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OverleieMorgen 
wil je informeren 

Overleie staat de komende jaren 
voor een gigantisch veranderings-
proces. In oktober 2012 werd Over-
leie door de Vlaamse Regering 
erkend als Vlaams stadsvernieuw-
ingsproject en voorziet hiervoor 
2,5 miljoen. Het is een belangrijke 
impuls om Overleie verder te ont-
wikkelen tot een aantrekkelijke en 
levendige stadsbuurt. 

De nieuwe bestuursploeg blijft 
volop inzetten op Overleie. 2014 
belooft alvast een jaar vol projec-
ten te worden. Zo staat de heraan-
leg van de Overleiestraat op het 
programma, kunnen de werken 
aan de Budabrug afgerond worden 
en starten de werken op de Gul-
densporencampus. Ook op andere 
plekken beweegt heel wat.

Met dit 4e infomagazine willen we 
jou informeren over concrete pro-
jecten en acties. Sommige projec-
ten zullen pas op langere termijn 
zichtbaar worden, maar worden op 
vandaag volop voorbereid. Andere 
initiatieven zijn vandaag reeds 
concreet en worden zichtbaar.  
Samen bouwen we aan een mooi 
toekomstverhaal.

Vincent Van Quickenborne,
burgemeester

Wout Maddens, 
schepen van stedenbouw,  
en ruimtelijke ordening

Geert Hillaert,
stadssecretaris

Tot vorig jaar maakte de politie gebruik van de gewezen watertherapiekliniek van dokter Jules-
Henri Valcke en de villa ’t onzent in de St-Amandslaan. De politie is ondertussen verhuisd 
naar de Baliestraat in marke. In afwachting van een verkoop van de site werd beslist dat orga-
nisaties, buurtversterkend voor de wijk, er tijdelijk hun intrek kunnen nemen. De afgelopen 
maanden zagen heel wat leuke initiatieven het levenslicht in het oud politiecommissariaat.  

Oud politiecommi ssariaat in volle beweging
Het kleinste shopping center ter 
wereld ligt op Overleie!
Op zondag 22 december lag het kleinste shopping center ter wereld op Overleie. Meer 
dan 60 lokale handelaars, organisaties en mini-ondernemingen vulden het gebouw 
met niet minder dan 60 winkeltjes en een inforuimte over het stadsvernieuwingspro-
ject. Met deze alternatieve kerstmarkt willen Overleie en Pius hun divers aanbod in de 
kijker zetten. En daar is men met verve in geslaagd! Ruim 2.000 bezoekers kwamen die 
dag langs en zagen een dynamisch en levendig Kortrijk-Leie-Noord.

Fotoproject David Barbe
Overleienaar David Barbe maakte in samenwerking met vzw Wit.h een fotoreeks 
waarbij het geheugen van Overleie vastgelegd wordt. Hij maakte een portretten-
reeks van de zeven oudste bewoners van Overleie en stelde deze tentoon in het 
oud politiecommissariaat. Het is een prachtige reeks geworden waar telkens een 
boeiend of ontroerend verhaal achter schuilgaat. David bereidt nieuwe projecten 
voor waar we ongetwijfeld nog van zullen horen in 2014. 

Root Division
De breakdancers van Root Division kregen een repetitieruimte ter beschikking in 
het commissariaat. Ondertussen hebben ze hun ruimte al volledig ingericht en 
melden nieuwe kandidaten zich aan om breakdancelessen te volgen. Op het 4e 
Overleiecafé kon je zien tot welke halsbrekende toeren deze gasten in staat zijn!

Dag van de architectuur
Op zondag 13 oktober 2013 vond de Vlaamse Dag van de Architectuur plaats. 
Vanuit de Budafabriek vetrokken 2 wandellussen langs Overleie en de Leieboor-
den. De wandelaars konden niet alleen de nieuwe bruggen en groene omgevin-
gen ontdekken zoals het Albertpark en Buda Beach. Ook het stadsvernieuwings-
project Overleie stond in de kijker. Bezoekers aan het oud politiecommissariaat 
kregen bij de maquette van Overleie tekst en uitleg bij de grote transformatie 
waar Overleie voor staat.

Vzw Wit.h 
Sinds de tijdelijke verhuis naar het politiecommissariaat draait de werking van 
vzw Wit.h op volle toeren. Wit.h is een organisatie met als missie personen met 
een verstandelijke beperking, die zich artistiek wensen te ontplooien, sterk uit 
te dagen. Dit vertaalt zich in sociaalartistieke projecten die een duidelijke meer-
waarde nastreven in het leven van personen met een verstandelijke beperking 
en tegelijk een artistiek kwalitatieve en unieke productie opleveren. Ondertussen 
werden 2 succesvolle tentoonstellingen georganiseerd die op heel wat belang-
stelling konden rekenen. Dit smaakt naar meer!

