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Opdracht ‘Fiets- en Groenstructuur Kortrijk Noord’ 

Fiets- en Groenstructuur Kortrijk Noord 
Projectfiche 

1. Projectgebied 

 

Het projectgebied werd afgestemd op de ligging en potentie van twee reservatiestroken – de N328 en 
de N50c – binnen de stadsmagneet ‘Noordelijke Cluster’ (Kortrijk 2025) en de ‘Toekomstvisie 
Fietsnetwerk Kortrijk’. Workshops, studies, etc. waarin richting gegeven wordt aan de betekenis en de 
invulling van deze stroken en zijn omgeving, vormen het uitganspunt van deze opdracht. 
 
Het projectgebied bestaat uit een ruime projectcontour (A), 2 deelstructuren (B en C) en 6 
deelgebieden (zie bovenstaande kaart). Naargelang de fase, er worden 2 fases doorlopen, zal de 
focus op de zones wijzigen :  
 

• Fase 1 | Conceptschets en startnota’s (ruime contour en deelstructuren) 

In de eerste fase van de opdracht wordt voor de ruime projectcontour (A) een conceptschets 
opgemaakt. Met die conceptschets heeft de stad de ambitie een doordacht, samenhangend, 
complementair en wervend verhaal te bekomen voor de fiets- en groenstructuur (zie ook 
projectdefinitie). 

Binnen de ruime projectcontour (A) maken we vervolgens een onderscheid tussen ‘Parc50’ (B) en 
‘Korridor328’ (C), met daartussen de Kortrijksestraat. Voor beide zones wordt een startnota in functie 
van het fietsfonds opgemaakt. 

• Fase 2 | Inrichtingsplannen en projectnota’s (deelgebieden) 

In de tweede fase van de opdracht wordt voor elk van de deelgebieden een uitvoeringsgericht 
inrichtingsplan en een projectnota in kader van het fietsfonds opgemaakt. Met deze deelgebieden 
worden er concrete realisaties nagestreefd. De tweede fase is dus pas doorlopen na realisatie op 
terrein. Aangezien het om verschillende deelgebieden gaat, elke met specifieke kenmerken, is een 
gefaseerde uitvoering mogelijk.   
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Het gaat om de deelgebieden ‘Astridpark-Molenstraat’ (1), ‘Molenstraat’ (2), ‘sportpark Wembley’ 
(4), ‘Guido Gezellelaan-Zuidstraat’ (5) en ‘Zuidstraat-Waterhoennest-Oude Ieperseweg’ (6). 
Deelgebied ‘N50c’ (3) zal na de eerste fase van de opdracht ‘Fiets- en Groenstructuur Kortrijk Noord’, 
verder uitgewerkt worden binnen de lopende opdracht ‘Heulebeek’ door het ontwerpteam MAAT-
Antea. 

Per deelgebied zullen ook de nodige procedures met betrekking tot de omgevingsvergunning en de 
aanbesteding doorlopen worden. 

2. Proces 

Onderstaande schema geeft het proces met een minimum aan stappen weer, dat volgens de stad 
wenselijk is om het project tot een goed einde te brengen. Als onderdeel van de opdracht zal het 
studiebureau aan de hand van dit schema het participatietraject uitwerken en organiseren. 
 

  12 januari 2021 Gunningsprocedure opdracht 

  • Klankbordgroep 1 Informeren en kennismaking 
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Maart 2021 Draft conceptschets en startnota’s 

• Infomarkt  

• Klankbordgroep 2 (conceptschets) Bespreking draft conceptschets 

• Projectstuurgroep (fietsfonds)  

• Participatiemoment  

Midden 2021 Definitieve conceptschets en startnota’s 

• Klankbordgroep (conceptschets) Terugkoppeling definitieve conceptschets 

• Projectstuurgroep (fietsfonds) Goedkeuring startnota’s 
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Najaar 2021 Voorontwerp en projectnota 

• Participatiemoment Klankbordgroep uitgenodigd 

• Klankbordgroep Thematisch 

• Projectstuurgroep (fietsfonds) Goedkeuring projectnota 

Voorjaar 2022 Ontwerp 

• Infomoment Klankbordgroep uitgenodigd 

Midden 2022 – midden 2023 Omgevingsvergunning, aanbesteding en 
gunning werken 

 Najaar 2023 Start werken 

 
Bilateraal kunnen er gesprekken plaatsvinden met belanghebbenden. Dit werd niet opgenomen in 
bovenstaande schema.  

