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Voorwoord 
De komende jaren wordt volop verder 
geïnvesteerd in Overleie en het gebied ten 
noorden van de Leie. De vele investeringen 
en initiatieven kaderen binnen de 
erkenning van Overleie als Vlaams 
stadsvernieuwingsproject.  
Het is een belangrijke impuls om Overleie 
verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijke 
en levendige buurt. Dag na dag wordt hieraan 
gewerkt. Dit illustreren de vele initiatieven en 
projecten op Overleie. 

Op 2 juni werd het plein in aanwezigheid van 
heel wat Overleienaars feestelijk ingehuldigd. 
Sinds de heraanleg is het plein een echte 
ontmoetingsplek voor direct omwonenden 
en de buurt. De kinderen vinden alvast vlot 
de weg naar het speelplatform en de unieke 
cocon. Ook dit jaar zetten buurtbewoners en 
ondernemers hun schouders onder tal van 
activiteiten en evenementen: de braderie 
op Overleie, een bloemenmarkt, Overleie 
Feest, de Bruggenloop,… en uiteraard de 
Zomermatinees. Initiatieven die de gastvrijheid 
en de dynamiek van Overleie illustreren. 
Dank aan de initiatiefnemers en alle helpende 
handen!

De afgelopen periode kregen tijdelijke 
initiatieven opnieuw alle ruimte. Das Kunst 
palmde het oud commissariaat in voor creatieve 
vakantiekampen. Vanaf dit najaar organiseert 
JCI (Jonge Economische Kamer) er lezingen 
en events in het kader van hun 50e verjaardag.  
En de villa kreeg met Jardin Bohemien een 
sfeervolle zomerse bar. Aan de andere kant 
van Overleie creëerde zomerbar Nuba-R een 
unieke ontmoetingsplek in het groen aan de 
Doornstraat.

Nu Villa Overleie en het commissariaat 
verkocht zijn, kunnen de voorbereidingen 
gestart worden voor de realisatie van een 
kwalitatieve en duurzame invulling op deze 
plek. Elders in de wijk wordt volop voortgewerkt 
aan de toekomst van Overleie. In de omgeving 
van De Kien, Texture en Eandis worden de 
nieuwe ontwikkelingen volop voorbereid. 
Voor dit nieuw stukje Overleie starten we een 
campagne om samen met jou op zoek te gaan 
naar namen voor de toekomstige straten en 
pleintjes.  

We kijken alvast uit naar de vele originele 
voorstellen!

Vincent Van Quickenborne,
burgemeester

Rudolf Scherpereel, 
schepen van economie 

Wout Maddens, 
schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening

Axel Weydts,
schepen van Mobiliteit

Geert Hillaert,
stadssecretaris

SPREEKTKORTRIJK

Commissariaat en villa 
krijgen nieuwe toekomst
Villa Overleie en de gebouwen van het oud politiecommissariaat werden in 2016  
te koop gezet. Op basis van een concreet projectvoorstel werd de meest kwalitatieve 
ontwikkeling geselecteerd.

Dit jaar ging de 7e editie van de Bruggenloop door. Overleie en de nieuwe 
Leiebruggen vormden opnieuw een uniek parcours.
 R www.bruggenloop.be 

Bruggenloop 

Benefiet aardbeving Italië
Een verwoestende aardbeving trof in augustus 2016 o.a. het dorpje Arquata 
del Tronto in regio De Marken. Het dorpje werd verwoest en 1.400 inwoners 
moesten hun intrek nemen in een tentenkamp. Ondernemers en bewoners 
Anton Vandenbulcke en Veerle Herman kennen de streek en de mensen 
daar heel goed. Samen met enkele andere buurtbewoners en met de 
medewerking van wijkcentrum Overleie, het Parochiaal Centrum en een 50-tal 
vrijwilligers werd een benefiet opgezet. De opbrengst van 17.000 euro werd 
ondertussen ter plaatse geïnvesteerd om de levensomstandigheden van de 
getroffen bewoners te verbeteren. 

Autovrije zondag
Sinds enkele jaren is Overleie een vaste waarde geworden in de ‘Autovrije 
zondag’. Dit jaar waren er diverse optredens. De as Overleiestraat-Grote Markt 
werd opnieuw volledig ingenomen door fietsers en voetgangers.