Filip Ramon 
Overleienaar Filip Ramon stelde zijn werken tentoon tijdens het 4e Overleiecafé. 
In de weken erna werd het commissariaat zijn tijdelijk atelier. Filip gaat in de 
komende maanden verder aan de slag met het creëren van een nieuwe reeks 
schilderijen. De resultaten worden in 2014 voorgesteld.

Nieuwe en tijdelijke 
initiatieven, met een 

duidelijke meerwaarde 
voor de buurt, kunnen 

alsnog een aanvraag indienen om 
gebruik te maken van de gebou-
wen!  De projectplannen worden 
getoetst aan vier criteria: is je plan 
buurtversterkend?  Is het tijdelijk?  
Heeft het een positieve uitstraling?  
En hoeveel ruimte heb je daarvoor 
nodig?

 R Denk je aan deze criteria te voldoen 
of heb je andere vragen bezorg dan je 
projectplan aan de gebiedswerking  - 
gebiedswerking@kortrijk.be   
0498 90.90.96

Nieuw
Het ondernemersforum Leie-Noord 
organiseert een nieuw evenement 
in het kader van de wielerklassieker 
Kuurne-Brussel-Kuurne.  
Afspraak zondag 2 maart op het 
Pater Vandeputteplein. 

 R Deelnemen aan toekomstige acties van 
het Ondernemersforum Leie-Noord?  
Neem dan contact op met: 
leienoord@gmail.com

oproep
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Heraanleg Overleiestraat

Het OCMW Kortrijk ver-
bouwt Overleiestraat 41-43 
in Kortrijk tot vijf sociale 
huurappartementen die 
perfect uitgerust zijn voor 
mensen met een beperkte 
mobiliteit. Het gelijkvloers 
wordt de uitvalsbasis voor 
Theater Antigone. 
Op de eerste en tweede 
verdieping worden telkens 
twee appartementen voor 
1 of 2 personen ingericht, op de bovenste verdieping komt één ruimer appar-
tement met drie slaapkamers dat plaats zal bieden aan een (jong) gezin. De 
appartementen zijn bedoeld voor mensen met een mobiliteitsbeperking, en 
zijn allemaal rolstoeltoegankelijk én rolstoelleefbaar. Senioren en personen met 
een beperkte mobiliteit krijgen voorrang. Op het gelijkvloers wordt een secre-
tariaat ingericht voor Theater Antigone, dat nu gehuisvest is in Overleiestraat 
47. Er komt onder andere een infobalie voor kaartenverkoop.

De totale kost voor dit project bedraagt 823.000 euro, waarin zowel OCMW als 
Theater Antigone bijdragen. Het OCMW Kortrijk krijgt voor het sociaal woon-
project voor 60% subsidies van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal 
Wonen). Ook de provincie West-Vlaanderen voorziet een subsidie in het kader 
van de intersectoriale samenwerking ‘wonen en zorg op een kruispunt’ voor 
het aanbieden van opvang, huisvesting en begeleiding van medioren en senio-
ren met zorg- en hulpvragen.

De voormalige woningen aan de Overleiestraat 41-43, waar het bouwproject 
komt, zijn intussen afgebroken. De opening is gepland in de zomer van 2015.

Op 22 november 2013 kregen zo’n 50-tal geïnte-
resseerden een boeiende uitleg over de geschie-
denis van het Buda-eiland en Overleie van de 
geschiedkundige duizendpoot Philippe Despriet. 
Aan de hand van archiefonderzoek en 44 uitge-
voerde archeologische opgravingen (sinds 1945) 
werd door Archeologie Zuid-West-Vlaanderen 
vzw een archeologische atlas voor Buda en 
Overleie samengesteld. Hieruit blijkt dat beide 
stadswijken een rijke en boeiende geschiedenis 
hebben doorlopen. Aan de hand van kaartma-
teriaal werden ook de vestigingen en de diverse 
uitbreidingen ervan in kaart gebracht. Het boek 
geeft een boeiende archeologische kijk op de 
ontwikkeling van Buda en Overleie. 

 R Het boek is te koop op het secretariaat van Archeologie Zuid-West-Vlaanderen   
(056-22.21.99 of www.archeologiezwvl.be), Standaard Boekhandel en Wijkcentrum Overleie.

Archeologische atlas Buda en Overleie

Kom ik als handelaar in 
aanmerking voor ondersteu-
nings-premies bij werken?

