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1 Projectsituering en doelstellingen 

Situering van het project - procesverloop 

Het projectgebied omvat de N43 te Marke-Aalbeke, van het kruispunt met de R8 tot de 

doortocht van Aalbeke (kmp 43,8 - 47,135). De eerdere startnota omschreef ook een deel 

van het doortochtdossier Pottelberg dat ondertussen in uitvoering is. 

Voor de communicatie van dit dossier is overleg geweest binnen de werkgroep (AWV,stad 

Kortrijk en de Lijn) en de GBC: 

 16 maart 2011: Een startvergadering met de opdrachtnemer, stad en MOW 

 mei 2011: Bespreking context aansluiting KMO zone en fietspaden N43. 

 december 2011: Bespreking kruispunten oplossing voor aansluiting KMO zone 

Leiedal tussen E17 en kruispunt De Prince en concepten en dwarsprofielen voor 

aanleg fietspaden N43. 

 31 januari 2012: Bespreking kruispunten oplossing voor aansluiting KMO zone 

Leiedal tussen E17 en kruispunt De Prince en concepten en dwarsprofielen voor 

aanleg fietspaden N43. 

 10 april 2012: Bespreking lichtengeregeld kruispunt oplossing voor aansluiting KMO 

zone Leiedal kruispunt De Prince en fietspaden N43.  

 17 juli 2012: Bespreking groenaanleg langs de N43 in het kader van de aanleg van 

de fietspaden, te rooien en te behouden bomen, inplantingsplaats,….. 

 17 oktober 2012: Haalbaarheid nagaan om een vrijliggend fietspad te realiseren met 

behoud van de bomenrij tussen huidige gracht en rijweg i.p.v. de bomen te rooien, dit 

voor de zone tussen de Lijsterstraat en de brug van de E17 te Aalbeke. 

 22 november 2012: Bespreking openbare verlichting langs het project. 

 25 maart 2013: Bespreking GBC fietspaden N43 

 30 april 2013: Bespreking GBC kruispunt de Prince 

 14 juni 2013: GBC voorstel afgewerkte projectnota 

Het project werd voorgelegd aan de RMC op 9 september 2013 waarbij de oorspronkelijke 

projectnota ongunstig werd geadviseerd. Tijdens de toelichting op de RMC zijn er 

verschillende optimalisaties aangebracht. Deze worden in dit addendum op de projectnota 

toegelicht. Op basis van het verslag van de kwaliteitsadviseur werd het plan aangepast en 

deze plannen werden samen met het addendum aan de projectnota besproken op de GBC 

van 12 november 2013.  

De GBC heeft de aangepaste plannen en addendum projectnota goedgekeurd mits rekening 

te houden met de aanpassingen vermeld in het verslag van deze GBC vergadering. De 

plannen voor de RMC werden in die zin aangepast. 

De verslagen van deze laatste GBC vergadering en het verslag van de RMC werden aan 

deze nota voor de RMC toegevoegd in bijlage. 

Het addendum op de projectnota dient dan ook samen te worden gelezen met de 

oorspronkelijke projectnota en het verslag van de kwaliteitsadviseur.  
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Doelstelling van het project 

Met de samenwerkingsovereenkomst nrs. 1, 6 en 8 verbinden de partijen (het gewest, de 

lokale overheid, de VVM en eventueel andere) zich ertoe nieuwe fietsinfrastructuur langs 

gewestwegen aan te leggen en/of fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren en 

waar nodig nieuwe openbare verlichting te voorzien. 

Het gewest betaalt 100% van de reële kostprijs van nieuwe fietspaden langs gewestwegen 

omdat het een schakel van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk betreft. 

De lokale overheid voert de werken uit. 

Concrete doelstellingen: 

De doelstelling van dit addendum aan de projectnota is het verduidelijken en verantwoorden 

van de gevraagde optimalisaties door de RMC: 

 De gekozen kruispuntoplossingen met een gebundelde dubbelrichtingsoversteek 

moeten worden herzien 

 Ter hoogte van de Willem Putmanstraat moet de voetgangersoversteek al vanop 120 

m zichtbaar zijn 

 Op de T-kruispunten moet er verharding worden voorzien tussen het fietspad en de 

wegrand aan de overzijde van de weg 

 De inplanting van de voetgangersoversteek nabij de bushaltes aan de Don 

Boscolaan is te heroverwegen 

 Langsparkeren op secundaire wegen met 70 km/uur regime is af te raden en waar 

nodig te worden voorzien in groene waterdoorlatende verhardingen (bv grastegels), 

zodat ze enkel gebruikt worden bij grote parkeerdruk en het parkeren tot een 

minimum wordt beperkt. 

