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Deze brochure wil investeerders Kortrijk laten (her)ontdekken. 
De stad onderging de afgelopen jaren een echte metamorfose en biedt 
heel wat opportuniteiten.
Er werd een stimulerend beleid voor handel en diensten uitgewerkt. 
Samen met het toenemend aantal bezoekers, de unieke ligging en de 
op til zijnde investering is dit het moment om in Kortrijk te investeren.



Cijfers

Drukbezocht station
weekdag
8.914

zaterdag
4.221

74.800
in 2009

77.210
in 2019

Bevolkingscijfers

Gemiddeld inkomen
€ 19.300

in 2009
€ 22.500

in 2016

Positief inkomend pendelsaldo16.965

Pendelverkeer
IN 2012
29.400
IN 2016
31.100

UIT 2012
14.440
UIT 2016
14.150
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400.000 
aantal bezoekers/jaar

245.041
overnachtingen

in 2018

619.000 
grensbezoekers uit Noord-Frankrijk

34,5%
komt

shoppen

3.632.876 
bezoekers in 

de afgelopen 6 maanden

+12%
uitgaven in horeca
herfst 2019 tov herfst 2018



Winkelwandelgebiedgeschiedenis

In 1962 was Kortrijk de eerste stad in Vlaanderen met verkeersvrije winkelstraten. De stad groeide uit tot 
de shoppingstad van Vlaanderen. De verkeersvrije winkelstraten vormen een lus met in het hart Shopping 
Center K in Kortrijk. Winkelen kan hier ongestoord in een rustige omgeving, vlakbij het historisch hart van 
de stad met een voortreffelijke horeca.

K in Kortrijk
Een shoppingcenter in het hart van de binnenstad. K heeft een ruim en afwisselend aanbod waar elke shopper 
zijn of haar hart kan ophalen.  Een echte shoppingservaring uit de duizend in dit winkelparadijs. Grote troef is 
de ondergrondse parking onder het winkelcentrum waarbij je directin het shoppingparadijs terecht komt.

Totale oppervlakte: 34.000m² | Aantal panden: 90 | Aantal parkeerplaatsen: 1.050

1967
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De verlaagde Leieboorden en de bruggen over de Leie zijn voorbeelden hoe Kortrijk de afgelopen jaren 
veranderde. Het water werd terug gegeven aan de stad, bezoekers en inwoners. Die stadsvernieuwing zorgt 
voor de nieuwe dynamiek in de stad.

Ook het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide is een exponent van deze stadsvernieuwing. Met co-creatiehub 
Hanger K, evenementenhal Départ en het nieuwe zwembad is er heel wat beweging op deze site.  
De aanwezigheid van Howest en haar vele studenten draagt bij tot deze dynamiek. Want maar liefst 15.000 
studenten studeren aan de 4 verschillende hogescholen en universiteiten in Kortrijk.

Ook de komende jaren blijft Kortrijk vernieuwen en investeren.  

De stad voorziet in 6 miljoen euro voor een trambus die het ’t Hoge met het centrum moet verbinden.  
Zo krijgen de vele studenten, werknemers van de bedrijventerreinen en bezoekers een vlotte toegang tot 
het stadscentrum.

De verlaagde Leieboorden krijgen een verlengstuk met een jachthaven.

Het winkelwandelgebied krijgt een facelift. De stad investeert meer dan 1 miljoen euro in aanpassingen om 
het winkelen nog aangenamer te maken.





Creatieve stad aan de Leie 
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Sedert november 2017 behoort Kortrijk tot het netwerk creatieve steden 
van de UNESCO. Creativiteit zit dus in het DNA van de regio. De bedrijven 
en organisaties van regio Kortrijk zijn niet bang om te experimenteren en te 
innoveren en samen te werken om dit te bereiken. Ze zijn flexibel en staan 
bekend om hun probleemoplossend, creatief denken: design thinking. 

Member of the UNESCO
Creative Cities Network
since 2017

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization



Incentives vanuit de stad
Financiële steunmaatregelen

Als retailer kan u bij de stad terecht voor twee financiële steunmaatregelen: één voor het openen 
van een vestiging in onze stad: de aantrekkingspremie en één voor investeringen in gebouwen: de 
gevelrenovatiepremie.

Aantrekkingspremie

Voor het openen van een al dan niet bijkomende handelsvestiging in onze stad kunt u beroep doen op de 
aantrekkingspremie. Afhankelijk van het type project en het pand dat u inneemt kunt u tot 100% van de 
jaarhuurkostprijs terugkrijgen, met een maximum van € 30.000. 
Eén van de voorwaarden is dat u minimaal 3 jaar actief blijft in het pand. Indien u de vestiging vroegtijdig 
sluit, dient een deel van de premie worden terugbetaald.

Gevelrenovatiepremie

Indien u een gevel van een handelspand renoveert, komt u in aanmerking voor de gevelrenovatiepremie. 
Deze premie bedraagt maximaal € 5.000 en bestaat uit een terugbetaling van 50% van de gemaakte 
kosten. Het maximale bedrag verhogen we met € 2.500 indien u een aparte ingang voorziet om de 
bovenverdiepingen van het pand toegankelijk te maken voor een andere functie (wonen of werken). 
Bovendien kunt u een bonus krijgen van 30% bovenop het premiebedrag indien u het pand toegankelijk 
maakt voor personen met een handicap.