Tijdens openbare werken kan je als 
ondernemer beroep doen op een 
aantal ondersteuningsmaatregelen. 
Neem contact op met het loket voor 
ondernemers:

 R Loket voor ondernemers 
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | 056 27 73 33  
lvo@kortrijk.be | www.kortrijk.be/lvo

Eerste steen voor bouw sociaal 
woonproject en secretariaat Antigone  

In het kader van het stadsvernieuwingsproject overleie wordt de overleiestraat prioritair aangepakt. 
Deze straat, de centrale handels-as van overleie, vormt het ontbrekende deel van de noord- zuid- as.

De Overleiestraat wordt aangepakt naar 
een concept uitgewerkt door de Spaanse 
stedenbouwkundige Jordi Farrando. De 
basisidee hierbij is dat alle straten op de 
as (Leiestraat-Budastraat-Overleiestraat) 
eenzelfde aanpak krijgen. Zo wordt de 
rijwegbreedte beperkt tot de noodza-
kelijke ruimte waardoor extra ruimte 
ontstaat voor voetgangers. Bepaalde 
looplijnen worden hierdoor versterkt. 
Ook materialen sluiten op elkaar aan. 

Op het Overleiecafé van 17 april 2013 
werden de plannen voor de heraanleg 
van de Overleiestraat voor de eerste 
maal voorgesteld. 
Op basis van heel wat opmerkingen, 
suggesties en adviezen van adviesraden 
(toegankelijkheid, verkeersveiligheid,…) 
werden de plannen op een aantal pun-
ten bijgesteld. 

Dit zijn de hoofdlijnen:
•	 De	Overleiestraat	blijft	een	2-richt- 

ingsweg. 
•	 De	rijwegbreedte	wordt	beperkt	

tot ca. 6m. Overbodige asfaltvlaktes 
worden zo vermeden. 

•	 Door	de	rijwegbreedte	te	beperken	
wordt de zone 30km/u ondersteund. 

•	 De	continuïteit	van	de	boordsteen	
versterkt het as-gevoel. 

•	 Brede	en	obstakelvrije	voetpaden.	
•	 Vlotte	voetgangers-	en	fietsverbin-

ding richting Astridpark
•	 Materialen	sluiten	aan	bij	deze	in	de	

Leiestraat en Budastraat.
•	 Nieuwe	energiezuinige	 

straatverlichting 

Timing
Op vraag de handelaars en bewoners 
werd de timing van de diverse aan-
nemers herzien en kan de duur van de 
werken met bijna 3 maanden ingekort 
worden. Zo starten de werken begin 
2014 ipv oktober 2013 en werd de be-
langrijke eindejaarsperiode vermeden. 
Het einde van de werken blijft voorzien 
voor september 2014. 

De werken verlopen in 2 blokken:
  Nutsmaatschappijen
    Tussen januari en maart vervangen 

de nutsmaatschappijen alle gas, elek-
triciteits- en data-leiding. De werken 
starten vanaf de kant Leie en schui-
ven op richting de stadsring.

 Heraanleg weg
    Vanaf maart gaat de aannemer aan 

de slag voor de her-aanleg van de 
rioleringen en het vervangen van 
het weg-dek en de voetpaden. Ook 
de straatverlichting wordt vervan-
gen door energiezuinige types.  

Deze werken verlopen in 3 fasen en 
starten vanaf de kant Leie en schui-
ven door richting de ring. Door de 
fasering wordt zo lang als mogelijk 
verkeer toegelaten via de zijstraten. 
Tegen september is het einde van de 
werken voorzien.

 R Info tijdens de werken: 
Regelmatige infobrief voor de bewoners van       
de Overleiestraat / Infopaneel ter hoogte van 
Centrum Overleie / Facebookpagina Overleie 
(vrij te consulteren) / projectleider:  
anastasia.pimenova@kortrijk.be – tel. 1777

Werken 
Budabrug
De laatste maanden schieten de werken 
aan de Budabrug vlot op. Aan de kant 
van de Budastraat wordt volop gewerkt 
aan de afwerking van de bovenbouw. 
Wellicht kan in de loop van februari 
2014 de weg tussen de Dam en de 
Budastraat opengesteld worden. 
Aan de kant van Overleie werden de 
dampalen ondertussen geplaatst. Hier-
mee zouden de meest risicovolle ingre-
pen achter de rug moeten zijn. Vanaf nu 
kan volop toegewerkt worden naar de 
afwerking. Rond de zomer zal de brug 
zelf in één stuk aangevoerd worden om 
op de landhoofden geplaatst te wor-
den. De opening van de brug is voorzien 
voor september 2014.

 R www.wenz.be/nl/projecten/ 
Budabrug-Kortrijk  
of claudia.vanvooren@wenz.be 

961
Dit zijn het aantal deelnemers 
aan de succesvolle 3e editie van 
de Bruggenloop. Op naar de 4e 
editie met misschien wel meer dan 
duizend deelnemers? 

Noteer alvast 28 september 2014 
in jouw agenda voor de volgende 
bruggenloop. Trainen maar!