Villa Overleie 
in ere herstellen
De villa op de hoek van de St-
Amandslaan met de Kollegestraat is 
beschermd als monument. De koper 
moet het karakter van het gebouw 
respecteren en moet bij de renovatie 
alle waardevolle erfgoedelementen in 
ere herstellen. 

Een architectenkoppel –dat vandaag 
reeds in Overleie woont  – 
wil het pand renoveren om er hun woning 
en architecten-praktijk in onder te brengen. 

Een aantal kamers worden ingericht als 
co-workingspace. Een kleine horecazaak 
behoort ook tot de mogelijkheden. De 
stadstuin wordt in ere hersteld.

Wonen en werken
Het commissariaat aan de St-
Amandslaan en alle bijhorende 
gebouwen kant Leie en Kollegestraat 
worden gekocht door de ontwikkelaar 
ION uit Waregem. 
Het project voorziet in een gemengd 
programma met een divers aanbod aan 
appartementen. De mooie gevel aan de 
St-Amandslaan wordt behouden. Het 

achterliggende gebouw wordt deels 
behouden en krijgt een waardevolle 
invulling met ateliers, leefruimtes en 
enkele woonunits. Aan de Kollegestraat 
komen appartementen. Aan de 
Diksmuidekaai worden appartementen 
en kadewoningen gebouwd. Door te 
kiezen voor een ondergrondse parking 
kan het binnengebied van de site als 
tuinruimte ingericht worden.

De komende maanden worden de 
plannen verder uitgewerkt en de nodige 
vergunningen verzameld. In de loop van 
2019 wordt gestart met de werken.

Simulatie ION

Kortrijk Doet Mee - Wat is jouw idee?

www.kortrijkdoetmee.be
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Een nieuw Sint - Amandsplein
In de lente van 2017 werd gestart met de heraanleg van het St-Amandsplein. Het ontwerp 
van het plein werd mee gerealiseerd met de buurt. Het moest een plein worden met extra 
groen, ruimte voor terrasjes en speelruimte voor kinderen. 

Op 2 juni 2017 werd het plein in aanwezigheid van heel wat buurtbewoners feestelijk 
geopend. Sinds de heraanleg is het plein een echte ontmoetingsplek voor de omwonenden 
en de buurt. De kinderen vinden vlot de weg naar het speelplatform en de unieke cocon.

Voor de werken Experiment Tijdens de werken Nieuw Sint-Amandsplein

Rommelige collectie aan ‘straatmeubilair’ aan de kant  
Overleiestraat.

De plataan gekneld in een betonbak. 
Spelen naast geparkeerde auto’s.

Heel veel verharding en bijgevolg weinig groen en kleur.

De kunstinstallatie ‘De Velodroom’ opent het debat over de 
rol van het St-Amandsplein.

Een tijdelijke invulling in het kader van ‘De Zomer van  
Overleie’ toont wat het plein kan betekenen voor Overleie.

De plataan moet ook in de toekomst zijn ereplaats behouden.

De grote plataan wordt bevrijd uit de betonnen bak. 

De nieuwe contouren van het plein worden zichtbaar.

Duidelijke parkeervakken worden aangebracht op het plein 
en de Kapelstraat.

De plantvakken en nieuwe bomen gaan het groene karakter 
van het plein versterken.

De zitbanken en het houten platform worden gesmaakt. 

Groen en kleur zorgt voor meer levendigheid.
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Overleie leeft!
Openingsfeest 
Op 2 juni 2017 werd het St-Amandsplein officieel geopend in 
aanwezigheid van veel buurtbewoners. Het handelscomité 
versierde het plein met vlaggetjes en zorgde voor de nodige 
sfeer.  Das Kunst voorzag in speelmateriaal en animatie voor de 
kinderen.  ‘La compagnie du Tire-Laine’ uit Rijsel stond in voor 
de muzikale omkadering.  Het openingsfeest was meteen de 
aanzet tot een levendig Sinksenweekend. Tot de laatste uurtjes 
werd getoast op het nieuwe plein!

Sinksen op Overleie
Sinds 2015 is Overleie een vaste waarde geworden in de 
Sinksenfeesten. Dit jaar vormde het nieuwe St-Amandsplein 
het decor voor heel wat optredens. De rommelmarkt bracht 
opnieuw veel volk langs de Leieboorden. De theatervoorstelling 
‘Corta Rica’ van Theater Antigone zorgde voor een spectaculair 
decor en een unieke ervaring voor de kijklustigen. 

