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Kortrijk, 1 september 2022 

Omleggingen N43 – laatste fase 
 
Beste bewoner 
Vanaf 05/09/2022 vangt de laatste fase van de werken N43 aan. Daarbij is het kruispunt De Prince en een 
deel van de Hellestraat afgesloten waardoor ook de (secundaire) omlegging van Aalbeke naar Kortrijk 
grondig wijzigt. Zo zal de Decauvillestraat niet meer kunnen gebruikt worden. We hebben ervoor gekozen 
om de omleggingen van en naar Kortrijk volledig gescheiden te laten verlopen.   

Eerst en vooral herhalen we nog eens dat alle doorgaand verkeer (inclusief  zwaar verkeer) tussen Kortrijk 
en Aalbeke/Moeskroen via een hoofdomlegging verwezen wordt naar de R8/E17. Daarnaast wordt verkeer 
met herkomst Moeskroen of Rollegem dat via de N43 naar Kortrijk wil ter hoogte van Aalbekeplaats 
verwezen naar de Lauwsestraat.  

Maar -zoals bij elk wegenwerk- wordt er ook een omlegging voorzien voor het lokale 
(bestemmings)verkeer. Met deze bewonersbrief willen we jullie hierover nader inlichten (zie ook 
plannetje). 

Omlegging van Aalbeke naar Marke/Kortrijk 

De huidige omlegging is niet meer mogelijk en wordt vervangen door Smokkelpotstraat - St-Anna - OLV-
Ten-Spiegelestraat - St-Annastraat – Vannestes Molenstraat. Op dit tracé wordt tijdelijk 
eenrichtingsverkeer ingevoerd in St-Anna, tussen Smokkelpotstraat en de zijarm (nabij de rijbaankussens). 
Dit is in de omgekeerde richting van wat het een hele tijd geweest is en van wat het na de werken definitief 
zal worden. Ter hoogte van de scholen blijft tweerichtingsverkeer mogelijk.  

Opmerking: In de eerste week moet wel eerst nog een vervelend ommetje gemaakt worden vanaf de 
Smokkelpotstraat via ’t Helleke en de Don Boscolaan naar St-Anna, omwille van een dringend werk iets 
verderop in de Smokkelpotstraat. 

Aangezien het kruispunt De Prince en een stuk Hellestraat dicht zijn, is het onvermijdelijk dat het 
omleggingstracé (richting Kortrijk) niet alleen door de schoolomgeving en fietsstraat St-Anna loopt, maar 
ook door de wijk Rodenburg. De geldende snelheidsbeperking tot 30km/u zal overal extra worden 
aangegeven en de politiediensten gaan daarop regelmatig controleren en ook op de 
tonnenmaatbeperking. Plaatselijk zwaar verkeer blijft echter steeds toegelaten.  
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In de Rodenburgstraat zijn inmiddels de paaltjes ter hoogte van de Pottelberg terug geplaatst omdat er 
terug verkeer mogelijk is op de Pottelberg, tussen Vannestes Molenstraat en de R8. De asfalt-toplaag moet 
daar weliswaar nog worden aangebracht op het einde der werken. Dan zal de wijk Rodenburg enkele 
dagen moeilijk bereikbaar zijn.  

Omlegging van Marke/Kortrijk naar Aalbeke 

Hier wordt de huidige omlegging grotendeels behouden. Verkeer op de Pottelberg zal vanaf de 
Abdijmolenweg omgeleid worden naar de Baliestraat – Hellestraat – Kleine Pontestraat – Kardinaalstraat – 
Keizerstraat. Ook op dit tracé blijven de politiediensten regelmatig controleren, maar ook hier blijft 
plaatselijk zwaar verkeer steeds toegelaten.  

Om te vermijden dat er omleggingsverkeer in beide richtingen zou terecht komen in de Kleine Pontestraat 
sluiten we de Decauvillestraat ter hoogte van de Kardinaalstraat af en wordt er tijdelijk 
eenrichtingsverkeer  ingevoerd in de Kardinaalstraat, tussen de Kleine Pontestraat en de Keizerstraat. 
Vanuit de Keizerstraat zal men dus niet meer naar de Kardinaalstraat kunnen. Dit is nodig om de 
doorstroming richting Aalbeke te (blijven) garanderen en conflicten te vermijden.  
De lijnbus volgt dezelfde tracés. Er worden tijdelijke haltes voorzien. Voor de fietsers is er geen specifieke 
omlegging voorzien omdat die hoogstens plaatselijk ter hoogte van het kruispunt De Prince zullen omgeleid 
worden.  
Het einde van de werken is momenteel voorzien rond halfweg november.  

Op de volgende pagina vinden jullie een plannetje met de nieuwe omleggingen. Het gedetailleerder 
signalisatie- en omleggingsplan is terug te vinden op de website van Kortrijk (N43-Torkonjestraat-
Pottelberg/communicatie).  

Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en schepenen 

Voor deWnd. Algemeen Directeur 

Bij machtiging van 1 april 2022 

 

Wim Lodewyck 

Teamverantwoordelijke 

 
Voor de Burgemeester 

Bij machtiging van 12 oktober 2020 

 

Axel Weydts 

Schepen van mobiliteit en openbare werken 
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