 R www.bruggenloop.be 
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Inrichtingsplan vo or Site Eandis
De eandis-site vormt sinds de 19e eeuw een industriële site voor gas en elektriciteitsproductie. op 
vandaag vormt de site (1,39 ha) een regionaal knooppunt voor gas, elektriciteit en data.  eandis 
heeft dan wel de site als uitvalsbasis verlaten. Heel wat technische installaties blijven op de site en 
bepalen mee de krijtlijnen voor de herinvulling van de site.

In dit deel van Overleie staat heel wat te gebeuren. Naast de 
site Eandis worden ook de oude drankencentrale, site De Kien 
en het nieuwe museum ontwikkeld in de komende jaren. Een 
nieuw stukje Overleie zal hierdoor ontstaan waarbij linken ge-
legd worden tussen andere delen van de wijk en extra groen 

In het kader van de workshopreeks Over-
leie met de Spaanse stedenbouwkun-
dige Jordi Farrando werd in samenwer-
king met Eandis en G2G (samenwerking 
i.k.v. sanering tussen SITA en DEC) een 
inrichtingsplan voor de site uitgewerkt. 
Dit inrichtingsplan zal door Eandis en G2G 
gebruikt worden als kader bij de zoek-
tocht naar een ontwikkelaar voor de site. 
Bij de herontwikkeling van de site wordt 

volop de kaart getrokken van wonen. Er 
komt ruimte voor ongeveer 110 wonin-
gen en appartementen. De site wordt 
ook quasi verkeersvrij. Het parkeren 
wordt centraal in een ondergrondse 
parking georganiseerd. Zo ontstaat een 
aangename woonomgeving met ruimte 
voor groen en een centraal plein.
Tussen 2014 en 2016 zal in eerste instan-
tie ingezet worden op het aanpakken 

van de technische installaties en de 
sanering. Hiervoor zullen ook een aantal 
gebouwen gesloopt worden. In deze pe-
riode zal ook een ontwikkelaar voor de 
site geselecteerd worden. Daarna wordt 
het inrichtingsplan uitgewerkt tot een 
concreet architectuurplan met het oog 
op het verkrijgen van een bouwvergun-
ning. De ambitie is om te starten met de 
herontwikkeling in de loop van 2017.
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ECO-life project Goedkope Woning
Op dit deel van de site werden 28 
duurzame sociale appartementen 
gerealiseerd met een boekhandel en 
ruimte voor de evangelische kerk op 
de benedenverdieping. 

Appartementen en woningen
Aansluitend op het gerealiseerde 
sociaal woonproject kunnen bijko-
mend appartementen ontwikkeld 
worden die verderop overgaan in 
woningen met een tuin.

Centraal appartementsblok
Centraal op de site is ruimte voor 
een appartementsblok tot 4 bouw-
lagen met semi-private binnentuin. 
Onder dit appartementsblok wordt 
een centrale ondergrondse parking 
voorzien met parkeermogelijkheid 
voor de gehele site.

Groene link
Door het appartementsblok wat 
verder van de stadsring te plaatsen 
ontstaat de mogelijkheid om een 
kleine groene ruimte te realiseren. 
Door het verbeteren van de over-

steek naar het Astridpark wordt de 
link met deze groene long versterkt.

Gasdrukstation
Het Gasdrukstation en de in- en uit- 
gaande leidingen dienen vernieuwd 
te worden. Ook een grondige sane-
ring in deze zone is aan de orde.  De 
aanpalende gebouwen kunnen na- 
dien heringevuld worden met bv. 
lofts.

Benzinestation
Het benzinestation valt buiten de 
herontwikkeling van de site en 
wordt behouden. 

Gasstraat
Door het verplaatsen van gaslei-
dingen en bij eventuele sanering 
van bepaalde delen in de Gasstraat 
dient wellicht een deel van de straat 
heraangelegd te worden. Dit biedt 
de kans om bomen aan te planten. 
Hierdoor kan een sterkere groene 
link gelegd worden met de bomenrij 
verder in de Gasstraat richting Leie.

Centraal plein 
Midden op de site wordt ruimte 
voorzien om een nieuw plein te 
realiseren. Het vormt de centrale 
ontmoetingsplek met groen en 
speelruimte voor de toekomstige 
bewoners van de site.

Woningen kant Rekollettenstraat
Aan de kant van de Rekollettenstraat 
worden rijwoningen voorzien. De 
tuinen van deze nieuwe woningen 
sluiten aan op de tuinen van de 
reeds bestaande woningen in de 
Rekollettenstraat. De bestaande 
ingang tot de site aan de Rekollet-
tenstraat wordt open gehouden en 
legt de link met de toekomstige ont-
wikkelingen op site Drankencentrale 
en De Kien waar ook een doorsteek 
wordt voorzien. Hiermee wordt een 
link richting Leie gerealiseerd.