 Betere bescherming van de fietser bij de fietsoversteek ter hoogte van de 

toekomstige fietsweg tussen Marke en Hoog Kortrijk 

 De vrije busbaan moet worden ingetekend als een busbaan op vrije bedding. 
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2 Optimalisaties van de projectnota 

2.1 Fietsoversteekvoorzieningen 

Algemeen 

Dit hoofdstuk dient samen te worden gelezen met het hoofdstuk kruispuntoplossingen in de 

projectnota. De wijzigingen hebben enkel betrekking op de oversteekvoorzieningen voor 

fietsers. 

Er werd een onderscheid gemaakt tussen kruispunten met erftoegangswegen die een vrij 

groot aantal woningen ontsluiten en erftoegangswegen die slechts een beperkt aantal 

woningen ontsluiten. 

Voor erftoegangswegen die een vrij groot aantal woningen ontsluiten werden afslagstroken 

voorzien voor het linksafslaand verkeer naar de zijstraten. Deze werden voorzien om de 

doorstroming van het verkeer niet in het gedrang te laten komen. Dit is het geval voor het 

kruispunt van de N43 met de: 

 Willem Putmanstraat 

 Smokkelpotstraat 

 Don Boscolaan 

 Abdijmolenweg / Vannestes Molenstraat 

Indien slechts een beperkt aantal woningen wordt ontsloten via de zijstraat wordt bij de 

inrichting van het kruispunt in principe geen afslagstrook voorzien. Dit is het geval voor het 

kruispunt van de N43 met de: 

 Kapelhoekstraat 

 Busschaertstraat 

 Toekomstige verkaveling Torkonjestraat tussen huisnr. 73 en 77 

 Rootland 

 Pater Vandersteenestraat 

Daarnaast is er ook het lichtengeregeld kruispunt van de N43 met de Hellestraat en Ter 

Duinenstraat + nieuwe ontsluitingsweg van het te ontwikkelen lokaal bedrijventerrein. 

 

De fietsoversteekplaatsen worden hierna overlopen voor het hele projectgebied vanaf 

Aalbeke richting Kortrijk 
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Kruispunt van de N43 met de Kapelhoekstraat  

Het kruispunt van de N43 met Kapelhoekstraat wordt beschouwd als een ondergeschikt 

kruispunt, omdat slechts een beperkt aantal woningen worden ontsloten via deze straat. 

Daarom wordt hier geen afslagstrook voor gemotoriseerd verkeer voorzien. Om de fietser in 

de aandacht te brengen wordt het fietspad ter hoogte van het kruispunt wel aanliggend aan 

de rijweg gelegd en uitgevoerd in rode beton.  

Er is een doorsteek voorzien voor overstekende fietsers. Deze verharde doorsteek wordt 

voorzien tussen de rijweg en het fietspad aan de overzijde van de gewestweg N43. Deze 

verharde doorsteek voor fietsers is met een comfortabele breedte uitgewerkt zodat fietsers 

via een logische oversteekbeweging de gewestweg kunnen oversteken. 

zie plan Grondplan 1 deelzone 1 

Kruispunt van N43 met de Busschaertstraat 

Net voor de brug van de A17 is er een ondergeschikte zijstraat, de Busschaertstraat en de 

inrit van het bedrijf Vandecasteele. Omdat afslaand verkeer komende van Kortrijk de 

afslagbeweging al onder de brug moet inzetten, werd omwille van veiligheidsredenen een 

afslagstrook voorzien, zodat onder de brug een duidelijke verkeerssituatie ontstaat. 