3. Projectdefinitie 

In respectievelijk 2006, het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, en 2014, een 

gemeenteraadsbeslissing, nam stad Kortrijk het standpunt in niet langer achter de realisatie te staan 

van autoverbindingen op de reservatiestroken van de N50c en de N328. Sindsdien werd een invulling 

van de reservatiestroken als stedelijke fiets- en groenstructuur onderzocht, met de Molenstraat als 

belangrijke verbinding tussen beiden. Het is de uitdaging om uit de bestaande studies een helder, 

complementair en breed gedragen verhaal te destilleren, dat tot effectieve realisaties zal leiden. 

 

De fiets- en groenstructuur nam als project een concrete vorm aan naar aanleiding van het 

bestuursakkoord ‘Kortrijk. Beste Stad Van Vlaanderen’ (BSV, 2019). Het is immers de doelstelling van 

het project om bij te dragen aan de ambities uit het BSV. Zo heeft stad Kortrijk de ambitie om de meest 
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wandel- en fietsvriendelijk stad van Vlaanderen te worden, waar elke Vlaming wil komen wonen, 

werken en spelen. Hiervoor komt het uitrollen van de ‘Toekomstvisie Fietsnetwerk Kortrijk’ en het 

‘Ruimtepact’ in beeld. De stad streeft ook naar meer biodiversiteit en nieuwe groene, 

kindvriendelijke inrichtingen in de nabijheid van wijken en buurten. Met het doel om een stad met 

sport voor iedereen te zijn en beweging te stimuleren, worden acties zoals meer sport- en 

beweegmogelijkheden in de publieke ruimte en bijkomende, kwalitatieve multifunctionele 

sportvelden en -terreinen voorgesteld. 

 

Het bestuursakkoord gaat dieper in op ingrepen die bijdragen tot een betere fietsveiligheid en 

bereikbaarheid, zoals het ontvlechten van fietsverkeer, afscheiden van fietspaden, invoeren van 

fietsstraten, bouwen van fietspoorten en inbedden van fietsroutes in nog onbekende landschappen 

doorheen de stad. Bovendien wil de stad de herkenbaarheid en identiteit van die onbekende 

landschappen en de woonomgeving versterken, met het oog op de woon- en leefkwaliteit, een groter 

veiligheids- en buurtgevoel en sociale cohesie. Immers, open- en bebouwde ruimte versterken elkaar. 

Stad Kortrijk ziet dan ook een opportuniteit in de reservatiestroken van de N328 en de N50c om groene 

functionele belevingstrajecten te realiseren, buurten en plekken met elkaar te verbinden via veilige 

fietspaden en groenblauwe corridors, met kansen om aantrekkelijke publieke ruimtes met 

buurtgroen op wandelafstand en een verzorgd openbaar domein dat spelen en bewegen stimuleert 

te creëren. 

 

Het resultaat van dit project bestaat uit een conceptschets voor het geheel, twee startnota’s i.k.v. het 

fietsfonds voor Konnector328 en Parc50 en uitvoeringsgerichte inrichtingsplannen met bijhorende 

beheersplannen voor vijf deelgebieden. Deelgebied N50c wordt na de conceptschets en startnota, 

verder uitgewerkt binnen de lopende studie ‘Heulebeek’ met het ontwerpteam Maat-Antea. 

 

De conceptschets is de concretisering van de uitdaging en legt belangrijke keuzes definitief vast aan 

de hand van een allesomvattend (incl. ruimtelijke, juridische en financiële impact) ontwerpend 

onderzoek en een breed participatietraject: (1) de ligging van de fiets- en groenstructuur, (2) het profiel 

van de fiets- en wandelpaden, (3) de inrichting, de functie en het profiel van de straten waarmee de 

fiets- en groenstructuur samenvalt, (4) de kruising van de fiets- en groenstructuur met wegenis en 

spoorlijn, (5) de verweving van de fiets- en groenstructuur met zijn omgeving, (6) het programma in 

en rond de fiets- en groenstructuur, (7) de meerwaarde van de fiets- en groenstructuur en zijn 

omgeving voor verschillende ecosysteemdiensten, (8) de materialisatie (bv. type verharding, banken, 

groen, etc.) die bijdragen aan de continuïteit en leesbaarheid van de fiets- en groenstructuur en (9) de 

ontwikkelingsmogelijkheden (fietspoort) ter hoogte van de Guido Gezellelaan. 