Datacentrale 
Het gebouw waarbinnen een data-
centrale is gevestigd blijft behouden 
op deze positie.
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Eandis als onderdeel van ‘Nieuw Overleie’
wordt gerealiseerd. Tussen de nieuwe gebouwen komen 
kleine groene zones, pleintjes en stegen. Zo wordt een aange-
name en verkeersluwe woonomgeving gecreëerd. Daarnaast 
ontstaan	ook	nieuwe	verbindingen	voor	fietsers	en	voetgan-
gers tussen het Astridpark en de Leieboorden.

Op de site zijn diverse historische vervuilingszones vastgesteld.  
Ook in een deel van de Gasstraat is vervuiling aanwezig. In 
het kader van de herontwikkeling moet eerst alles gesaneerd 
worden. Zo moet de zone naast de gasdrukcabine grondig 
aangepakt worden. Ter hoogte van de Gasstraat en centraal op 
de site zijn tevens een aantal ingrepen noodzakelijk. Mogelijks 
moeten in het meest noordelijk deel van de Gasstraat sane-
ringswerken gebeuren. Verder onderzoek is hiervoor aan de 
orde. Hiervoor zal samengewerkt worden met OVAM.

In combinatie met de sanering en in functie van de herontwik-
keling moeten ook heel wat leidingen en technische instal-
laties aangepast of verplaatst worden. Zo bevindt zich een re-
gionale gasdrukcabine op de site die moet aangepast worden. 
Ook de gasleidingen die toekomen en vertrekken uit de cabine 
moeten vernieuwd worden. Daarnaast bevinden zich ook 
knooppunten met datakabels en elektriciteitsleidingen op de 
site. Ook deze leidingen zullen omgeleid moeten worden.

Vanaf de zomer van 2014 wordt gestart met deze werken. Bin-
nen de 2 jaar zou deze technisch moeilijke klus achter de rug 
moeten zijn. Vervolgens kan met de eigenlijke herontwikkeling 
van de site gestart worden.

Een technisch moeilijke klus!



8 | OVerleie morgen OVerleie morgen | 9

Historiek Eandis 
De Gasfabriek van Kortrijk
Vanaf het begin van de 19e eeuw kwam 
gasverlichting meer en meer in gebruik. 
Dat was een belangrijke vernieuwing. 
Wie een gasaansluiting had, hoefde niet 
meer rond te zeulen met lamppetrol of 
olie. Kortrijk maakte voor het eerst ken-
nis met gasverlichting in 1833. In 1836 
sloot de stad een contract af voor de 
stadsverlichting met de vennootschap 
Desclée Bertrand et Cie. Op een stuk 
grond aan de Menenstraat begon nog 
datzelfde jaar de bouw van een gasfa-
briek. Vanaf 1838 werden de openbare 
gaslantaarns voor het eerst ontstoken.

Voor de productie van gas werd gebruik 
gemaakt van steenkoolgas en cokes. 
Door middel van droge destillatie (ver-
hitting zonder toetreden van zuurstof) 
werd gas verkregen. Van bij de aanvang 
van de exploitatie kampte de onderne-
ming met grote problemen. De trans-
portbuizen in zandsteengoed bleken 
allesbehalve gasdicht te zijn. Er werd bij 
wijze van spreken meer gas verloren dan 
verkocht, waardoor de onderneming ver-
lieslatend was. Daarnaast vervuilde het 
weglekkende gas de drinkwaterputten 
en het grondwater. Na een rechtszaak 
hierover met de stad werden loden of 
gietijzeren buizen gebruikt. De onderne-
ming –ondertussen in andere handen- 
ging	echter	failliet	in	1849.	De	firma	werd	
overgenomen waardoor de activiteit kon 
worden voortgezet en vanaf 1913 werd 
ook elektriciteit geproduceerd op de site 
door twee stoommachines.
Door gebrek van aanvoer van kolen 

tijden de 1e wereldoorlog was de gas-
productie zeer onregelmatig. De oorlogs-
schade bleef beperkt. Tijdens de 2e wereld-
oorlog was er echter een constant gebrek 
aan benzine. De Duitse bezetter eigende 
zich de totale toevoer ervan toe. Hierdoor 
werden tal van wagens en vrachtwagens 
uitgerust met een gasinstallatie. Voor de 
bevoorrading kon men terecht in een 

nieuw persstation in de Gasstraat. Het 
naastliggende benzinestation stond er tij-
dens de oorlog werkloos bij. Na de oorlog 
werd geen gas meer geproduceerd aan 
de Menenpoort. Het gas werd vanaf dan 
ingevoerd via Zeebrugge en verdeeld via 
een netwerk van gasleidingen. De site 
werd vanaf dan een belangrijk regionaal 
verdeelpunt voor gas en elektriciteit. 