Ook ter hoogte van dit kruispunt wordt de verharde doorsteek voorzien tussen de rijweg en 

het fietspad aan de overzijde van de gewestweg N43. Deze verharde doorsteek voor fietsers 

is met een comfortabele breedte uitgewerkt zodat fietsers via een logische 

oversteekbeweging de gewestweg kunnen oversteken naar de Busschaertstraat, die parallel 

ligt aan de inricht van het bedrijf Vandecasteele. 

zie plan Grondplan 1 deelzone 1 

Kruispunt van de N43 met de toekomstige verkaveling Torkonjestraat 

tussen huisnr. 73 en 77 (zie ontwerpplan deelzone 3)  

Dit kruispunt wordt beschouwd als een ondergeschikt kruispunt, omdat slechts een beperkt 

aantal woningen worden ontsloten via deze straat. Daarom wordt hier geen afslagstrook voor 

gemotoriseerd verkeer voorzien. Om de fietser in de aandacht te brengen wordt het fietspad 

ter hoogte van het kruispunt wel aanliggend aan de rijweg gelegd en uitgevoerd in rode 

beton.  

Er is een doorsteek voorzien voor overstekende fietsers. Deze verharde doorsteek wordt 

voorzien tussen de rijweg en het fietspad aan de overzijde van de gewestweg N43. Deze 

verharde doorsteek voor fietsers is met een comfortabele breedte uitgewerkt zodat fietsers 

via een logische oversteekbeweging de gewestweg kunnen oversteken. 

zie plan Grondplan 2 deelzone 3 
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Kruispunt van de N43 met de Willem Putmanstraat 

Dit kruispunt is een belangrijk kruispunt voor de ontsluiting van de achterliggende wijk. T.h.v. 

het kruispunt met de Willem Putmanstraat wordt een afslagstrook voorzien voor het verkeer 

op de N43 komende vanuit de richting Kortrijk dat in de Willem Putmanstraat afslaat. De 

fietsers kunnen hier in 2 keer oversteken omdat er een middengeleider wordt voorzien, zowel 

aan begin als het einde van de afslagstrook om de overstekende fietser goed te 

beschermen. Op de afslagstrook kunnen er nog een 2-tal auto’ s opgesteld worden. De 

beide fietsoversteekplaatsen liggen in het verlengde van de logische oversteekbeweging 

voor fietsers op deze locatie. 

Het fietspad langs de N43 wordt ter hoogte van de Willem Putmanstraat aanliggend aan de 

rijweg gebracht om de fietser in het zichtveld van de bestuurders te brengen. Om het 

fietspad bijkomend te accentueren wordt het ter hoogte van het kruispunt uitgevoerd in rode 

beton. 

Komende van Aalbeke wordt 50 m voor het kruispunt parkeren onmogelijk gemaakt, o.a. 

door het aanbrengen van een lage vakbeplanting. Dit is nodig om de zichtbaarheid op het 

kruispunt van de N43 met de Willem Putmanstraat zo optimaal mogelijk te maken. De 

voetgangersoversteekplaats wordt verplaatst naar de bushalte ter hoogte van huisnr. 57, 

zodat een vrij zicht van 120 m kan gegarandeerd worden en in dit 70 km/uur gebied de 

oversteekplaats voldoet aan de dienstorder MOW/AWV/2011/6 van AWV. 

zie plan Grondplan 2 deelzone 3 

Kruispunt van de N43 met Rootland 

Het kruispunt van de N43 met Rootland wordt beschouwd als een ondergeschikt kruispunt, 

omdat slechts een beperkt aantal woningen worden ontsloten via deze straat. Daarom wordt 

het kruispunt zo compact mogelijk heringericht en wordt hier ook geen afslagstrook voor 

gemotoriseerd verkeer voorzien. Om de fietser in de aandacht te brengen wordt het fietspad 

ter hoogte van het kruispunt wel aanliggend aan de rijweg gelegd en uitgevoerd in rode 

beton.  

Er wordt een verharde doorsteek voorzien tussen de rijweg en het fietspad aan de overzijde 

van de gewestweg N43. Deze verharde doorsteek voor fietsers is met een comfortabele 

breedte uitgewerkt zodat fietsers via een logische oversteekbeweging de gewestweg kunnen 

oversteken. 

zie plan Grondplan 2 deelzone 3 
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Kruispunt van de N43 met de Smokkelpotstraat , Don Boscolaan en 

Keizerstraat 

Deze 3 kruispunten bepalen de aansluiting van de schoolomgeving Don Bosco en 

Kinderland op de N43 en worden daarom samen besproken. 

