
Hoogwaardig openbaar vervoerslijn 
langs de Doorniksewijk
De stad Kortrijk heeft de ambitie om een hoogwaardige 
openbaar vervoerslijn (HOV-lijn) uit te bouwen tussen het 
station van Kortrijk en Hoog Kortrijk. 

Het onderzoek van de V.V.M. De Lijn omtrent deze HOV-lijn 
is nog lopende. De Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse 
(MKBA)heeft reeds uitgewezen dat een tram weinig 
waarschijnlijk is (gezien de hoge investeringskosten); 
het wordt wellicht eerder een hoogwaardige bus of 
trambus. Uit het onderzoek blijkt ook dat het tracé van de 
Doorniksewijk de voorkeur geniet voor de realisatie van 
deze HOV-lijn.  Het is evident dat bijkomend onderzoek 
voor de realisatie van deze HOV-lijn, waaronder ook voor 
de haalbaarheid (potenties, doorstroming, veiligheid, etc.) 
noodzakelijk is. 

In de voorliggende studie vertrekken we vanuit het 
wensbeeld van deze HOV-lijn langs de Doorniksewijk.  
Dit zorgt ervoor dat de site van AZ Groeninge een hoge 
strategische waarde: het is wenselijk dat deze site een 
stedelijk gemengd programma verkrijgt in relatie tot de 
potenties van de HOV-lijn. 

Noordzuid Fietsroute station - Hoog 
Kortrijk
Vanaf de achterzijde van het station loopt er een 
fietsverbinding richting Hoog Kortrijk (meer bepaald naar 
het Kennedypark en de nieuwe campus van AZ Groeninge), 
maar deze fietsroute is niet zo leesbaar, zeker niet voor 
occassionele gebruikers. 

In de huidige toestand moeten fietsers komende vanuit de 
Bloemistenstraat en Pater Beckstraat:
ofwel via de Loofstraat naar de Condédreef fietsen 
ofwel via een smalle doorsteek langs de westzijde van de 
AZ-site en via de Wolvenstraat naar de Condédreef fietsen.

Vanaf het lichtengeregelde kruispunt aan de Condédreef 
kunnen fietsers veilig oversteken naar de Wolvendreef 
en verder fietsen richting Bruyningpad. Dit deel van de 
fietsroute via het Bruyningpad en de Wolvendreef vormt 
reeds een aangename fietsroute in een groene omgeving.  

Door het realiseren van een autonome fietsroute (in het 
verlengde van de Pater Beckstraat) dwars door de site van 
AZ Groeninge naar de Wolvenstraat kan de fietsverbinding 
tussen het station en Hoog Kortrijk nog directer, 
aangenamer en veiliger worden: dit fietstracé is immers 
korter, passeert het beschermde park en kan volledig 
autonoom (dus autovrij) worden gemaakt. Dit fietstracé zal 
ook de ideale verbinding vormen richting de binnenstad, 
aangezien er bij het stationsvernieuwingsproject ook reeds 
werd voorzien dat de bestaande voetgangerstunnel t.h.v. 
de Bloemistenstraat zal worden getransformeerd tot een 
fietstunnel van en naar de binnenstad. 

Bovendien kan men vanaf dit nieuwe fietstracé door de AZ-
site ook aansluiten richting de Doorniksewijk die zelf ook 
een belangrijke fietsas blijft richting Hoog Kortrijk (zeker 
voor studenten naar Vives en Kulak). 

Beschermde parkgebied
De erfgoedwaarden, de horticulturele, ecologische en 
landschappelijke waarden van het beschermde park 
(monument bij M.B. van 25.05.2003) moeten in stand 
worden gehouden. Dit zal nieuwe beheersmaatregelen en 
onderhoudswerken vergen. 

Bovendien wil de stad Kortrijk dit park beter publiek 
toegankelijk maken.

Nieuw publiek groen als herstel van 
gewestplanbestemming parkgebied
Bij de analyse van de juridische toestand werd reeds 
getoond dat de gewestplanbestemming van het 
parkgebied een grotere oppervlakte beslaat dan de 
beschermingscontour van het park. Zo is het grootste deel 
van de parking van AZ Groeninge volgens het gewestplan 
gelegen in parkgebied. 