Deze foto uit 1968 werd genomen vanuit de Noordstraat door Dr. E. Van Hoonacker en inge- 
kleurd door Luc. A. Vandenbogaerde. Op de voorgrond het benzinestation. Rechts de Gasstraat.  
Op de achtergrond het gasreservoir uit 1894 met daarnaast de bolvormige gascontainer 
gebouwd in 1959 en gesloopt in 1986.

Bouw van het eerste cilindervormig gasreservoir op de site in 1894 . De aanpalende straat kreeg 
toepasselijk de naam Gasstraat. De toren van de St-Elooiskerk is zichtbaar achteraan op de foto. 

 R Wie nog meer wil weten over de historiek van de 
gassite kan een schat aan info vinden in het 4e 
nummer (2012) van de Gazette van oud Cortryck.

 R Het tijdschrift kan verkregen worden tegen  
€ 4 bij: Luc A. Vandenbogaerde (056 21 91 75)  
of Stephane Van Laere (0477 31 72 84) | 
info@degazettevanoudcortryck.be en bij 
diverse krantenwinkels.

Eco-life 
ECO-Lifeproject Pottenbakkershoek 
van Goedkope Woning voltooid

Net als de opwaardering van de wijk 
Venning maakt het nieuwe gebouw van 
Goedkope Woning aan de Pottenbak-
kershoek deel uit van het door Europa 
gesubsidieerde ECO-Lifeproject. De Stad 
Kortrijk en de sociale huisvestingsmaat-
schappij zijn hierin partners.

Als kleine broertje kreeg dit apparte-
mentsgebouw heel wat minder aan-
dacht in de pers. Toch zijn de ambities 
even groot en blijft het de bedoeling om 
ook op Overleie een even energiezuinig 
en CO2-neutraal woonproject te bou-
wen. Het programma vloeide voort uit 
een pragmatische samenwerking tussen 
de Evangelische kerk, eigenaar van het 
hoekgebouw aan de Pottenbakkers-
hoek en de sociale huisvestingsmaat-
schappij Goedkope Woning, eigenaar 
van een braakliggend terrein aan de 
Meensestraat waarvoor een bouwver-
gunning moeilijk haalbaar bleek. Door 
de eigendommen samen te voegen en 

te herverdelen ontstond er voldoende 
ruimte voor een nieuwe en veel ruimere 
Evangelische kerk op het gelijkvloers, 
aangevuld met de boekhandel ‘Het 
goede boek’, een kinderopvang en een 
jeugdlokaal. Goedkope Woning kon 
daarbij	trouw	blijven	aan	haar	filosofie	
om aan de projecten in de binnenstad 
steeds andere functies te verbinden op 
het gelijkvloers en kreeg tenslotte een 
bouwvergunning voor appartementen 
en voor een ondergrondse parking. 

De inkom van de appartementen en 
de ondergrondse autogarage bereik je 
via de Pottenbakkershoek. De inkom 
van de kerk ligt aan de Meensestraat. 
De 24 appartementen hebben elk hun 
eigen voordeur op een galerij en zijn 
bereikbaar via een centrale lift in de bin-
nentuin. De appartementen zijn van het 
passiefhuis-type en dus bijzonder ener-
giezuinig. Voor de verwarming wordt 
vooral gebruik gemaakt van de zonne-

warmte. De gegalvaniseerde stellingen 
die werden aangebracht voor de beide 
geïsoleerde bouwvolumes, groeperen 
de ruime private terrassen en de vaste 
zonneweringen. Zij moeten in de zomer 
voldoende schaduw maken om overver-
hitting tegen te gaan. Warm water voor 
badkamers, keukens en verwarming 
wordt geleverd door aardgasgestookte 
warmtepompen. Op de daken zijn 
zonnepanelen voorzien, die voldoende 
stroom leveren voor het electriciteitsver-
bruik in al de gemeenschappelijke delen. 
Bij de materiaalkeuze werd net als in de 
Venning gekozen voor een minimale 
belasting van het milieu. 

De evangelische kerk en de boekenhan-
del namen reeds eind 2013 hun intrek. 
Vanaf het voorjaar van 2014 nemen de 
eerste bewoners hun intrek in de appar-
tementen.
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Korte berichten
Kortrijk Congé 2014 komt naar Overleie én wordt TV-docu!
Het jaarlijkse, verrassende festival KorTrIJK Conge (organisatie: kunstencentrum BUDA, De Kreun 
en vzw Wit.h) is geselecteerd door Canvas in het kader van de nieuwe TV-reeks ‘Atelier de stad’.  
Die wordt in het najaar van 2014 uitgezonden.