Test uw concept in onze stad via Kortrijk Zaait 

Via Kortrijk Zaait ondersteunt de stad ondernemers die de tenen in het water willen steken. Bepaalde 
panden kunnen wij aanbieden aan uitzonderlijke voorwaarden: een handelshuurcontract van korte 
duur (1 maand of 1 jaar) én een sterk verlaagde huurprijs. Op die manier kunt u uw concept testen in 
Kortrijk, zonder u meteen te moeten engageren voor lange termijn. Als uw test slaagt, kunt u na dit jaar 
onderhandelen met de eigenaar om een overeenkomst af te sluiten voor verder gebruik. Opgelet: met deze 
actie willen wij niet op pop-up’s inzetten. Ons doel is met de eigenaar een blijvende invulling na de Kortrijk 
Zaait testperiode te kunnen verzekeren.

 R Meer info en aanbod via www.kortrijkzaait.be 

Pop-up in Kortrijk

Indien u op zoek bent naar een tijdelijk locaties als pop-up store of brand store, bieden wij een pand aan in 
de Sionstraat 8. Dit pand, gelegen op een AAA-locatie aan de belangrijkste ingang van K in Kortrijk, beschikt 
over 55m² winkelvloeroppervlakte en kan u huren tegen all-in prijzen (nutsvoorzieningen, onroerende 
voorheffing, huur). De huurprijs is afhankelijk van de periode waarin u het pand wil huren voor minimaal 1 
maand en maximaal 3 maand.

 R Meer info: www.onderneeminkortrijk.be/sionstraat8 
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Stadsmarketing 

Beleef Kortrijk is een performante stadsmarketingmachine die inzet op kwaliteit en de verbinding tussen 
shopping, toerisme en stadsmarketing. Het evenementen- en winkelbeleid wordt gestroomlijnd met een 
budget van € 800.000. We mikken op 500.000 overnachtingen tegen 2030, toetsen het gevoerde beleid af 
met slimme data en grijpen in waar nodig.



Data
Passanten Kortrijk centrum (op een gemiddelde zaterdag)

Bron: © Locatus Online

Gebruik panden per groep Kortrijk centrum

Bron: © Locatus Online
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Aanwezige ketens in Kortrijk centrum

Bron: © Locatus Online



Ketens in K (0)

Bron: © Locatus Online

Ketens in K (-1)

Bron: © Locatus Online
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Ketens in K (+1)

Bron: © Locatus Online

Bezoekersdata en Mastercarddata

De stad meet het aantal bezoekers in het stadscentrum op permanente basis via een raamcontract met een 
telecomprovider.

Op topdagen zijn er meer dan 30.000 bezoekers, los van de inwoners van het centrum of de personen die er 
werken. 

De data leren ons dat er groeimogelijkheden liggen in Henegouwen en Noord-Frankrijk. Ook een deel 
van Oost-Vlaanderen steekt makkelijk de provinciegrens over. Deze bezoekersdata kan in het kader van 
acquisitie gedeeld worden. 

Naast de bezoekersaantallen beschikt de stad ook over de uitgaven in de binnenstad via de bestaande 
betaalkaarten.

Andere data

Kortrijk beschikt nog over heel wat meer data die u kan helpen de juiste beslissing te nemen. 
Check www.onderneeminkortrijk.be/data. Vindt u niet wat u zoekt? Vraag bijkomende informatie op via 
onderneeminkortrijk@kortrijk.be en wij kijken wat we voor u kunnen doen.



Goedkope parkings
Kortrijk is vlot bereikbaar. Het station ligt in het hart van de stad, van de snelwegen is het vlot rijden tot aan 
de beschikbare parkings. Het grootste aantal parkeerplaatsen zit ondertussen ondergronds. 
Het eerste uur is overal gratis, de prijzen zijn democratisch (zie onder).

Shop & Go

Kortrijk is de pionier van de Shop & Go-parkeerplaatsen. Op verschillende plaatsen in de binnenstad kan 
men 30 minuten gratis parkeren zonder ticket, zonder sms.

Daarnaast is er op Kortrijk Xpo een gratis Park & Ride parking. Daar kan men de wagen gratis parkeren en 
met een gratis bus van De Lijn naar het centrum reizen.

Prijzen parkings 

Alle ondergrondse parkings en bovengrondse parkings:

8 tot 20 uur 20 tot 8 uur
< 1 uur GRATIS GRATIS

max. 1.20 uur € 1,5 € 1
max. 1.40 uur € 2,5 € 2
max. 2 uur € 3 € 2
max. 2.30 uur € 4 € 2,5
max. 3 uur € 5,5 € 2,5
max. 3.30 uur € 7 € 3
max. 4.30 uur € 8 € 3
> 4.30 uur - max. 12 uur € 9 € 3

Tarieven bovengrondse parking Haven:

8 tot 20 uur 20 tot 8 uur
< 1 uur GRATIS GRATIS

max. 1.20 uur € 1 € 0,5
max. 2 uur € 1,5 € 0,5
max. 3 uur € 2 € 1
> 3 uur € 2,5 € 1,5
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Levendige stad 
Kortrijk is een erg levendige stad geworden. Zo koos Stubru ervoor om met De Warmste Week naar Kortrijk 
te komen. Maar er is meer. Sinksen is een stadsfestival dat bezoekers tot ver buiten de regio aantrekt. 
Alcatraz is het gezeligste metalfestival van het land met 25.000 bezoekers en Kamping Kitsch hoeven we 
niet meer voor te stellen. 

Zwemparadijs Lago Kortrijk Weide brengt jaarlijks meer dan 300.000 bezoekers naar de stad. 

De Paasfoor is nog steedse de derde grootste en best bezette kermis van het land. 

In 2021 komt met Paradise een nieuw stadsfestival naar Kortrijk. Deze opvolger van Play moet opnieuw 
meer dan 150.000 bezoekers naar de stad brengen.

De Warmste Week
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Sinksen

Paasfoor - © Belga Alcatraz

Kamping Kitsch Lago - © Siegfried Desmet
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