
Persbericht
Stad Kortrijk

zaterdag 23 november 2019

2,1 miljoen Vlaamse steun voor ambitieus 
stadsvernieuwingsproject Konnector 
De Vlaamse Regering erkent Konnector als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Naast een eigen investering van 12 
miljoen euro komt daar nu 2,147 miljoen euro Vlaamse steun bovenop. Konnector is een ambitieus stadsproject 
voor het gebied tussen Wembley en Bissegem dat uitgevoerd wordt tussen 2019 en 2025. Konnector is de opvolger 
van eerdere stadsvernieuwingsprojecten zoals K in Kortrijk, Overleie en Kortrijk Weide. 

Vincent Van Quickenborne, burgemeester: “De erkenning als stadsvernieuwingsproject maakt dat we net zoals op Kortrijk Weide en 
Overleie een boost kunnen geven aan Bissegem”. 

Gevolg van ‘Ruimtepact Kortrijk 2025’

Tijdens de stadsdebatten ‘Kortrijk 2025’ kwam naar voor dat het westelijk deel van de stad zeer dens bebouwd is. Wijken en 
stedelijke diensten staan te weinig met elkaar in verbinding. Toch is er in het gebied tussen Wembley en Bissegem nog heel 
wat open ruimte aanwezig en ligt alles op korte afstand van elkaar. Met Konnector wordt deze uitdaging aangepakt door 
een groenstructuur van 4,4 km lang en een oppervlakte van 40 ha te realiseren. Op deze groenstructuur worden Wembley, 
stadsgroen Ghellinck en Bissegem als belangrijke stedelijke plekken versterkt. Tussen deze stedelijke hotspots wordt 4 km 
aan hoogwaardige fietsinfrastructuur gerealiseerd.

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten: “Konnector is een direct gevolg van het ‘Ruimtepact Kortrijk 2025’. We maken 
kwaliteiten zichtbaar en realiseren leesbare groene verbindingen tussen Bissegem en het centrum van de stad”. 

 



Wembley wordt sportpark

De komende jaren wordt sportcentrum Wembley van 8 naar 13 ha uitgebreid. Hierdoor ontstaat ruimte om nieuwe 
sportfaciliteiten uit te bouwen. Wembley wordt ook meer dan vandaag onderdeel van de leefomgeving. Onnodige 
verharding wordt opgebroken en fietsverbindingen doorheen de site worden gerealiseerd. Vrije sport-, speel- en 
bewegingstoestellen en extra groen zorgen ervoor dat Wembley evolueert naar een echt sportpark. Een plek waar 
stadsbewoners kunnen sporten, ontspannen en elkaar ontmoeten.

                Wembley als sportpark met ruimte voor ontmoeting, spelen en sporten

N328 wordt groene fietsverbinding

De vroeger geplande autoverbinding N328 wordt geschrapt. De reservatiestrook wordt omgeturnd naar een groene 
structuur en wordt een verbindend element tussen wijken die nu van elkaar gescheiden zijn. In plaats van een achterkant 
wordt de groene ruimte een voorkant. Een plek waar kinderen kunnen ravotten en buren elkaar kunnen ontmoeten. 
Op deze groenstructuur wordt een hoogwaardige fietsverbinding gerealiseerd. Samen met alle andere ingrepen wordt 
binnen het stadsproject niet minder dan 4 km aan hoogwaardige functionele fietsverbinding gerealiseerd. Deze fietspaden 
verbinden Bissegem, stadsgroen Ghellinck, Wembley en het centrum van Kortrijk in enkele minuten fietsen.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Met 4 km aan nieuwe hoogwaardige fietsverbindingen komen Bissegem, stadsgroen Ghellinck en 
Wembley op enkele minuten fietsen van elkaar te liggen”. 

 
              De N328 wordt naast een fietsroute ook een groene ruimte die wijken verbindt



Stadsgroen Ghellinck

Stadsgroen Ghellinck is de 2e stedelijke plek. In de afgelopen jaren kochten de stad en Natuurpunt stelselmatig gronden 
aan. Zo kan het gebied uitgroeien tot een groene long van 12ha. De inrichting kwam tot stand na een periode van 
experiment en tijdelijk gebruik. In overleg met Natuurpunt, buurtbewoners en verenigingen werd het inrichtingsplan 
opgemaakt dat voorziet in natuurontwikkeling, avontuurlijk spelen en moestuinen. Dit najaar zijn de werken gestart.

Bissegem adem geven

Door de verkeersdrukte staat de leefbaarheid van Bissegem onder druk. Door de realisatie van de verkeerswisselaar A19-R8 
kan de doorstroming naar de R8 verbeteren en kan de verkeersdruk in de kern van Bissegem afnemen. Met de heraanleg 
van de Driekerkenstraat, de Overzetweg en de nieuwe brug over de Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 km veilige 
fietsverbinding te realiseren. 

Kelly Detavernier, schepen van Evenementen en Kerkfabrieken: “Het samenbrengen van functies en activiteiten in de kerk moet zorgen 
voor een nieuwe dynamiek in het hart van Bissegem”.

Op de as tussen de Leie en het OC Troubadour wordt de kerk omgebouwd tot een centraal punt voor stedelijke functies 
en diensten (bibliotheek, academie, sociale dienstverlening, ruimte voor verenigingen,…). Door deze functies samen te 
brengen kunnen nieuwe dynamieken ontstaan. Nabij het oud gemeentehuis, de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei 
worden groene ruimtes toegankelijk gemaakt. Ter hoogte van de Vrije Aardstraat wordt een perceel aangekocht zodat 
Bissegem een nieuwe publieke groene ruimte krijgt aan de Leie. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten en waar 
kinderen kunnen spelen. Al deze ingrepen geven Bissegem adem.

        ‘Bissegem Plage’ als nieuwe groene ruimte voor Bissegem aan de Leie. 
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