Kaartershuisje 
Astridpark in het nieuw
Het kaartershuisje in het Astridpark werd samen met enkele 
buurtbewoners opgeknapt. Het gebouw werd feestelijk 
ingehuldigd in aanwezigheid van buurtbewoners en kin-
deren. Het lokaal wordt o.a. tijdens de schoolvakanties 
gebruikt voor allerlei kinderactiviteiten georganiseerd door 
Centrum Overleie. Wil je het kaartershuisje gebruiken en de 
buurt samenbrengen? 
 R Contacteer dan centrum.overleie@kortrijk.be 

Overleie en Leiewerken 
in de MaakBar
Van oktober tot december 2013 liepen een reeks nieuwe 
tentoonstellingen in de Budafabriek onder de noemer ‘De 
MaakBar’. In de tentoonstelling ‘De Maakbare Stad’ werd de 
Indische stad Chandigarh onder de loep genomen. Moder-
nisten als de architect Le Corbusier geloofden in de maak-
baarheid van de maatschappij via architectuur en planning. 
In de jaren ’50 werd de stad quasi uit het niets opgebouwd. 
Een totaal andere context dus dan deze in de Eurometro-
pool of Kortrijk. Hier moeten nieuwe projecten rekening 
houden met bestaande structuren en context. De Leie-
werken en het stadsvernieuwingsproject Overleie werden 
hierbij voorgesteld. De vele bezoekers aan de tentoonstel-
ling zagen dat er heel wat beweegt op Overleie !

Museum in aanbouw
Wie langs de Noordstraat passeert ziet dat er volop ge-
bouwd wordt aan het nieuwe museum op Overleie. Het 
gebouw krijgt straks haar gouden kroon. In het najaar van 
2014 gaat het museum open en krijgt Overleie er een be-
langrijke trekker bij! 

Bouwvergunningen voor het Guldensporencollege
Een reeks bouwvergunningen voor de verdere uitbouw en renovatie van het Guldensporencollege zijn afgeleverd. Nu de bouw-
aanvragen zijn goedgekeurd kunnen de aanbestedingen uitgeschreven worden. Vanaf het najaar van 2014 kunnen dan de 
eigenlijke werken aangevat worden. Er komt aan de kant van de Burg. Vercruysselaan een nieuwbouw van 7.000m² met klaslo-
kalen, labo’s, computerklassen en een sportzaal. Centraal op de campus wordt de oude feestzaal verbouwd tot een hedendaags 
schoolrestaurant met centrale keuken, een kleine sportzaal, een multimedialokaal en het schoolsecretariaat. 
 R www.kaai.guscoweb.be of www.kortrijk.be/overleie 

Kortrijk Congé  

Kristof Jonckheere, artistiek coördina-
tor van Buda en mede-bedenker van 
Kortrijk Congé:
“We zijn inderdaad uit meer dan 30 
Vlaamse en Brusselse inzendingen 
gekozen als één van de vijf projecten 
waar Canvas een nieuw programma 
rond maakt. Dat wordt de opvolger van 
‘de Canvascollectie’. Alleen draait het 
bij ‘Atelier de stad’ niet om individuele 
kunstenaars die hun schilderijen en 
beelden presenteren, maar om kunsten-
organisaties die via een open oproep 
allerlei creatieve burgers of verenigingen 
de kans geven om ‘iets’ te realiseren in 
de stad.”

En wat wordt KORTRIJK CONGE dit jaar?
“Vorig jaar zijn we met een 1.000-tal 
Kortrijkzanen met de auto ‘op congé’ ver-
trokken naar een geheime locatie,  maar 
we zijn te midden de weiden in Bellegem 
door autopech in een file terechtgekomen 
van anderhalve kilometer. Met iedereen 
samen hebben we dan maar besloten om 
het festival ter plekke te bouwen. Dat was 
een bijzondere ervaring!
Maar dit jaar wordt het weer helemààl 
anders! We willen nadenken over de 
vraag of we ‘een stad’ ook ànders zou-
den kunnen organiseren. Als we hele-
maal opnieuw konden beginnen… 

HOE zouden we dan willen samen-leven? 
HOE zouden we wonen, werken, slapen, 
spelen, leren?  
HOE zouden we voedsel produceren en 
het beter kunnen verdelen, klaarmaken 
en eten?
HOE zouden we kunst maken en presen-
teren?
HOE willen we ontspannen en feesten in 
zo’n nieuwe stad?
HOE zouden we de democratie structureren?
Of HOE zouden we een ander geldsys-
teem hanteren?”

