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1  I n l e i d i n g  

1.1 Procedure opstellen 
mobiliteitsplan 

Het beleidsplan is het resultaat van een procedure die 
werd vastgelegd bij de afsluiting van het 
mobiliteitsconvenant tussen enerzijds de gemeente 
Kuurne en anderzijds het Vlaamse Gewest. 
In het opstellen van het mobiliteitsplan zijn reeds 
twee fasen doorlopen: 

– Fase 1: Oriëntatiefase 
In de eerste fase werd een verkenning van de 
verkeersproblematiek en de planningscontext 
uitgewerkt. 

– Fase 2: Opbouw van het plan - synthesefase 
In deze fase werden de nodige onderzoeken  
(onderzoeksrapport) uitgevoerd waarna een aantal 
scenario’s werden uitgewerkt voor de 
mobiliteitsontwikkeling in de gemeente 
(synthesenota). Deze scenario’s werden 
geëvalueerd, beoordeeld en bijgestuurd door de 
gemeentelijke begeleidingscommissie. 

 
In deze fase (Fase 3: Beleidsplan) wordt het 
gekozen mobiliteitsscenario verder uitgewerkt tot een 
beleidsplan. Dit leidt tot een actieplan voor de 
uitvoering van concrete projecten. De verschillende 
overheden maken tijdens deze fase afspraken omtrent 
de financiering en timing van de gewenste projecten. 
Daarnaast wordt een voorstel gemaakt voor de 
kwaliteitsbewaking van het mobiliteitsbeleid.  

Het beleidsplan moet vervolgens worden voorgesteld 
aan de provinciale auditcommissie. Wanneer de 
commissie het plan goedkeurt, betekent dit dat het 
mobiliteitsplan een voldoende solide basis vormt voor 
de uitwerking van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Als 
na de conform verklaring tevens de gemeenteraad het 
mobiliteitsplan goedkeurt, zal het Vlaamse Gewest het 
mobiliteitsplan als enig referentiekader voor alle 
verdere acties van alle partners beschouwen. 

 
Het gemeentelijk 
mobiliteitsplan 

 
1. Oriëntatienota 

 
2. Synthesefase: 

a. Onderzoeks-
rapport 

b. Synthesenota 
 

3. Beleidsplan 
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1.2 Betrokken actoren 

Bij het opstellen van het mobiliteitsplan zijn een 
aantal partijen betrokken. Via de 
begeleidingscommissie wordt de richting van het 
beleidsplan bijgestuurd.  
De gemeentelijke begeleidingscommissie bestaat uit 
volgende leden: 
 

Voor de gemeente: 

• Carl Vereecke, Burgemeester 

• Francis Watteeuw, schepen mobiliteit 

• Erik Lemey, schepen ruimtelijke ordening 

• Jaak Veys, diensthoofd technische dienst 

• Filip Verhelst, mobiliteitsdienst 

• Valmira Halimi, mobiliteitsdienst 

• Jozef Defreyne, voorzitter verkeerscommissie 

• Politiezone VLAS 

Voor de fracties verkozen in de 
gemeenteraad: 

• Frans Ramon, Groen! 

• Etienne Vancoppenolle, CD&V 

• Dries Vandekerckhove, VISIE 

• André Vandebogaerde, KARTEL 

• André Vanderbeeken, SP.a 

Voor de intercommunale Leiedal:  

• Tim Scheirs, mobiliteitsdeskundige 
• Jiri Klokočka, stedenbouwkundig ontwerper 

(gemeentelijk ruimtelijk structuurplan) 
 
Voor de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Wegen 
en Verkeer – West-Vlaanderen: 

• Patrick Demeyer 

• Isabelle Brackx 

• Willy Lievens 
De Lijn 

• Luc Sagaer 

Vlaamse Gemeenschap, afdeling ROHM 
West-Vlaanderen 

• Rik Van Colen 
Provincie West-Vlaanderen 

• Evert De Pauw 

• Christian Igodt 



Mobiliteitsplan Kuurne, maart 2006 Leiedal, Beleidsplan 7 

 

1.3 methodiek fase 3 van het 
mobiliteitsplan 

De uitwerking van het duurzaam mobiliteitsplan vindt 
plaats via een drietal inhoudelijke werkdomeinen, in 
een laatste hoofdstuk zal de samenhang tussen de 
drie werkdomeinen worden nagegaan: 

1.3.1 Werkdomein A 
Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en 
hun mobiliteitseffecten 

Werkdomein A omvat de wenselijke ruimtelijke 
ontwikkelingen die mobiliteit zullen sturen. A-acties 
situeren zich voornamelijk binnen structuurplanning. 
Deze kwamen tot stand in samenspraak met het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat terzelfder 
tijd werd opgemaakt met dit mobiliteitsplan. 

