
12 augustus 2019

Beste bewoner,
Beste handelaar,

In april werden de bouwwerken aan de fiets- en bustunnel in de Zandstraat tijdelijk onderbroken door technische problemen. 
Het was de voorbije maanden stil rond het Stationsproject. Dat verandert nu.

In september starten de bouwwerken voor een ondergrondse parking van 900 plaatsen aan het Conservatoriumplein en 
de Tolstraat én een wegtunnel in de Zandstraat.

Samen met de fiets- en bustunnel in de Zandstraat vormen deze werken het eerste deel van het Stationsproject. Hoe dit er 
allemaal uit zal zien, kan u alvast bekijken op de korte simulatiefilm op kortrijk.be/simulatie1.

Werfcafé: Wat is de fasering van de werken? Welke hinder kan er zijn? Hoe verlopen de omleggingen?
• We lichten u dit graag toe bij een hapje en een drankje tijdens een werfcafé op 11 september tussen 19u en 21u in de foyer 

van feestzaal Départ (Nelson Mandelaplein 18). 
• Na het werfcafé ontvangt u een bewonersbrief en omleggingsplan zodat u alle informatie thuis kan nalezen. Deze info 

zal ook digitaal beschikbaar zijn op www.stationsprojectkortrijk.be. 
• Voor alle vragen kan u vanaf 12 september terecht in het Infopunt (Stationsstraat 13) op maandag van 9u tot 13u, dinsdag van 

13u tot 17u en woensdag van 9u tot 11u en op afspraak via stationsproject@kortrijk.be of 056 27 70 05.

September: start bouw ondergrondse parking en wegtunnel
De werken aan een ondergrondse parking en wegtunnel starten de 2e helft van september.

Voor die start kan er wel al wat beweging zijn op de werf voor de werfinrichting en voor de afbraak van onder andere de 
lijnwinkel en de fietsenstalling in de Tolstraat.

Augustus: voorbereidende werken in de Beheerstraat, Hendrik Consciensestraat en 
Magdalenastraat 
Om in de periode van de bouwwerken alle verkeer zo veilig, vlot en comfortabel mogelijk te laten verlopen, voeren we vanaf 
half augustus asfaltering- en markeringswerken uit langs de belangrijkste omleggingswegen.

Deze omleggingswegen liggen op cruciale fietsroutes, met heel veel fietsverkeer van en naar het station, de binnenstad, Kortrijk 
Weide en de schoolomgeving HOWEST/PTI. Omwille van fietsveiligheid en -comfort kiezen we voor nieuwe fietspaden in plaats 
van het huidige gemengd verkeer. 

Beheerstraat
• In de week van 19 augustus sluiten we de Beheerstraat, tussen de Hendrik Consciencestraat en de Blekersstraat, inclusief 

het kruispunt met de Blekersstraat, af voor alle verkeer. Voetgangers kunnen altijd door. Fietsers dienen de omlegging te 
volgen. 

• We herasfalteren en -markeren de straat. Het wordt tijdelijk terug een straat met dubbele rijrichting en fietspaden in beide 
richtingen om te gebruiken als omlegging tijdens de werken.

• De busstrook verdwijnt en de bussen rijden mee met het verkeer.
• Om voldoende ruimte te hebben om dit te realiseren, heffen we het parkeren in dit deel van de straat op.

Stationsproject: de grote werken starten
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Hendrik Consciencestraat
• In de week van 26 augustus sluiten we de Hendrik Consciencestraat af voor alle verkeer. Voetgangers kunnen altijd door. 

Fietsers dienen de omlegging te volgen.
• We herasfalteren en -markeren de volledige straat naar met een wegprofiel met dubbele rijrichting en fietspaden in beide 

richtingen.
• De busstrook verdwijnt en de bussen rijden mee met het verkeer.
• Het parkeren blijft dankzij het bredere wegprofiel behouden.
 
Magdalenastraat
• van 2 september tot en met 13 september sluiten we de Magdalenastraat af voor alle verkeer.
• We herasfalteren de parkeerstrook en er komt een lichte asverschuiving ter hoogte van de trappenpartij. Aan de kant van de  

trappenpartij wordt plaats gemaakt voor een fietspad en trottoir en aan de overzijde wordt het breed trottoir wat versmald.
• Aan beide zijden van de straat komen er rode fietspaden. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om het parkeren te behouden 

en verdwijnen de parkeerplaatsen.

Alternatief parkeren Beheerstraat en Magdalenastraat
We beseffen dat het verdwijnen van de parkeerplaatsen niet evident is. Helaas is er geen andere mogelijkheid. We verwachten 
immers nog hogere verkeersintensiteiten op de omleggingsroutes. Hierdoor wordt de huidige situatie met gemengd verkeer 
van auto’s en fietsers te gevaarlijk voor de vele fietsers en zijn aparte fietspaden noodzakelijk.

Bewoners van de Beheerstraat verwijzen we naar de Burgmeester Nolfstraat (deel tussen de Beheerstraat en 
Burgemeester Lambrechtlaan) waar er momenteel nog vrije plaatsen zijn.

Bewoners van de Magdalenastraat kunnen terecht op de nieuwe gratis buurtparking op Kortrijk Weide. Tijdens de
werken zal deze bereikbaar zijn via de rotonde Blekersstraat.

Meer informatie in verband met bewonersparkeren?
Parko: 056 28 12 12 - www.parko.be - info@parko.be

Wat met de  fiets- en bustunnel?
De werken aan de fiets- en bustunnel blijven voorlopig onderbroken. De aannemer verwijdert in de week van 26 augustus terug 
enkele berlinerwanden (metalen schoringen).

Die week wordt het voet- en fietspad langs de kant werf ingenomen. Er geldt dan tijdelijk een omweg voor de voetgangers en 
fietsers aan de overzijde.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens het werfcafé op 11 september.

 
Isabel Cossement, communicatiecoördinator 
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