
1. Ziekenhuiscampus AZ Groeninge
In april zijn de laatste activiteiten van AZ Groeninge op campus Loofstraat gestopt en overgebracht 
naar de campus Kennedylaan. De site en de ruime buurt staan voor belangrijke veranderingen. De stad 
heeft in overleg met het AZ Groeninge, Leiedal en andere experten een masterplan opgemaakt voor 
de herontwikkeling van de site. Dat plan moet de komende maanden verder verfijnd worden en laat de 
potenties van het gebied zien.

De bestaande gebouwen zijn niet zomaar herbruikbaar. Daarom gaat het masterplan uit van de volledige 
sloop van het ziekenhuis. De site ligt op een zeer strategische plek in de stad langs belangrijke fietsroutes 
en met het station op wandelafstand. Ook voor de auto is de site goed bereikbaar door de nabijheid van de 
E17, de R8 en het centrum. 

Wijk in verandering Wat verandert er?

2. De Doorniksewijk
De Doorniksewijk is de belangrijkste as door de buurt. Het is veel meer dan een toegangsweg naar het 
centrum. De Doorniksewijk en de omliggende straten staan voor belangrijke keuzes die de leefbaarheid in 
de buurt een stuk kunnen verhogen.

De stad onderzoekt samen met De Lijn over de verbetering van het openbaar vervoer op die as. In 
afwachting daarvan pakken we nu al de voetpaden grondig aan.
Belangrijke keuzes:
• Hoe maken we de straten nog aangenamer voor fietsers en passanten? 
• Kunnen we zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en houden we alles bereikbaar? 
• Hoe maken we de kwaliteit van de Doorniksewijk voelbaar in de omliggende straten en parken? 
• Kunnen we meer ruimte maken voor nieuwe handelszaken, werkplekken en woningen? 

3. Delhaize
De Doorniksewijk heeft een groot winkelaanbod, onder andere op vlak van kleine specifieke handelszaken 
en voedingszaken. De supermarkt Delhaize in de Loofstraat is daar ook een onderdeel van. Delhaize heeft 
plannen om het gebouw te slopen en te herbouwen om het aanbod te verbeteren en te vergroten.

4. De Sint-Rochuskerk, de Dekenij en de school
In veel steden loopt een debat over hoe we moeten omgaan met leegstaande kerken en ander belangrijk 
erfgoed. Dat is ook in Kortrijk zo. De stad werkt samen met de Kerkfabriek en externe experten aan een plan 
voor de herbestemming van kerken. Ook voor de Sint-Rochuskerk moeten we keuzes maken.
In de omgeving van de kerk zijn er nog ontwikkelingen. De dekenij op de hoek van de Doorniksewijk en de 
Boerderijstraat komt binnenkort leeg te staan. Dat is ook het geval voor de school in de Boerderijstraat.
Belangrijke keuzes:
• Maken we van de omgeving van de kerk een echt Sint-Rochusplein? 
• Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe invullingen van de kerk passen in het toekomstbeeld voor de hele 

Doorniksewijk? 
• Is een herbestemming van de kerk mogelijk? 
• Hoe kan de kerk een plek van betekenis blijven voor dit stadsdeel? 
• Hoe moet de Boerderijstraat er in de toekomst gaan uitzien? 

5. De voormalige BIC-site op Walle
Een wijk die leeft, heeft niet alleen woningen maar ook werkplekken nodig. Op de BIC-site op Walle – 
achter ’t Kanon – is er nog ruimte die daarvoor geschikt is. Niet elk bedrijf past op elke plaats. De stad werkt 
daarom een masterplan uit zodat de nieuwe activiteiten op de site passen in de buurt.
Belangrijke keuzes:
• Zijn er kansen om de site beter zichtbaar te maken en beter te verbinden met de buurt? 
• Kan het binnengebied verder bebouwd worden? 
• Of kan er een parking ingericht worden die gebruikt kan worden door de toekomstige bedrijven én de 

buurt?

6. Het stationsproject
Het Stationsproject Kortrijk is meer dan alleen de bouw van een nieuw station. We maken van het station 
een link tussen de verschillende stadsdelen en verbinden die onder het station door. Het stadsdeel wordt 
omgevormd tot een levendige en aangename omgeving en legt de link naar het nieuwe stadsdeel Kortrijk 
Weide en naar Hoog Kortrijk.

Op het stationsplein komt een eigentijds trein- en busstation. De voorkant van wordt autoluw en zowel 
aan de voor- als achterkant van het station komt een busstation. Onder het station komt een fietstunnel 
die het stadscentrum verbindt met de Doorniksewijk. Een tunnel onder de Zandstraat en Kluifrotonde haalt 
het doorgaand verkeer weg uit de stationsomgeving en maakt plaats voor een groene verbinding tussen 
station en Kortrijk Weide.


