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Het zal een kwarteeuw geduurd
hebben voor in 2021 de eerste spa-
desteek in historisch Kortrijk
wordt gedaan. De ambities zijn to-
renhoog. Het geheel moet nadien
zelfs beter worden dan Vieux Lille,
het historisch en lucratief deel van
Rijsel. 

Kortrijk wil oud en nieuw ver-
binden, lees het winkel- en wandel-
gebied (en dus commercieel Kort-
rijk) en het historische hart van de
stad. De werken gebeuren in zes fa-
sen. Het eerste project dat (verder)
wordt aangepakt, is het Begijnhof.
Het Begijnhof is werelderfgoed en
de stad koestert het. De renovatie
zal 16 miljoen euro hebben gekost.

Daarna volgt de ontdubbeling
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk,
waarvan een deel museum wordt.
Vervolgens is er vanaf 2021 de aan-
pak van de straatjes rond het histo-
risch centrum. Volgende opdrach-
ten zijn de vergroting van het Be-
gijnhofpark en de invulling van de
Groeningeabdij en tot slot de af-
braak en heropbouw van de site
Sint-Vincentius. 

In totaal gaat het om een inves-
tering in het historisch hart van
100 miljoen euro, waarvan één der-
de voor rekening van de stad en
twee derde voor de particuliere
markt. In dat laatste bedrag zit on-
der meer de 20 miljoen euro voor
een nieuw hotel in de Onze-Lieve-
Vrouwestraat (in het oud-huis Clo-
vis) en de investering van 28 mil-
joen in One Broel, een apparte-
mentscomplex. 

Burgemeester Vincent Van
Quickenborne (Team Burgemees-
ter): ‘Het is een van de belangrijk-

Nadien volgt een opwaardering
van het Begijnhofpark, met een
uitbreiding van 30 procent. Daar-
voor moet zelfs een deel van de tuin
van de Heeren van Groeninghe
sneuvelen. 

De Groeningeabdij krijgt een
nieuwe invulling. Het wordt een ei-
gentijdse kunst- en tentoonstel-

lingsruimte rond het thema ‘iden-
titeit’ en met een duidelijke link
met het museum 1302.

In de zesde en laatste fase begint
de afbraak van de gebouwen van
het vroegere Sint-Vincentius. Sche-
pen van Bouwen en Wonen Wout
Maddens (Team Burgemeester):
‘Dat gebeurt vanaf 2023. Het zicht

ste investeringen in Kortrijk in de-
ze beleidsperiode. De eindfase is
gepland voor 2026. Wij willen het
historisch hart van de stad terug-
geven aan de Kortrijkzanen. We
moeten hiermee een internationa-
le publiekstrekker worden.’

Onze-Lieve-Vrouwstraat 
wordt woonerf
De heropening van het Begijnhof is
gepland in het weekend van 
7-8 mei 2021. De restauratie begon
in 1984, maar de jongste jaren is
haast gemaakt en het einde is in
zicht.

Tweede project is de Onze-Lie-
ve-Vrouwekerk. Die krijgt een dub-
bele functie. Behalve de eredien-
sten komt daar een virtuele her-
denking van de Guldensporenslag.

Vanaf 2021-’23 worden de stra-
ten rond de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk opnieuw aangelegd. Ontwer-
per is Michel Devigne, die ook de
verlaagde Leieboorden uitteken-
de. De Onze-Lieve-Vrouwestraat
hoort bij deze heraanleg en wordt
woonerf. Dat betekent dat er geen
doorgaand verkeer meer mogelijk
zal zijn naar de Grote Markt.

‘We moeten hiermee
een internationale 
publiekstrekker 
worden’
 
Vincent Van Quickenborne
Burgemeester
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op de historische kerk wordt her-
steld en er komen woningtypes die
in de lijn liggen van de omgeving.
Geen hoogbouw dus.’ 

Op Open Monumentendag, 
13 september, wordt de hele site
aan de Kortrijkzaan getoond en
uitgelegd.

Kris Vanhee

Historisch hart van Kortrijk 
wordt groener en rustiger

De stad Kortrijk begint aan de heropbouw van haar historisch hart. 
Een werkje dat werd beloofd bij de verkiezingen. Er komt een injectie van 
100 miljoen euro.
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