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Marktverkenning 
 

Situering 

Eind de jaren ’90 werd een kader opgesteld waaraan permanente terrasconstructies op de Grote 

Markt moesten voldoen. Finaal werden toen via individuele stedenbouwkundige vergunningen 17 

constructies gerealiseerd. Deze constructies zijn op vandaag nog in gebruik maar zowel conceptueel 

als technisch verouderd waardoor steeds moeilijker te herstellen. Na een verkennend gesprek met 

de horecaondernemers, het erfgoedoverleg in Kortrijk, betrokken schepenen & administratie werd 

beslist dat het totaalplaatje voor de Grote Markt belangrijk is dan het individueel pand. De erfgoed-

waarde van de Grote Markt als geheel is prioritair en het plein versterken op huidig toeristisch, 

evenementieel en functioneel gebruik. Binnen dit totaalconcept wordt dan een beslissing genomen 

op inidividueel pand.    
 

Specifiek  

De stad wil zich bij de opmaak van het nieuwe afsprakenkader en eventueel installatie laten 

inspireren door voorstellen van producenten die als core-business het ontwerpen, verkopen en 

installeren (al dan niet via onderaanneming) van terrasconstructies hebben: 

1. De stad verwacht een uitgewerkt voorstel met visualisatie, render gebaseerd op de 

bestaande productencatalogus van producenten ingeplant op de Grote Markt.. waardoor in 

overleg met de horecaondernemers, erfgoedpartners, de administratie en politiek in eerste 

instantie een algemeen kader kan opgemaakt worden met de nieuwe bepalingen voor de 

constructies op de Grote Markt. Een visualisatie/render van Grote Markt 1 tot Grote markt 

10 volstaat voor de stad om ons een beeld te kunnen vormen. Ook een raming van kostprijs 

(producten, initiële installatie, waarborgperiode, nazorgkosten…) per individuele installatie 

en totaalinstallatie moet kunnen afgeleid worden uit het voorstel.  

2. Eens deze elementen doorgesproken zijn, zal de stad organisatorisch/juridisch/financieel 

bekijken wat een eventueel vervolgtraject kan zijn.  

• Minstens een kader met nieuwe bepalingen waaraan een constructie op de Grote 

Markt moet voldoen en binnen welke overgangsperiode alle bestaande constructies 

moeten beantwoorden aan dit nieuw kader. Met verantwoordelijkheid bij de 

horecaondernemer om via omgevingsvergunning zijn/haar constructie aan te vragen 

en te laten plaatsen door een firma van zijn/haar keuze.  

• Eventueel en maximaal wordt een piste zoals prefinanciering en installatie middels 

een aanbesteding van de stad verkend.  

Engagement 

Producenten die voorstellen indienen, erkennen bij indiening dat de stad zich met deze 

marktverkenning tot niets engageert. De stad engageert zich wel tov de horecaondernemers op de 

Grote Markt om minstens een nieuw afsprakenkader voor de terrasconstructies (soorten materialen, 

kleuren, technische aspecten, belettering…) op te stellen. Met de marktverkenning wil de stad en 

erfgoedoverleg de mogelijkheden op de markt van constructies verkennen ifv de opmaak van een 

hedendaags en passend afsprakenkader. Sowieso zullen in dit kader elementen terugkomen die 

overeenstemmen met verschillende producten en materialen van verschillende producenten 

(materialen, technieken, vormgeving..). Producenten die hebben ingediend kunnen nadien niet 

claimen dat dit hun specifiek ontwerp of product is. Het vervolgproject zal nog veel toetsing moeten 

ondergaan vooraleer het kan gefinaliseerd worden.  Bij een eventuele investering van de stad wordt 

de wetgeving op overheidsoprachten vanzelfsprekend toegepast.  
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Openbaar domein  

     

              

 

             

 

 

 

 

 

Erfgoed  

Het belfort van Kortrijk is erkend als werelderfgoed. 

De binnenstad van Kortrijk werd als bufferzone 

hieromheen afgebakend. Concreet betekent dit het 

open karakter rondom de historische hallentoren 

dient gevrijwaard te worden.  

 

Terrascontourplannen :  

April ‘21 werd een nieuw terrassenreglement 

inclusief terrascontourplannen goedgekeurd. 