En hoe moet zo’n nieuwe, tijdelijke 
stad er dan uitzien?
“Die vraag stellen we aan iedereen die 
ideeën, projecten en concrete voorstel-
len heeft voor zo’n andere, mogelijke, 
parallelle stad. We roepen alle creatieve 
burgers, kunstenaars, urbanisten, poli-
ticologen of architecten (met of zonder 
opleiding, alleen of in groep) op om 
voorstellen te doen. Die kunnen artistiek, 
sociaal, politiek, economisch, ecologisch 
of wetenschappelijk zijn; zinvol of nut-
teloos; praktisch of poëtisch.
Die werden tegen 15/01/14 ingediend 
bij kunstencentrum BUDA, en tegen eind 
januari beslist een jury welke projecten 
er effectief gerealiseerd zullen worden.”

Die worden dan op KORTRIJK CONGE 
gepresenteerd?
“Zo is dat! We willen de gekozen projec-
ten met man en macht realiseren tijdens 
een groot ‘atelier’, een soort van werk-
kamp van 1 tot 11/07. En van zaterdag 
12/07 (12u07) tot zondag 13/07 (13u07) 
‘openen’ we die tijdelijke stad, en laten 
we de projecten en voorstellen die gecre-
eerd zijn ook daadwerkelijk uitproberen 
door zo’n 2.000 medeburgers!"

En waar gaat dat door?
"We concentreren alles op Overleie!! Dat 
is namelijk hét stadsdeel dat nu volop 
in verandering  is, er zijn momenteel 
veel ‘lege’ ruimtes en bruikbare locaties 
én er is een broeierige dynamiek. We 
hopen dat er ook vanuit verenigingen, 
bewoners of ondernemers van Overleie 
voorstellen komen. Wie weet bedenkt 
Overleie zèlf hoe zo’n tijdelijke stad ge-
durende 25 uren kan voorzien in levens-
onderhoud, of misschien stellen bewo-
ners een project voor om bezoekers te 
laten overnachten? In elk geval: wie zin 
heeft om mee te doen, surft naar www.
kortrijkconge.be. We zijn benieuwd hoe 
Overleie zijn eigen stad droomt!"

 R Meer info: www.kortrijkconge.be  
en www.atelierdestad.be 
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Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk 
Tekst: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete i.s.m. Kristof Jonckheere, Ilse Piers, Myriam Van Herwege, 
Elke Cuvelier, Philippe Despriet en de Gazette van oud Cortryck (Luc A. Vandenbogaerde en Step-
hane Van Laere). Lay-out: Connie Janssens en Yves Debaes. Fotografie: Stad Kortrijk, Goedkope Wo-
ning, Buda KC, Gazette van oud Cortryck, Chocolate Jesus / Klaas Verdru, David Barbe, vzw Wit.h

WEBSITE STADSVERNIEuWINGS-
PROJECT OVERLEIE

neem eens een kijkje op de website 
en verneem er alles over het  
stadsvernieuwingsproject overleie. 

 R www.kortrijk.be/overleie

MAILADRES

op de hoogte blijven over het  
stadsvernieuwingsproject?
Bezorg uw mailadres aan: 

 R overleie@kortrijk.be 

FACEBOOK

op de hoogte blijven van het meest 
recente nieuws? nieuwsgierig naar 
de foto's van het overleiecafé of 
andere evenementen? neem dan een 
kijkje op de facebookpagina of nog 
beter: wordt vriend van overleie ! De 
facebookpagina is vrij te raadplegen. 
Het is dus niet noodzakelijk zelf een 
facebook-account te hebben.

 R www.facebook.com/overleie

STADSVERNIEuWINGSPROJECT 
OVERLEIE

eind 2012 werd overleie door de 
Vlaamse regering erkend als Vlaams 
stadsvernieuwingsproject. Vlaanderen 
voorziet 2,5 miljoen steun bovenop 
de 10 miljoen geplande investeringen 
door de stad Kortrijk. Daarnaast is er 
een aanzienlijke investering vanuit 
het guldensporencollege en diverse 
private partijen. Hierdoor kan overleie 
de komende jaren een echte impuls 
krijgen en verder uitgroeien tot een 
aantrekkelijke en levendige stadsbuurt.

Overleiecafé 4

Het 4e Overleiecafé vond op 10 oktober 2013 plaats in het oud politiecommissariaat. 
Wie de felle regen trotseerde kon in de verschillende ruimtes van het gebouw ken-
nismaken met werk van Filip Ramon, diverse kunstwerken van vzw Wit.h of een op-
treden van Root Division meepikken. Wie meer wilde weten over het stadsvernieu-
wingsproject Overleie of over het nieuwe museum aan de Noordstraat kon terecht 
op de infostanden. Het optreden van de Flamingo Sisters viel duidelijk in de smaak. 
Net als de drankjes en hapjes aangeboden door de handelaars van Pius en Overleie. 
We love Overleie !!!


