gemeenschapsversterking ifv 
programmatie, ontwerp en beheer. 

 

MOBILITEIT 
 

 Geschikt voor organisatie van 
langzame verkeersstromen. 

 Creëren autoluwe centrumstedelijke 
zone. 

 

SPECIFIEKE BINNENSTEDELIJKE WOONTYPOLOGIEËN. 
 

 Wonen in verkeersluwe omgeving op wandel- en fietsafstand van Grote Markt en met snelle toegang tot kaden en 
Astridpark. 

 Mix van grondgebonden woningen met tuin en/of dakterras, en appartementen. 

 Grondgebonden woningen als betaalbaar segment (en bescheiden budgetwoningen), middensegment en topsegment. 

 Werken met compacte en aaneengesloten bouwvormen. 

 Bestaande woningen uitkomend op stadslandschappelijke publieke ruimte moet vermeden worden adhv bouwblokherstel of 
bouwblokrenovatie. 

 

 



RICHTPLAN RUIMTE - CENTRUM O. 
 

RUIMTE 
 

 Behoud van bestaande 
bouwblokstructuur en verbeteren 
ruimtelijke kwaliteit ervan. 

 Verbeteren condities binnen en rond 
beluiken. 

 Verbeteren verblijfskwaliteit van 
publieke maaiveld 

 Versterken ruimtelijke relaties tot 
aanwezige socio-culturele en 
onderwijsinstellingen. 

 

SOCIO-ECONOMIE 
 

 Versterken bestaande 
winkelvoorzieningen en ontwikkelen 
nieuw wijkspecifiek winkelaanbod. 

 Uitbouw Sint-Amandsplein tot 
dynamisch centrumplein. 

 Versterken inhoudelijke relatie tot Sint-
Amandscollege. 

 Inhoudelijke verder versterken van 
reeds bestaande socio-culturele 
voorzieningen 

 

MOBILITEIT 
 

 Gradueel en lokaal afbouwen en 
reorganiseren van maaiveldparkeren 
ifv verbetering van condities voor 
langzaam verkeer en verblijfskwaliteit 
publiek domein. 

 

SPECIFIEKE STEDELIJKE 
WOONTYPOLOGIEËN. 
 

 Bestaande woningareaal aanvullen en 
versterken 

 Wonen in centrum rustige wijk, met 
alle voorzieningen vlakbij en op 
wandelafstand Grote Markt. 

 Grondgebonden woningen met tuinen en/of dakterrassen + mix van woningen in betaalbaar segment (en bescheiden 
budgetwoningen) en middensegment. 

 Keuze voor aaneengesloten woonvormen in relatief hoge dichtheid. 

 Herstructurering en inbreiding binnengebieden van bouwblokken na ontpitting, met respect voor bestaande structuur van 
steegjes en beluiken. 

 Verbetering bestaande structuur steegjes en beluiken en versterking groenvoorziening en maken van bijkomende 
doorsteken. 

 Vervollediging en verbetering bestaande bouwblokken via bouwblokrenovatie. 

 Woningen in bouwblokwanden: verbeterings- en/of vervangingsbouw binnen contouren gabarietenplan. 
 

 



R 36. 
 

RUIMTE 
 

 Verbetering kwaliteit wanden R36. 

 Versterken relatie tussen Overleie en 
Astridpark. 

 Leesbaar maken samengestelde 
identiteit Overleie. 

 

SOCIO-ECONOMIE 
 

 Ontwikkeling socio-economische 
activiteiten op bovenlokaal niveau. 

 Herintroductie (niet-hinderlijke) 
maakindustrie in kernstad. 

 Creatie specifieke woonmilieus langs 
R36. 

 

MOBILITEIT 
 

 Verbeteren oversteekbaarheid voor 
langzaam verkeer 

 Bundeling voorzieningen openbaar 
vervoer. 

 Streven (op lange termijn) naar 
verminderde verkeersdruk. 

 

SPECIFIEK STEDELIJKE 
WOONTYPOLOGIEËN. 
 

 Vervolledigen en verdichten 
bestaande wanden R36 met locatie-
specifieke invulling of vrijgehouden 
locaties. 

 Appartementen en grondgebonden 
woningen (type rijwoning) in 
betaalbare segment (en bescheiden 
budgetwoningen), middensegment en 
topsegment. 

 Versterking bestaande woonaanbod 
via invullings- of vervangingsbouw 
binnen contouren gabarietenplan. 

 Bouwblokrenovatie. 
 

 

 



DE KADEN. 
 

RUIMTE 
 

 Verhogen actieve contact tussen stad 
en wijk met kaden en rivier. 

 Verhogen verblijfs- en 
belevingskwaliteit. 

 Vermijden wandvorming aan rivier. 
 

SOCIO-ECONOMIE 
 

 Ontwikkeling horeca. 

 Activering kaden met wijkgebonden 
evenementen. 

 

MOBILITEIT 
 

 Terugbrengen maaiveldparkeren tot 
strikte minimum ifv bestaande 
woningen. 

 

SPECIFIEKE STEDELIJKE 
WOONTYPOLOGIEËN 
 

 Mix appartementen en 
grondgebonden woningen (geclusterd 
in bouwblokken, onderdeel van 
projectzone Centrum O). 

 Mix van betaalbare segment (en 
bescheiden budgetwoningen), 
middensegment en topsegment. 

 Versterken bestaande 
woningenaanbod via vervangings- 
en/of invullingsbouw. 

 

 
 