Aan het kruispunt Smokkelpotstraat is een linksafslagstrook voorzien vanuit de richting 

Kortrijk. De afslagstrook is voorzien van een middengeleider voor de afslagstrook met de 

bedoeling dat voertuigen komende uit de richting Kortrijk niet snel de Smokkelpotstraat 

kunnen inrijden.  

Ter hoogte van het kruispunt van de N43 met de Smokkelpotstraat werden de 

oversteekplaats voor de fietsers zodanig aangelegd dat fietser gebruik dienen te maken van 

een oversteekplaats voor fietsers met de bedoeling dat de oversteekplaatsen voor fietsers 

ter hoogte van de ondergeschikte zijstraten duidelijk leesbaar zijn, de kruispuntoplossing niet 

de indruk kan wekken dat de fietser voorrang heeft en de autobestuurders hun aandacht 

kunnen vestigen op die locaties waar zij verkeer verwachten. De fietsers kunnen hier in 2 

keer oversteken omdat er een middengeleider wordt voorzien. 

Het fietspad langs de N43 wordt ter hoogte van de Smokkelpotstraat aanliggend aan de 

rijweg gebracht om de fietser in het zichtveld van de bestuurders te brengen. Om het 

fietspad bijkomend te accentueren wordt het ter hoogte van het kruispunt uitgevoerd in rode 

beton. Dit is ook het geval bij het kruispunt met de Don Boscolaan. 

De oversteekplaats voor fietsers aan het kruispunt met de Don Boscolaan is naast een 

oversteekplaats voor schoolkinderen ook dienstig als verbinding fietsers tussen Groen Lint 

Zuid en Preshoekbos. Hier is de fietsoversteekplaats ook gecombineerd met een 

oversteekplaats voor voetgangers. Ter hoogte van dit kruispunt blijft de 

dubbelrichtingsoversteekplaats voor fietsers dus logischerwijs behouden, gezien de 

aansluiting op een dubbelrichtingsfietspad in de Don Boscolaan. Ook de 

voetgangersoversteekplaats blijft hier behouden, gezien de oversteekplaats op deze locatie 

werd voorzien in grondig overleg met de Don Boscoschool en op dit kruispunt prioriteit werd 

gegeven aan goede en veilige oversteekmogelijkheden te voorzien voor kinderen van deze 

school. Op die manier zijn de bushaltes ook goed bereikbaar vanuit de Don Boscolaan. Voor 

openbaar vervoergebruikers uit de Smokkelpotstraat wordt ervan uitgegaan dat deze al 

voldoende goede oversteekmogelijkheden hebben naar de bushalte omdat er een verharde 

middenberm is voorzien die de oversteekbaarheid voor voetgangers sterk verbetert. 

In de Don Boscolaan zelf is voorlopig geen voetpad gewenst aan de zuidelijke kant, wel  

later in het kader van de herinrichting van de Don Boscolaan. Aan de noordelijke kant is een 

dubbelrichtingsfietspad voorzien, zodat hier in een latere fase het dubbelrichtingsfietspad 

kan doorgetrokken worden (breedte 3,00m) tot aan de scholen.  

Ter hoogte van de Keizerstraat is het niet meer mogelijk voor fietsers om over te steken. Dit 

is niet wenselijk gezien de slechte zichtbaarheid over de weg door de aanwezigheid van de 

brug over de E17. Fietsers van Keizerstraat naar de Don-Boscolaan worden daarom met een 

dubbelrichtingsfietspad naar de veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van de Don-

Boscolaan geleid.  
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Fietsoversteekplaats N43 van de toekomstige fietsweg tussen Marke en 

Hoog Kortrijk t.h.v. nieuw bedrijventerrein Torkonjestraat) 

Hoewel deze fietsweg wordt aangelegd bij de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein, is 

met de inplanting van een oversteekplaats voor fietsers in het ontwerp reeds rekening 

gehouden. 

De rijweg wordt zodanig aangelegd dat op termijn met beperkte aanpassingen een 

middengeleider kan worden voorzien met een middeneiland om de overstekende fietser ter 

hoogte van de fietsoversteekplaats goed te kunnen beschermen. Voor het aanpalende 

bedrijf betekent dit dat het terrein op termijn via één toegang moet worden ontsloten en dat 

er dus één van de twee toegangen moet worden gesupprimeerd, om een veilige 

oversteekplaats voor fietsers mogelijk te maken. 