 

Deze conceptschets wordt met het oog op de effectieve realisatie van zes deelgebieden, verfijnd tot 

inrichtingsplannen met aanbestedingsdossiers, omgevingsvergunningsaanvragen en opvolging van 

de werken. 

 

Eenmaal de werken zijn opgeleverd en er een eind komt aan de opdracht, verwacht de stad dat het 

fietsgebruik zal toenemen en haar inwoners meer zullen bewegen. Met dit project rekent de stad er 

ook op een aangenamer stadsklimaat te krijgen en het sociaal contact te bevorderen. Bovendien 

ontstaat mogelijks een positief eigenaarschap over en grote waardering voor deze nieuwe publieke 

ruimte door omwonenden, én ruimer de Kortrijkzanen. Omwille van de meerwaarde van dit project 

voor zijn omgeving, is het denkbaar dat randen zich zullen verweven en verbinden met de fiets- en 

groenstructuur, met kwalitatievere ontwikkelingen tot gevolg. Bijkomend heeft deze fiets- en 

groenstructuur als effect dat stad Kortrijk zich nog meer op de kaart zet als toekomstgerichte stad. 
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De (potentiële) gebruikers, de randvoorwaarden en de relatie met andere projecten en programma’s 

zijn van groot belang voor het project. Met de context van het projectgebied en de vereisten uit het 

fietsfonds als stevige basis, dient bij de uitwerking van de opdracht – naast de fietsers en wandelaars, 

recreanten en sporters, omwonenden en Kortrijkzanen – afgestemd te worden met de staddiensten 

(of partners) als gebruikers die instaan voor beheer en exploitatie. Hierbij worden de vooropgestelde 

uitvoeringstermijnen en het voorziene budget niet overschreden. Daarnaast dient afgestemd te 

worden met andere (lopende) projecten binnen het projectgebied, die geen onderdeel uitmaken van 

het project ‘Fiets- en groenstructuur Kortrijk Noord’. Het gaat onder andere om het centraal gebouw 

in sportpark Wembley (ontwerp en uitvoering), een private sportclub aan de Kortrijksestraat en het 

project Heulebeek (ontwerp en uitvoering reservatiestrook N50c). 

 

4. Project in cijfers 

Oppervlakte projectgebied (totaal) : 25,8 ha 

• Deelgebied 1: 1,2 ha  

• Deelgebied 2: 2,3 ha  

• Deelgebied 3: 3,8 ha  

• Deelgebied 4: 12,8 ha  

• Deelgebied 5: 1,6 ha  

• Deelgebied 6: 4,1 ha 

 

Fietspaden (totaal) : 5 km 

• Parc50 – van Astridpark tot speeldomein De Warande : 1,6 km 

• Konnector328 – van Moorseelsestraat tot verkaveling Oogststraat : 2,5 km 

• Leynvaalsstraat en Molenstraat : 950 m 

 

Projectbudget (totaal) : € 7,84 M 

• Parc50 : € 3,24 M 

• Konnector328 : € 4,17 M 

• Molenstraat : € 0,43 M 

• Geen budget voorzien ifv rioleringswerken 

• Exclusief grondverwervingen (afzonderlijk budget) 

 

5. Opvolging project (projectteam Kortrijk) : 

• Lize Meert (gebiedswerker en contactpersoon klankbordgroep)  
contact : lize.meert@kortrijk.be  

• Jeroen Vanhoorne (mobiliteitsexpert) 
contact : jeroen.vanhoorne@kortrijk.be 

• Dries Soubry (projectleider infrastructuur) 

• Nicolas Provoost (ruimtelijk planner-landschapsarchitect)  
contact : nicolas.provoost@kortrijk.be  
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