ZomerMatinees
Net als vorige jaren namen de ondernemers van het 
St-Amandsplein, samen met enkele geëngageerde 
buurtbewoners, het voortouw in de organisatie van de 
ZomerMatinees. Het werden opnieuw sfeervolle en gezellige 
zondagen vol rommelplezier, muziek en een hapje. Dank aan 
de initiatiefnemers en alle vrijwilligers!
 R www.zomervanoverleie.be 

Overleie Feest!
Op 19 augustus vormde het St-Amandsplein het decor 
voor ‘Overleie Feest!’. LeieNoord zorgde voor een ambitieus 
programma met een bingo, diverse optredens en zelfs een 
spannende dj-battle tussen de burgemeester van Kuurne 
en Kortrijk. Eerder die dag zorgde een unieke kinderkoers 
voor luide aanmoediging en spannende races. Dank aan de 
initiatiefnemers en alle vrijwilligers!

De Blende Tigers
Enkele jaren geleden begonnen Mathieu Desmet en Marniek 
Kint, 2 buren in de Proosdijstraat, met het sleutelen aan oude 
2-takt brommertjes. Het organiseren van een gezamenlijke rit 
en de zoektocht naar een brommertje voor hun vrouw was 
het begin van de brommerclub 'De Blende Tigers'. Hun vlijtig 
gesleutel en enthousiasme over Flandria's, Mobylette, Honda 
Novio, Superia, .... sloeg over op andere wijkbewoners en al snel 
groeide het aantal 2-takt brommers op Overleie spectaculair. 
Jaarlijks organiseren ze hun 2takt / 4takt Classic meeting (laatste 
zaterdag augustus) en meerdere ritjes doorheen het jaar. Of hoe 
oude brommertjes buurtbewoners samenbrengen…
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www.kortrijk.be/nieuw-overleie

Nieuwe straatnamen gezocht voor een 
nieuw stukje Overleie 
De komende jaren staat de omgeving van site Eandis, site De Kien en de omgeving van 
het museum voor een gigantisch veranderingsproces. Zoals voorzien in het Toekomstplan 
Overleie, wordt dit gebied ontwikkeld als autoluwe woonomgeving met ruimte voor kleine 
groene zones en pleintjes.

In dit deel van Overleie worden ca. 250 nieuwe wooneenheden gerealiseerd. Binnen alle 
woonontwikkelingen in deze cluster worden ondergrondse parkings voorzien. 
Het gebied wordt autoluw gemaakt waardoor interessante nieuwe verbindingen ontstaan 
voor voetgangers en -fietsers. Zo ontstaan aangename en kindvriendelijke openbare ruimtes. 
Groene ruimtes waar de nieuwe en bestaande bewoners van kunnen genieten.

A. Tegen 2020 bouwt W&Z 
een nieuwe Reepbrug als 
voetgangersverbinding met 
de tip van het Buda-eiland. 

B. Bestaande gerestaureerde 
gebouwen De Kien met 
appartementen en kantoren.

C. Woonontwikkeling in het 
centrale deel van site De Kien.

D.  Kaai 1 krijgt op termijn een 
buur. De oude loodsen 
maken plaats voor 
assistentiewoningen en 
vervolledigen het bouwblok.

E. Onder deze zone komt een 
ondergrondse publieke 
parking. Het nieuwe plein 
bij museum Texture bestaat 
uit een verhard deel met 
ruimte voor terrassen en 
een verbinding voor fietsers 
en voetgangers tussen de 
Noordstraat en de Gasstraat. 
Het andere deel van het plein 
wordt als groene ruimte 
aangelegd en legt de link 
tussen de Leie en het museum.

F. Woningen en 
appartementen vervangen 
de vroegere loodsen van de 
drankencentrale.

G.  Toekomstig spiegelbeeld 
van de woningen en 
appartementen op de site van 
de drankencentale.

H.  Nieuwbouwwoningen.
I. Centraal appartementsblok.
J. Gasdrukcabine, woningen en 

kantoren.

A
B

CD
E

F

F

H

I
J

Voor deze plekken zijn we op zoek naar een nieuwe naam!

De criteria voor straatnaamgeving  

In onze stad wordt dit als volgt toegepast:

1. Toponiemen krijgen de voorkeur. Het zijn de oudste 
namen die men kan vinden. Meestal zijn ze ontstaan 
in de middeleeuwen. Ze verwijzen naar geografische 
entiteiten, bv. de Leiestraat, of zijn richtingaangevend 
zoals de Doorniksestraat. Andere toponiemen zijn 
ontleend aan een al dan niet verdwenen herberg, kapel, 
heerlijkheid, een klooster, een familie die er woonde, 
een akker … Namen die in de volksmond doorleven of 
reeds vergeten zijn en door toewijzing van een straatnaam 
bewaard blijven. 