Oranje zones zijn terrassen met hoge 

beschikbaarheid waarover horecazaken quasi 

permanent kunnen beschikken. Gele zones zijn 

extra terrasruimtes die kunnen gebruikt worden 

in het geval het terrein niet nodig is voor 

evenementen, markten…. Essentieel hier zijn de 

vrije doorgangen en draaicirkels, gearceerd op het 

plan, zodat veiligheidsdiensten en belevering niet 

in het gedrang komen. De witte ruimte is vrij te 

houden ruimte.  

 
Aankleding :  

Binnen het terrassenplan moeten de parasols  in 

de oranje zone bestaan uit een centrale paal met 

maximum 4 vierkante parasols. De palen zelf 

moeten grijs gecoat aluminium RAL 9007 zijn. Bij 

voorkeur zijn de parasolvoeten verankerd in het 

openbaar domein. Het doek zelf moet vierkant 

zijn zonder zijflap, basiskleur 7016. Opschriften 

zijn mogelijk met een hooge van 12 cm en kleur 

RAL 1015. Het kleur van luifels en doeken van de 

huidige constructies matchen qua RALkleuren op 

vandaag.  Parasols net als andere aankleding mag 

niet buiten de afgebakende terraszone komen.  
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Panden algemeen  

Onderstaand overzicht concretiseert de situatie op de Grote Markt: 

• 9 panden zijn geklasseerd als monument. 14 panden zijn geregistreerd als belangrijk 

bouwkundige erfgoed. De voorkeur van Erfgoed Vlaanderen is om bij panden die geklasseerd 

zijn als monument te werken met parasols. Panden die geklasseerd zijn en al een juridische 

toelating hadden om een constructie te zetten, kunnen opnieuw een constructie plaatsen.  

• 17 panden hebben op vandaag een permanente terrasconstructie  

• 7 horecaondernemers hebben hun ambitie uitgesproken voor een vaste terrasconstructie. 

Erfgoed Vlaanderen spreekt zich voorlopig niet uit op pandniveau. Het globaal kader zal 

bepalend zijn in hun beoordeling op individueel niveau. 

• 4 horecaondernemers (x) geven aan specifiek te blijven inzetten op parasols. Panden die op 

vandaag geen horeca zijn, werden niet opgenomen in het overzicht. 
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Panden specifiek   

Allo Allo Grote Markt 1 Grondvlak 4m – 5,3m flexibel dak  

Brasserie 
Cesar 

Grote Markt 2 Grondvlak 4m – 4,9m Leegstand   

Café Leffe Grote Markt 3 Grondvlak 4m – 7,2m flexibel dak  

Brasserie 
Muze 

Grote Markt 3a Grondvlak 4m – 8,6m flexibel dak  

Nata Grote Markt 4 Grondvlak 4m – 12m flexibel dak  Grote 
investeringsbereidheid 

Maddox Grote Markt 8 Grondvlak 4m – 8,2m flexibel dak  Grote 
investeringsbereidheid 

Da Franco Grote Markt 9-
10 

Grondvlak 4m – 10m flexibel dak  Grote 
investeringsbereidheid 

Cafe WVL Grote Markt 11 Grondvlak 4m – 6,8m flexibel dak  

Brasserie 
Rodenbach 

Grote Markt 12 Grondvlak 4m – 8,6m Vast dak  

Jilles beers & 
burgers 

Grote Markt 21 Grondvlak 3m – 6,5m flexibel dak  

La Boheme Grote Markt 22 Grondvlak 3m – 5,0m Vast dak Grote 
investeringsbereidheid 

M. Grote Markt 26 Grondvlak 3m – 4m flexibel dak  

L’ Osteria Grote Markt 27 Grondvlak 3m – 5,7m flexibel dak  

Mozart Grote Markt 30 Grondvlak 3m – 6,7m flexibel dak  

Mi Chef Grote Markt 31 Grondvlak 3 – 4,5m flexibel dak  

Ribs ’n beers Grote Markt 32 Grondvlak 3 – 8,7m flexibel dak Grote 
investeringsbereidheid 