1.3.2 Werkdomein B 
Gewenste ontwikkeling van het 
verkeersnet per vervoerswijze 

Per verkeersnetwerk wordt de huidige situatie 
vergeleken met de gewenste situatie van het netwerk. 
Het B-maatregelenpakket bevat aan te pakken 
knelpunten en de typische verkeerstechnische 
ingrepen. Daarnaast bevat dit luik ook acties inzake 
fietsverkeer, openbaar vervoer en een snelheidsplan. 

1.3.3 Werkdomein C 
Gewenste ondersteunende of flankerende 
maatregelen 

Werkdomein C beschrijft maatregelen die een 
draagvlak creëren voor de noodzakelijke 
infrastructurele en ruimtelijke veranderingen. En die 
het gemeentelijk mobiliteitsbeleid mee moeten helpen 
ondersteunen. 
Mogelijke C-maatregelen zijn educatie, voorlichting, 
handhaving,… 

1.3.4 Gewenste samenhang tussen de 
werkdomeinen A, B en C 

Een duurzaam mobiliteitsbeleid wordt maar bekomen 
indien verschillende beleidsdomeinen optimaal op 
elkaar afgestemd zijn. In dit mobiliteitsplan wordt kort 
nagegaan inhoeverre de drie werkdomeinen op elkaar 
inspelen. 
 

1.3.5 Actieplan 

Finaal besluit dit beleidsplan met een lijst met alle 
acties die de verschillende partners op hun meerjaren-
programma en begroting zullen inschrijven. Aan elke 
actie wordt een timing en een voorlopige raming 
gekoppeld 
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1.4 Bouwstenen voor een duurzame 
ontwikkeling  
van de mobiliteit 

Initiële doelstelling mobiliteitsconvenant 
Een mobiliteitsplan is slechts duurzaam indien het aan 
de initiële doelstelling van het mobiliteitsconvenant 
voldoet, geformuleerd in artikel 2 van het 
moederconvenant. 

 

 

Artikel 2 van het moederconvenant 

 
Het onderhavige mobiliteitsconvenant wil ertoe 

bijdragen de verkeersveiligheid te verhogen, de 
verkeersleefbaarheid te verbeteren en de 

vervoersvraag te beheersen door middel van 
ruimtelijke herstructurering en selectieve 

bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan een 
verhoogde bereikbaarheid door een versterking van 

de alternatieve vervoermiddelen. 
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2  p r o b l e e m s t e l l i n g   

2.1 Mobiliteitsproblemen met een 
ruimtelijke inslag 

• Industriezone Heule – Kuurne heeft regionale 
uitstraling; 150 bedrijven, heel wat 
werknemers en aan- en afvoer van goederen. 

• Het regionale bedrijventerrein wordt in 
belangrijke mate bediend vanuit de 
omliggende woongebieden. De grote 
verkeersinfrastructuur, de Noordlanen die 
aantakken op de R8 wordt nauwelijks gebruikt  

• Sluipverkeer door St-Katrien naar 
industriezone. 

• Sluipverkeer naar de industriezone vanuit de 
N50 (Kongostraat – Watertorenstraat) en de 
St Katriensteenweg (Lendelede-N36). 

• Bestaande ontsluiting IZ op R8 kan 
geoptimaliseerd worden 

• Typische autolocaties; baanwinkels langs N50,  
kleinhandelszone Ter Ferrants, IZ Heule – 
Kuurne, Ringshopping, ... . 

• Heel wat functies op en langs de N50 
genereren heel wat verkeer waardoor tijdens 
de piekmomenten congestie ontstaat 
(kruispunt Katte en aansluiting met R8). 

• Barrièrewerking van de N50 die als een harde 
lijn dwars door het grondgebied van de 
gemeente loopt. 

• Verkeersaantrekkende functies langs de 
steenwegen en de combinatie van 
bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer 
zorgen vaak voor conflicten en 
leefbaarheidproblemen. 

• Barrièrewerking van secundaire en primaire 
wegen 

• Sterke autoafhankelijkheid in de deelkern St 
Katrien. 