Fietsers van en naar de Keizerstraat kunnen via een dubbelrichtingsfietspad deze 

oversteekplaats voor fietsers bereiken. 

zie plan Grondplan 3 deelzone 5 

Kruispunt De Prince = kruispunt van de N43 met de Hellestraat / Ter 

Duinenstraat + ontsluiting van het bedrijventerrein Torkonjestraat  

Er werd bijkomend onderzoek uitgevoerd om de keuze van de kruispuntinrichting te 

verantwoorden. Het kruispunt wordt ingericht als een lichtengeregeld kruispunt. Het ontwerp 

is het resultaat van het gevoerde ontwerpend onderzoek in hoofdstuk 2.7. van de 

projectnota. 

In dit definitieve ontwerp werden er in overleg met de GBC nog een aantal optimalisaties 

uitgevoerd. Zo werd er een vrije busbaan toegevoegd voor het verkeer op de N43 komende 

vanuit de richting Kortrijk. De vrije busbaan laat tevens toe dat rechtsafslaand verkeer 

richting Marke kan voorsorteren. Op die manier wordt niet alleen de doorstroming van het 

openbaar vervoer, maar ook de doorstroming van het overige verkeer verbeterd. 

Zoals aangegeven op de RMC werd een OFOS (opgeblazen fietsopstelstrook) voorzien in de 

Hellestraat en de Ter Duinenstraat. Het opstelvak maakt het voor de fietsers mogelijk om 

zich tijdens de roodfase op te stellen vóór de wachtende auto's. Wanneer het licht op groen 

springt, vertrekken de tweewielers voor de auto's; ze zijn goed opgesteld om linksaf te slaan 

of rechtdoor te rijden. 

De lichtenregeling zal worden uitgewerkt in samenwerking met EMG. 

zie plan Grondplan ontworpen toestand kruispunt de Prince 

Kruispunt N43 met de Abdijmolenweg /  Vannestes Molenstraat 

Bij het beëindigen van de werken doortocht Pottelberg zal de Rodenburgstraat (bediening 

wijk Rodenburg) worden afgesloten. De wijk is dan slechts bereikbaar via de Vannestes 

Molenstraat. Het is dan ook van belang om linksafslagstroken te voorzien ter hoogte van dit 

kruispunt. 
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Komende vanuit de richting Marke wordt afslaand verkeer toegelaten in de Abdijmolenstraat. 

Er wordt een korte afslagstrook voorzien in de Vannestes Molenstraat is veel afslaand 

verkeer komende uit de richting Kortrijk. De afslagstrook is berekend op 3 afslaande 

voertuigen. De oversteekplaats voor fietsers wordt daarom voor die noodzakelijke afstand 

verschoven in de richting van Kortrijk.  

Ter hoogte van deze kruispunten werden de oversteekplaats voor de fietsers zodanig 

aangelegd dat fietser gebruik dienen te maken van een oversteekplaats voor fietsers met de 

bedoeling dat de oversteekplaatsen voor fietsers ter hoogte van de ondergeschikte zijstraten 

duidelijk leesbaar zijn, de kruispuntoplossing niet de indruk kan wekken dat de fietser 

voorrang heeft en de autobestuurders hun aandacht kunnen vestigen op die locaties waar zij 

verkeer verwachten. De fietsers kunnen hier in 2 keer oversteken omdat er een 

middengeleider wordt voorzien. 

De fietsoversteekplaats vanuit de Vannestes Molenstraat werd gekoppeld aan de 

oversteekplaats voor voetgangers gelegen aan bushalte. Op die manier kon ook een 

voldoende linksafslagstrook voor autoverkeer worden voorzien voor linksafslaand verkeer in 

de Vannestes Molenstraat. De fietsoversteekplaats komende van de Abdijmolenstraat ligt in 

het verlengde van de logische oversteekbeweging voor fietsers op deze locatie. 

Om de fietser in de aandacht te brengen wordt het fietspad ter hoogte van het kruispunt wel 

aanliggend aan de rijweg gelegd en uitgevoerd in rode beton. 

zie plan Grondplan 5 deelzone 7  
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Kruispunt N43 met de Pater Vandersteenestraat  

Het kruispunt van de N43 met Pater Vandersteenestraat wordt beschouwd als een 

ondergeschikt kruispunt, met beperkte ontsluiting. Er wordt voorgesteld dat hier enkel rechts 

in en rechts uit voor gemotoriseerd verkeer wordt toegelaten. Daarom wordt hier geen 

afslagstrook voor gemotoriseerd verkeer voorzien.  