Viva Sara Grote Markt 33 Grondvlak 3m – 10m flexibel dak   

Nagomi Grote Markt 39 Grondvlak 4m – 5,8m flexibel dak  

Himalyan 
Curry 

Grote Markt 40 Grondvlak 4m – 4m flexibel dak   

Damier Grote Markt 41 Grondvlak 4m – 9m flexibel dak  Grote 
investeringsbereidheid 

Tarterie Grote Markt 44 Grondvlak 4m – 7m flexibel dak   

Royale Grote Markt 45 Grondvlak 4m – 6,4m flexibel dak  

Savoyard Grote Markt 51 Grondvlak 4m – 8,9m Vast dak  

Hawaiian Poke 
Bowls 

Grote Markt 53 Grondvlak 4m – 9,5m Vast dak  Grote 
investeringsbereidheid 

 

• Bij de panden die bijkomend geïnteresseerd zijn in een constructie zitten 2 panden (Damier 

& Jilles beers en burgers) die geklasseerd zijn als monument. Het pand Boheme & M. liggen 

vlakbij een draaicirkel wat beperkingen oplevert voor het kunnen realiseren van een 

constructie. Hawaiian Poke Bowl ligt op een hoek waardoor ifv zichtbaarheid niet tot tegen 

de Rijselsestraat zal kunnen gebouwd worden. Vanzelfspreken moet de horecaondernemer 

voor het plaatsen van een constructie in overleg gaan met de eigenaar (s).  

• Investeringsbereidheid werd gepolst. Nadat een prijskaartje per pand voorhanden is zal per 

pand de horecaondernemers, de eigenaar en eventueel brouwer moeten gepolst worden in 

hoeverre de investeringsbereidheid nog aanwezig is.  
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Inrichting/aankleding  

Ruimte  

• De nieuwe constructie blijft qua grondoppervlakte identiek. 

• De hoogte van de constructie is wel bespreekbaar. In die mate dat vanuit het erfgoedoverleg 

de hoogte niet absoluut gelijklopend moet zijn voor alle constructies. Ifv van het pand kan 

geschoven worden met de hoogte. De gevelruimte tussen het gelijkvloers en het eerste 

verdiep verschilt van pand tot pand waardoor het ifv herinrichting kan herbekeken worden 

om de aanblik van het pand ten goede te komen.  

• De zijwanden van de constructie moeten strak zijn. Volledig in glas van vloerpas tot begin 

overkapping. In het geval er met andere materialen gewerkt wordt, mag er maar tot 80cm in 

ondoorzichtige materialen gewerkt worden van de vloerpas omhoog, daarboven moet het 

doorzichtig zijn.  

• Wat betreft het dak van de constructie zijn diverse toepassingen mogelijk. Het grootste deel 

van de horecaondernemers kiest voor een flexibel dak die ze kunnen manipuleren ifv het 

weer. Een flexibel dak kan bestaan uit lamellen, een doek dat kan worden geopend naar 

believen … . Een beperkt deel van de horecaondernemers kiest voor een gesloten dak met 

lichtdoorlating. Ook hier zijn alternatieve voorstellen mogelijk. Het belangrijkste is dat de 

gekozen materialen, kleuren op elkaar afgestemd zijn waardoor het eventueel verschil in 

hoogte, een ander soort dak toch een geheel vormt. Het moet voor de stad en de 

horecaondernemer ook duidelijk zijn wat de kostprijs is bij de verschillende alternatieven. In 

de voorstelling kan vertrokken worden van de bovenstaande info. Een prijs per m² voor vast 

dak, flexibel dak wordt best meegenomen in de voorstelling. Horecaondernemers kunnen 

dan met deze prijzen aan de slag in het uit te werken concept. 

• De voorzijde van de constructie moet volledig open zijn of voorzien van maximum 80cm 

ondoorzichtige wanden. Om de horecaondernemers tegemoet te komen bij lagere 

temperaturen zijn voorstellen welkom om de wind en te weren in herfst en winter. We 

denken daar bijvoorbeeld aan mobiele wanden waar glas naar wens en via  mechanische of 

elektrische manipulatie kan uitschuiven, vaste panelen die kunnen aangebracht worden 

(opnieuw de voorwaarde dat enkel de onderste 80 cm ondoorzichtig materiaal is) 

• Elektrische leidingen ifv verlichting en verwarming moeten verwerkt zijn in de constructie 

zelf, geen opbouw. Het eventueel gebruikte glas is vanzelfsprekend veiligheidsglas en 

volledig transparant.  