2. Op de tweede plaats komen verdienstelijke personen, 
liefst in verband met Kortrijk. Dit soort namen kwam 
pas in voege in de 19e eeuw. Het oudste voorbeeld 
is de Jan Palfijnstraat, toegekend in 1808. Het zijn 
meestal burgemeesters, ministers, geestelijken, paters, 

kloosteroversten, letterkundigen, schilders, musici, 
wetenschappers, geneesheren, sociaal bewogen figuren 
enz.  Hierbij wordt geen rekening gehouden met hun 
ideologie, politieke gezindheid of geslacht.  
Maar gezien veel namen ontstaan zijn in het Katholieke 
Vlaanderen vormt die groep vanzelf een meerderheid, 
terwijl tot voor kort vrouwen weinig voorkwamen op 
belangrijke posities in de politiek of de bedrijfswereld en 
hierdoor minder vertegenwoordigd zijn. 

3. Historische namen en beroepen vormen een derde 
groep. Namen die verwijzen naar oorlogen, veldslagen, 
naar de klassieke oudheid…

4. Tenslotte zijn er de namen uit de natuurwereld: planten 
en dieren. 

Bij het voorstellen van nieuwe straatnamen worden bepaalde prioriteiten vooropgesteld en een aantal criteria gebruikt. 
Hiervoor baseren wij ons op het decreet tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen: 
“Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit 
gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde.  
De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt.  In aanmerking komen enkel de namen van uit historisch, 
wetenschappelijk of algemeen-maatschappelijk oogpunt belangrijke figuren. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan figuren 
die voor de gemeente of voor de onmiddellijke omgeving van betekenis zijn geweest.”

G

I
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Metamorfosen 
De Gaslichtstokerij van Kortrijk, in de volksmond “de Gaze”, 
is opgestart in 1837.  De productie van het zogenaamde 
stadsgas was aanvankelijk bestemd voor de openbare 
verlichting. Vanaf februari 1838 werden de olielampen door 
gaslantaarns vervangen. Lantaarnaanstekers deden ‘s avond 
en ’s ochtends hun ronde. Pas na de tweede wereldoorlog 
kwam er een automatisch systeem met waakvlam in de 
plaats.  Vanaf 1936 begon men elektrische straatverlichting 
te installeren.  Maar in 1954 waren er nog altijd 132 
gaslantaarns. Kort daarop zijn ze allemaal vervangen. De 
laatste gaslantaarns op Overleie vond je in 1961 in de Grote 
Mosselbank en in Vercruysses Poortje. 

De voormalige drankencentrale was in handen van Arsène  
De Gryse.  Zij leverden dranken aan heel wat bedrijven.  
Arsène De Gryse was bij de fusie van KVK in 1971 
ondervoorzitter en later werd hij voorzitter van de club. 
Hij had drie kinderen waaronder Jean Marc De Gryse.  
Hij was bestuurder en bezieler bij KV Kortrijk en overleed 
vroegtijdig in 2012.

Geschiedenis site Eandis

Drankencentrale

Het gebouw werd vanaf 1912 gebruikt door de Linen Thread 
Company als verzendhuis en had een stevige reputatie 
onder de vlassers. Vandaag blijft het gebouw één van de 
belangrijkste overblijfselen van de vlasnijverheid. Het bedrijf 
werkte samen met grote Ierse & Schotse spinners en drukte 
de prijzen door middel van grote groepsaankopen. Het 
gebouw werd in de volksmond ook wel eens spottend “Het 
Engels syndicaat” genoemd. De opeenvolgende eigenaars 
van het vlasmagazijn The Linen Thread Compagny Ltd., 
waren de Firma Debels Gebroeders, voordien gevestigd in 
de Zandstraat in Kortrijk en later de Firma Geraard Debels & 
Zonen N.V. (Belgie’s belangrijkste en modernste metaalwaren 