In de Pater Vandersteenestraat is voor de fietsers geen verharde doorsteek nodig gezien we 

hier in 50/km gebied zijn en reeds aanliggende fietspaden zijn voorzien. 

Om de fietser in de aandacht te brengen wordt het fietspad ter hoogte van het kruispunt wel 

aanliggend aan de rijweg gelegd en uitgevoerd in rode beton.  

zie plan Grondplan 5 deelzone 8  
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2.2 Langsparkeren in 70 km/uurgebied 

Buiten de bebouwde kom wordt voor en na elke inrit een verharding in grastegels voorzien 

die toelaat om telkens 1 voertuig te parkeren voor en na te oprit. Dit is voorzien om aan de 

parkeerbehoefte te voldoen. In de huidige situatie worden de bermen ook gebruikt om te 

parkeren. 

Ook op enkele andere locaties in het buitengebied is er occasioneel parkeerdruk: 

 Dit komt voor aan het rusthuis in Aalbeke. Daarom worden van Torkonjestraat 

huisnrs. 20 tot 28 parkeermogelijkheden langs de weg behouden.  

 Ook ter hoogte van de feestzaal Carlton Torkonjestraat huisnr. 67 is er occasionele 

parkeerdruk. 

Ook hier wordt in de berm verharding in grastegels voorzien. Hierdoor zullen deze stroken 

enkel gebruikt worden bij een grote parkeerdruk en zal het parkeren langs deze strook tot 

een minimum beperkt worden. 

Op alle andere bermen in het 70 km/uur gebied is parkeren niet mogelijk. 

2.3 Busbaan op vrije bedding 

De busbaan op vrije bedding wordt als volgt uitgevoerd: BOB wordt vanaf het begin tot aan 

het einde gemarkeerd met volle witte lijn en aangeduid met F18 verkeersbord. De bus mag 

dus die volle witte lijn overschrijden. Waar de BOB stopt, worden er onderbroken strepen 

voorzien zodat het autoverkeer terug kan weven met het busverkeer, aangeduid door 

verdrijvingspijlen voor het autoverkeer.  
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3 Bijlagen 

3.1 Bijlage 1: Verslag van de kwaliteitsadviseur 
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3.2 Bijlage 2: verslag van de GBC 12 november 

2013 
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Provincie  : WEST - VLAANDEREN 

 

Stad Kortrijk : Kortrijk - Aalbeke 

 

 

Aanleg van fietspaden langs de gewestweg N43 te Kortrijk. 

 
 

 

 

VERSLAG GBC VERGADERING   d.d.  12 november 2013 –  

AANPAS PROJECTNOTA 
 

Aanwezig:       * Verdeling verslag 

 

Naam Email 

Dhr. Koen Vandenberghe, verkeersdesk. B.C. info@vormadvies.be * 

Dhr. Bram Verheire, fietscoördinator Provincie West-
Vlaanderen 

bram.verheire@west-vlaanderen.be * 

Mevr. Sofie Eggermont, directie basisschool Kinderland sofie.eggermont@kinderlandweb.be * 

Dhr. Bart Baeten, stad Kortrijk bart.baeten@kortrijk.be * 

Mevr. Inge  Feys, Dep. MOW-aBMU  inge.feys@mow.vlaanderen.be* 

Mevr. Heidi Debouvere, AWV Kortrijk heidi.debouvere@mow.vlaanderen.be * 

Mevr. Gerda Flo, Duurzaamheid Kortrijk gerda.flo@kortrijk.be * 

Mevr. Anastasia Pimenova, Stad Kortrijk anastasia.pimenova@kortrijk.be 

Dhr. Carl Dewaele, stad Kortrijk carl.dewaele@kortrijk.be * 

Mevr. Heidi Debels, stad Kortrijk heidi.debels@kortrijk.be * 

Dhr. Tim Debrabandere, De Lijn West-Vlaanderen wvl@delijn.be * 

Mevr. Cnockaert Ann, Bureau Cnockaert. ann.cnockaert@cnockaert.be  

 
 