• Bij materiaalkeuze voor de constructie is duurzaamheid essentieel. Geen materialen worden 

op zich uitgesloten maar het duurzaam en onderhoudsvriendelijk karakter van het materiaal 

is essentieel. De materiaalkeuze moet ook verenigbaar zijn met de verankerde parasols die 

een blijvende factor zijn. 

• Wat betreft belettering (naam van de zaak en sponsoring) moet er wel een bepaalde logica 

terugkeren als je vanop het plein kijkt naar de horecazaken. Dit ongeacht eventuele 

verschillende hoogtes en lettertypes. De aangebrachte belettering, in het bijzonder de naam 

van de zaak, moet gemakkelijk kunnen aangepast worden ifv eventuele overnames.  

• Tussen terrasconstructies dienen ‘kreukelzones’ vermeden te worden. Dit betekent sowieso 

verlies aan commerciële ruimte en is ook niet netjes. Maw een gedeelde wand is ideaal. Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de formule die gekozen wordt in het vervolgtraject. Als er 

mogelijkheden bestaan om constructies netjes te kunnen laten aansluiten ook als ze in 

verschillende snelheden worden gebouwd, worden deze best meegegeven.   
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• Naast de gebruikte materialen zijn ook de kleuren essentieel in de samenhang tussen 

constructies en de Grote Markt. Hogerop zijn reeds de kleuren van de constructie, het luifel, 

de parasols, de belettering aangehaald. Er kan in het concept maximum één extra kleur 

toegevoegd worden aan de reeds vermelde RALkleuren .  

• Uit de voorstelling moet ook blijken welke garantie op welke stukken van de constructie van 

toepassing zijn. Welke periode worden herstellingen of aanpassingen/correcties zonder kost 

verricht? Welke bouwheer (zelf of in onderaanneming) aangesteld is en binnen de hoeveel 

tijd na melding van defect of technisch probleem het euvel wordt verholpen? Bij 

horecaondernemers is snelheid van aanpak cruciaal.  

• Ifv (brand) veiligheid van personeel en klanten doet de bouwheer de nodige verklaringen en 

attesteringen over stabiliteit en brandwerende factor. De constructies worden sowieso nog 

eens overlopen met veiligheidsdiensten. Belangrijkste principe hier is dat er een rechte lijn is 

tussen de in/uitgang van de zaak en de in/uitgang van de constructie. Als de constructie 

meer dan 50% dicht is dan wordt het gebouw door brandweerdiensten gezien als een 

bijgebouw, uitbouw. De constructie en de inrichting van de constructie moet hier dan 

voldoen aan de specifieke voorwaarden.  

• Het perspectief in elk seizoen is belangrijk. In de zomer zitten allen terrasjes netjes vol waar 

dat in de winter minder het geval is. In het geval de klanten in de winter allemaal in de zaak 

zitten, hoe maakt de constructie toch mogelijk dat de passant ziet dat de zaak open is 

ondanks een leeg terras.  

  

Concreet  

Een voorstelling van wat mogelijk is binnen de productencatalogus, inclusief renders-visualisaties op 

schaal voor specifiek de Grote Markt.  

Eventuele interesse bevestigen via bruno.messiaen@kortrijk.be voor 31/08/22. Er wordt een 

infomoment voorzien op 16/09/22  in het stadhuis van Kortrijk dakcafé (4e verdieping). Afspraken 

over oplevering worden dan verder toegelicht.   

 

Bijlages  

Handleiding: Terrassen in erfgoedcontext | Onroerend Erfgoed 

Politiereglement | Kortrijk 

Maximale terrascontourplannen | Kortrijk 

Bouw brandveilig | HVZFluvia 

Tips & Richtlijnen (hvzfluvia.be) 

mailto:bruno.messiaen@kortrijk.be
https://www.onroerenderfgoed.be/publicaties/handleiding-terrassen-erfgoedcontext
https://www.kortrijk.be/politiereglement
https://www.kortrijk.be/maximale-terrascontourplannen
https://www.hvzfluvia.be/bouw-brandveilig
https://evenementen.hvzfluvia.be/tips-richtlijnen