In 1864 koopt Henri Boutry-Van Isselsteyn een stuk grond 
dat vroeger deel uitmaakte van het Rekolettenklooster op 
Overleie. De firma ‘Boutry-Van Isselsteyn & Cie’ bouwt er een 
ultramoderne vlasspinnerij en -weverij langs de Leieboorden. 
Daarbij voorziet de firma een aantal arbeiderswoningen, 
de zogenaamde ‘Cité Boutry’, dichtbij de Gasstraat en de 
Rekolettenstraat (inmiddels verdwenen).
De moderne technologie was niet zonder gevaren. De fabriek 
en de ganse stad werden in de morgen van 7 november 1882 
wakker geschud toen één van de stoomketels ontplofte. 
Naast een enorme ravage vielen er drie doden te betreuren. 
Het ongeval gebeurde gelukkig op een moment dat de  ongeveer 
650 arbeiders nog niet binnen waren. Niet zo lang daarna, rond 
1883, werd de fabriek overgenomen door Léonard Dekien. 
De fabriek had een slechte reputatie op het vlak van 
arbeidsomstandigheden. Socialistisch vakbondspionier Jozef 
Coole schreef in 1909  een ontluisterend scherp artikel in het 
dagblad ‘Vooruit’ over de afgrijselijke werkomstandigheden 
bij De Kien. Het kostte hem 6 maanden gevangenis wegens 
laster. Maar het protest verstomde niet. Zo was er ook in 1909 
een betoging gehouden door jonge arbeidsters tegen de 
erbarmelijke werkomstandigheden. Er bestaat een foto van de 
stakers met opvallend veel jonge kinderen op. 

Texture

De Kien

Om gas te maken gebruikte men kolen. Die kolen vervoerde 
men via de Leie tot aan de Nijverheidskaai. Doorheen 
de Gasstraat liep een Decauvillespoor. Kantelwagentjes, 
getrokken door twee muilezels, brachten de kolen naar de 
fabriek. Rond 1900 werden twee cilindervormige gasketels, 
van elk 6.000 m kubiek opgericht.  Zij werden in 1980 en ‘82 
afgebroken.  In 1959 bouwde men de bolvormige gashouder 
van 6.000 m kubiek.  De gasfabriek leverde van 1912 tot 1919 
de eerste openbare elektriciteit van Kortrijk. Hiervoor waren 
twee stoommachines van elk 600 pk voorzien. Vanaf 1919 
kwam de elektriciteit van de centrale van Zwevegem.

groothandel met 6000 m² verkoopsruimte) daarna gebruikt 
door de Codistore (algemene voeding) en nog later als 
kleinhandel in ijzerwaren. In 1979 werd de firma Debels 
opgevolgd door de firma Euroshop. 
Sinds oktober 2014 is het Texture, museum over Leie en 
Vlas. Het industrieel bakstenen pakhuis heeft een karakteristiek 
interieur met een gietijzeren structuur van kolommen en balken. 
Door de hedendaagse industriële elementen te gebruiken, 
kozen de architecten ervoor om het industriële verleden van 
het gebouw extra in de verf te zetten. De bovenste verdieping 
volledig goud kleuren is dan weer een knipoog naar de 
Golden River.

Het bedrijf De Kien is bij deze zowat de bakermat van het 
socialisme in Kortrijk.
In de eerste wereldoorlog leed het bedrijf zware schade door 
de Duitse bezetter. Machines werden vernield omwille van het 
metaal. Het bedrijf bleef bestaan tot in 1979.  
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Tijdelijke invulling
Jardin Bohémien
Voor de vijfde en laatste maal kon je in de historische Overleie-
villa de voorbije zomer genieten van een zomerbar. Deze maal 
zorgde de Jardin Bohémien voor een jeugdige sfeer.  
Met hun tropische tuin en leuke zitmeubelen creëerden ze er 
een unieke setting.
 R www.facebook.com/jbkortrijk 

Das Kunst
Tijdens de schoolvakanties nam kunstenfabriek Das Kunst 
haar intrek in het voormalige commissariaat. Met hun 
creatieve werking bereikten ze veel kinderen. Op een speelse 
wijze leveren ze zich over aan artistieke experimenten.
 R www.daskunst.be/kortrijk

Nuba-R
Dieter De Clercq en Gilles Verhaeghe, uitbaters van café 56 in 
de Reynaerstraat, zorgden met hun tijdelijke zomerbar Nuba-R 
voor duizenden bezoekers richting Overleie. Ze slaagden erin  
om in een klein bosje langs de Leie een unieke sfeer te creëren.  
Heerlijke drankjes, mensen ontmoeten, zwoele muziek. Zelf de 
allerkleinsten vonden er met de glijbanen en schommels hun gading.
 R www.nuba-r.be 