We stellen voor om het parkgebied van het gewestplan 
te “herstellen” met nieuwe publieke groenzones,  met 
dezelfde oppervlakte, maar met een licht gewijzigde 
afbakening. 
De nieuwe publieke groenzones moeten toelaten om 
de huidige harde grenzen van het beschermde park te 
verzachten (bvb. oplossen van de niveauverschillen) en te 
zorgen voor een harmonische overgang tussen de nieuwe 
ontwikkelingszones en het beschermde park. 

Nieuwe fiets- en wandelverbindingen 
door de site
In aanvulling van het nieuwe noordzuid fietstracé 
(fietsroute op as station - Hoog Kortrijk) en de 
fietsdoorsteek van en naar de Doorniksewijk kunnen intern 
op de site nog bijkomende trage verbindingen worden 
aangelegd. Zowel ten noorden als ten zuiden van het 
beschermde park kunnen twee nieuwe westoostelijke fiets- 
en wandelverbindingen worden aangelegd in de extra 
publieke groenzones. Ze sluiten ook aan bij het bestaande 
fiets- en wandelpad langs de westelijke grens van de AZ-
site.  

Nieuwe ontwikkelingszones 
versterken de randen van het 
bouwblok
Aan de randen van de site voorzien we nieuwe 
ontwikkelingszones  die enerzijds zorgen voor een 
nieuwe afwerking van het bouwblok tussen de Loofstraat, 
Doorniksewijk en Wolvenstraat en die zich anderzijds ook 
zullen richten naar de nieuwe publieke groenzones en het 
centrale beschermde park. Zo wordt dit publiek groen ook 
functioneel “opgeladen” en morfologisch afgebakend en 
wordt ook de sociale controle gewaarborgd. 

De stad Kortrijk beschouwt de huidige bouwhoogte van 
het ziekenhuis (nl. tot 5 bouwlagen hoog) niet als een 
referentie voor de nieuwe toekomstige gebouwen. Het 
aantal bouwlagen van de nieuwe gebouwen moet worden 
afgestemd op de schaal van de bestaande aanpalende 
bebouwing in de verschillende straten. 

Qua functies beoogt de stad Kortrijk een gemengde 
invulling van de nieuwe gebouwen met verschillende 
stedelijke functies: 
wonen, kantoren en diensten (omwille van de OV-locatie 
op wandelafstand van het station), kleinhandel (enkel 
kleinschalige handelszaken aan zijde Doorniksewijk) en 
eventueel ook horeca en gemeenschapsvoorzieningen (bv. 
bij koetshuis en/of kapel). 
Het bouwprogramma wordt bij het masterplan verder 
gedetailleerd per blok. 

Autocirculatie en parkeren
Omwille van de intrinsieke kwaliteiten van de site wil de 
stad Kortrijk het centrale groene binnengebied volledig 
autovrij houden. Dit betekent dat er enkel autocirculatie 
is toegelaten vanaf de omliggende straten (Loofstraat, 
Doorniksewijk en Wolvenstraat) naar de (hoofdzakelijk 
ondergrondse) parkings bij de verschillende nieuwe 
ontwikkelingszones.  Dit betekent dat er tussen de 
ontwikkelingszones onderling geen autocirculatie dwars 
doorheen de site is toegelaten. Uiteraard is dit wel mogelijk 
vanaf de bestaande straten. 

De parkeernormen bij de nieuwe ontwikkelingen zullen 
worden afgestemd op het beoogde programma en de 
potenties van de HOV-lijn. 

In het masterplan worden er nieuwe ondergrondse 
parkings voorzien bij de nieuwbouwprojecten in de 
Loofstraat en op de hoek van de Doorniksewijk en de 
Wolvenstraat. 

Tot slot merken we op dat de bestaande publieke parking 
nabij Sint-Rochus ook nog voldoende reservecapaciteit 
biedt om de parkeerbehoeften van ondermeer de 
handelszaken in de Doorniksewijk op te vangen.  

_______________________

Bovenstaande concepten worden hierna verder uitgewerkt 
in het masterplan. 

Mogelijke nieuwe toekomst voor de ziekenhuiscampus