Verontschuldigd: 
 

Naam Email 

Ir. Sven Couck, Dienstkring iv. sven.couck@mow.vlaanderen.be * 

Dhr. Jeroen Vanhoorne, M & I - stad Kortrijk jeroen.vanhoorne@kortrijk.be* 

Mevr. Veerle Vandenbroucke, OV stad Kortrijk Veerle.vandenbroucke@kortrijk.be* 

Mevr. Liesbeth Terryn, ruimtelijk planner - Kortrijk liesbeth.terryn@kortrijk.be * 

Dhr. Christophe Boval, Prov. West-Vlaanderen  christophe.boval@west-vlaanderen.be * 

Dhr. Steven Hoornaert, Leiedal sho@leiedal.be * 

Dhr. Philippe Samyn, PZ Vlas philippe.samyn@pzvlas.be * 

Dhr. Didier Maes, De Lijn Kortrijk didier.maes@delijn.be * 

Mevr. Bianca Hoornaert, De Lijn West-Vlaanderen Kortrijk.wvl@delijn.be * 

Dhr. Stefaan PYPE, groencel AWV. stefaan.pype@mow.vlaanderen.be * 

Dhr. Peter Hooreweghe AWV peter.hooreweghe@mow.vlaanderen.be* 
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Bespreking: 
 
De opmerkingen van de kwaliteitsadviseur op de plannen worden overlopen aan de 
hand van het verslag en de plannen.  
 
Door de GBC worden volgende opmerkingen gemaakt: 
De gewijzigde plannen worden goedgekeurd, mits rekening te houden met volgende 
opmerkingen: 
 
Lichtengeregeld kruispunt De Prince:  
• de strook voor weefbewegingen op het kruispunt voor rechtdoorgaand 

gemotoriseerd verkeer in de richting van Aalbeke moet worden verlengd 
zodat het verkeer vlotter kan invoegen. De linksafslagstrook richting de Ter 
Duinenstraat kan worden ingekort. 

• de smalle grasstroken in de aanloop van het kruispunt zijn OK, omdat ze vlot 
zijn te onderhouden.  

• de voetpadstrook thv huisnr.2 aan de hoek van de Ter Duinenstraat wordt 
verlengd. 

• ter hoogte van de fietsoversteekplaatsen wordt het fietspad verbreed en 
uitgebogen zodat fietsers die opgesteld staan om over te steken de 
rechtdoorgaande fietsers niet hinderen. 

• de voorsorteerpijlen moeten worden afgestemd op de lichtenregeling. MOW 
toetst dit intern af en geeft hiervoor aanwijzingen aan het studiebureau. 

• het stukje fietspad tussen het dubbelrichtingsfietspad van het bedrjiventerrein 
en de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein is een 
enkelrichtingsfietspad en geen dubbelrichtingsfietspad. 

 
Ter hoogte van de Don Boscolaan: Groenbuffer tussen dubbelrichtingsfietspad en 
Don-Boscolaan moet doorlopen 
 
In het uitvoeringsdossier zal ook de blindengeleiding worden uitgewerkt in 
samenspraak met Westkans. 
 
De busstrook op vrije bedding moet worden gemarkeerd met bus ipv bob op het plan 
 
MOW bezorgt het asbuiltplan van de Pottelberg kruispunt om de aansluiting op het 
kruispunt te kunnen maken met een goede weefzone voor het doorgaand verkeer, 
waarbij al het verkeer op één rijstrook wordt gebracht en daarna bestaande 3 
rijstroken: 1 rechtdoor, 1 linksaf- en 1 rechstafslagstrook. 
 

Verdere timing: 
• na goedkeuring van het verslag van de GBC wordt het dossier voor 

schriftelijk advies voorgelegd aan de RMC. 
• eind december is er een bewonersoverleg voorzien, waarbij ook het RUP 

Torkonjestraat wordt voorgesteld en ook het fietspadenproject 
• de uitvoeringstermijn van het fietspadenproject kan nog niet worden 

vastgelegd, gezien dit samengaat met de begroting van de stad en de timing 
van het Aquafinproject. 

Opgemaakt op 12/11/2013, 
Voor Bureau Cnockaert nv, 
ing. Ann Cnockaert,  
 