Sanering Eandis achter de rug
Midden 2016 werd gestart met de sloop van de oude gebouwen van Eandis. 
Meteen aansluitend werden de noodzakelijke saneringswerken uitgevoerd. 
Aan de kant van de Gasstraat moest de vervuiling tot 5 meter diep 
weggenomen worden. 
Dit in combinatie met de vele leidingen op de site (gas, elektriciteit en data) vormde 
dit een technisch moeilijke klus. 
In juli 2017 konden de saneringswerken afgerond worden en is een belangrijke stap 
gezet richting herinvulling van de site. 
De eigenaar gaat nu op zoek naar een koper/ontwikkelaar. 

Texture – Museum Zomer
Op 8 juli vond de eerste editie van Museum Zomer plaats. 
Het programma opende met een yogasessie, met 
aansluitend een vlas-jazzmatinee in Kaffee Damast. In 
de namiddag kon je op het museumplein van Texture 
genieten van lokale bands, van lekkere foodtruck-hapjes 
of een fris drankje. Feestgidsen namen je ondertussen op 
sleeptouw doorheen het museum. 
Voor wie niet kon/wou stilzitten, waren er ook creatieve 
workshops of andere speelse activiteiten. 
Museum Zomer werd intiem afgesloten met een tegeldans. 

 R www.texturekortrijk.be 

Midsummernight
De ‘Zomer van Overleie’ nam het initiatief om op een 
groen onvermoed hoekje aan de Diksmuidekaai een 
gezellig buurtfeest te organiseren. Het grasveld werd 
omgetoverd tot een uniek decor waar je kon proeven 
van de vele heerlijke hapjes en drankjes. De legendarische 
paella blijft onvergetelijk.   
‘s Avonds werden de lopers van de Midzomerrun tot 
driemaal toe luidkeels aangemoedigd door de buurt.

Lokale Helden
Poppunt organiseerde dit jaar, i.k.v. het muziekfeest ‘Loka-
le Helden’, meer dan 40 concerten op 14 locaties in Over-
leie en Buda.  Een buitengewone sfeer waarbij je lokale 
talenten én mooie plekjes uit de buurt kon ontdekken.

 R www.lokalehelden.be 

Minder hinder 
Grote werven hebben een impact op de omgeving. 
We proberen met goede afspraken de overlast voor 
de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarom 
heeft de stad een minder hindercoördinator aangesteld. 
Die maakt afspraken met aannemers omtrent innames 
openbaar domein, werfroutes,… Er word gevraagd om 
extra aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid rond 

de werven. In schoolomgevingen wordt zelfs gevraagd 
om sperperiodes in te voeren voor verkeer boven de 5 ton 
zodat er tijdens de begin- en einduren van de school geen 
grote vrachtwagens komen laden en lossen. 

 R Heb je vragen of opmerkingen,  
dan kan je hiervoor terecht  
op het gratis nummer

Oude beelden van Overleie 
Bezit jij beelden van Overleie uit de ‘oude tijd’?  
Misschien beschik jij wel over enkele parels die we 
mogen delen met het publiek?  Beelden zeggen meer 
dan woorden en rakelen vele herinneringen op.  

 R Stuur ze naar overleie@kortrijk.be in hoge resolutie zodat we  
ze kunnen gebruiken.

GEZOCHT
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Nieuwe verbindingen en sportruimte voor 
schoolcampus en wijk
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1. Nieuw schoolgebouw 2e en 3e graad: Aan de kant van de Burg. Vercruysselaan werd een 
volledig nieuw schoolgebouw voor de 2e en 3e graad van het middelbaar gerealiseerd. 
Bij het gebouw hoort nu een nieuwe sportzaal. Naast deze zaal komt later nog een extra 
buitensportveld.

2. Extra tuinruimte: De woningen aan de kant van de Proosdijstraat konden enige tijd terug 
extra tuinruimte aankopen van de school. 

3. Centrale groene ruimte: Het huidige schoolgebouw in deze zone zal binnen enkele 
jaren gesloopt worden. In deze zone komt daarna ruimte vrij. Hierdoor kan centraal op de 
campus een nieuwe groene zone gecreëerd worden. Een nieuw pad legt de verbinding 
tussen de Proosdijstraat en de basketzaal. Dit pad wordt in 2018 gerealiseerd.

4. Basketzaal en St-Maartensziekenhuis: De huidige basketzaal blijft.  
Het St-Maartensziekenhuis is ondertussen verhuisd naar Hoog Kortrijk. Of het gebouw een 
nieuwe invulling krijgt of plaats maakt voor een nieuwe ontwikkeling is momenteel niet 
duidelijk. 

5. Renovatie en nieuwbouw centraal gedeelte: In dit centraal gedeelte van de campus 
werd volop ingezet op de renovatie van de waardevolle gebouwen. Ze geven de 
schoolcampus mee haar identiteit. Deze gebouwen bieden onderdak aan de klassen van 
het lager en de 1e graad. In de mooie gebouwen aan de  kant van de groen-recreatieve 
zone is een moderne keuken en refter gerealiseerd. 

6. Internaattoren en woontoren: De St-Amandstoren werd gesloopt. Het sokkelgebouw 
wordt behouden en gerenoveerd. De nieuwe woontoren K-tower is in afwerking. 

7. Noord-zuid verbindingen: In 2018 wordt werk gemaakt van een nieuwe publieke fiets- 
en wandelverbinding tussen de Collegebrug en de Brugsepoort/Vercruysselaan. Dit pad 
vormt een belangrijke schakel in de noord-zuid fietsverbinding. Centraal op het fietspad 
wordt een plein gecreëerd dat als verzamelpunt voor de leerlingen dient. Het plein geeft 
toegang tot verschillende gebouwen.

8. Groen-recreatieve zone: De zone naast de Collegebrug (tot heden werfruimte en vroeger 
voetbalveld) blijft een open en groene ruimte en zal gebruikt worden voor sport en 
recreatie. Op het terrein komen 2 omni-sportvelden en 2 mini-voetbalvelden. Er worden 
nieuwe bomen en hoge grassen aangeplant. Zo wordt een landschappelijke link gelegd 
met Buda Beach en het Albertpark. Tijdens de schooluren krijgt de school prioritair 
gebruik van de sportvelden. Buiten de schooluren, in weekends en vakanties, kunnen de 
sportvelden door iedereen gebruikt worden.

Door de fusieoperatie binnen de scholengroep staat de campus de komende jaren  voor een 
echte metamorfose. De campus op Overleie zal op termijn tot 1.500 leerlingen tellen. 
Nu is dit een 900-tal. Daarom investeert de school volop in nieuwbouw en renovatie. 
Met de herinrichting van de feestzaal en de nieuwbouw kant Vercruysselaan is de eerste fase 

achter de rug. In 2018 wordt werk gemaakt van nieuwe verbindingen voor fietsers en 
voetgangers, groen en een sport-recreatieve ruimte. De school en Stad Kortrijk werken 
hiervoor samen en delen de investeringen. Hierdoor wordt de campus meer dan vandaag een 
onderdeel van de wijk en de stad.



Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk 
Teksten: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete
Lay-out: Connie Janssens
Fotografie: Stad Kortrijk, David Barbe, Filip Ramon, Dries Baekelandt, Tim Hautekeete, Das Kunst, Nuba-R,  
Luc Michiels, ION, Fotoclub Kultura, Joshua Dutré, Quindo – Brenda Jaminé.

WEBSITE STADSVERNIEUWINGS-
PROJECT OVERLEIE

Neem eens een kijkje op de website 
en verneem er alles over het  
stadsvernieuwingsproject Overleie. 

 R www.kortrijk.be/overleie

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 raadple-
gen. Het is dus niet noodzakelijk zelf 
een facebook-account te hebben. 

 R www.facebook.com/overleie

NIEUWSBRIEF

Wil je op regelmatige basis onze elek-
tronische nieuwsbrief ontvangen? 

 R Laat je mailadres achter op  
overleie@kortrijk.be

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 inves-
tering 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.

K-tower
In augustus 2015 werd het Priesterkwartier gesloopt. Kort daarop werd gestart met 
het plaatsen van de funderingspalen en het realiseren van de parkeerkelder. 
In 2016 kroop de toren laag per laag uit de grond. Ondertussen zijn de 19 
verdiepingen gerealiseerd en heeft de toren haar definitieve hoogte van 66,46 meter 
bereikt. Eind 2017/begin 2018 worden de terrassen en de gevelbekleding geplaatst. 
In het voorjaar van 2018 worden de eerste bewoners verwacht.

Afscheid van de St-Amandstoren