• Heel wat ongestructureerde en rechtstreekse 
erftoegang van baanwinkels langs N50 en R8 

• Achteruitgang winkelapparaat in centrum.  
• Lintbebouwing. 
• Aantrekkelijkheid centrumstraten. 

2.2 Mobiliteitsproblemen bij de 
realisatie van de gewenste 
ruimtelijke structuur 

• Uitbreiding IZ volgens de taakstelling van de 
afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk 
zal uiteraard een toename van verkeer met 
zich meebrengen. Bij een ongewijzigd beleid 
kunnen we ervan uitgaan dat het 
verkeersvolume rechtevenredig zal toenemen 
met de oppervlakte van de geplande 
uitbreiding. 

• De uitbreiding van de industriezone op nieuwe 
gronden moet voorzien worden van een 
logische verkeersstructuur. Dit mobiliteitsplan 
moet ook een antwoord geven op hoe die 
nieuwe structuur moet ingeschakeld worden in 
het bestaande verkeersnetwerk van de 
gemeente. 

• Versterking parochie Sint-Pieter langs N50 
met voldoende kwaliteiten (diensten, scholen 
en winkels) is een actie die in het GRS verder 
zal worden onderzocht. Dit zal echter in 
conflict komen met de belangrijke bestaande 
verkeersfunctie van de N50. 

• De centrumvernieuwing zal voor een meer 
leefbare kern zorgen en dit met een sterkere 
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dynamiek dan dat dit vandaag het geval is. De 
herinrichting zal ten koste gaan van enkele 
parkeerplaatsen en de verwerking van grote 
hoeveelheden autoverkeer. Daarom moeten 
ook alternatieven worden ontwikkeld waardoor 
het centrum beter bereikbaar gemaakt wordt 
voor alternatieve vervoerswijzen. 

2.3 Mobiliteitsproblemen  
op basis van de bestaande 
verkeersstructuur 

Regionale verkeersstructuur 
• Aansluiting regionaal bedrijventerrein op 

hoofdwegennet 
• Hoge intensiteiten op N50 
• Slechte bestaande bewegwijzering naar 

industriezone vanuit het hogere wegennet 
• Beperkte bovenlokale druk op het lokale 

wegennet vanuit het noorden (Lendelede, 
Izegem, Ingelmunster) naar het Kortrijkse toe 
(vooral de functies rond de R8) 

• Hoge intensiteiten op N50 tussen N36 en 
Katte. 

• Congestie tijdens piekmomenten op de N50. 
• De N50 is een lint van opeenvolgende 

ongevallenlocaties. 
• Moeilijke oversteekbaarheid van de N50. 
 
 

Gemeentelijke verkeersstructuur 
• Hoog ervaren snelheden op de invalswegen 

naar het centrum van Kuurne. 
• Subjectieve onveiligheid in het centrum en de 

St-Katriensteenweg. 
• Voetgangerscomfort.  
• Dode hoek problematiek bij afslaande 

verkeersbewegingen op en langs N50 en R8. 

• Kruispunt Heirweg-Industrielaan, onveilig voor 
fietsers. 

• Sluipverkeer naar IZ. 
• Hoge intensiteiten van gemotoriseerd verkeer 

in de centrumstraten, vooral tijdens 
piekmomenten. 

• Ontsluiting Ter Ferrants. 
• Foutparkeerders in centrum, vooral tijdens de 

weekends. 
• Handhaving in de zone 30-gebieden. 
• Onverzorgde haltevoorzieningen. 
• Geen rechtstreekse busverbinding St-Katrien 

met Kuurne. 
• Industriezone nauwelijks bediend door 

openbaar vervoer 
• Gestremde doorstroming van busverkeer op 

de N50 tijdens de spits. 
• Ontbreken van samenhangend fietsnetwerk 

voor functionele verplaatsingen. 
 
 
Onveiligheid op weg naar school en aan de 
schoolpoort 
Heel wat scholieren vanuit de omliggende gemeenten 
komen met de fiets naar de scholen in Kuurne, vooral 
vanuit de noordelijk gelegen gemeenten, vanuit 
Kortrijk is dit minder en vaker met de wagen. De 
veiligheid van de schoolkinderen wordt onder druk 
gezet door het toenemende autoverkeer in de 
omgeving van de school en op de talrijke 
schoolroutes.  
 
 

 
Uit onderzoek blijkt dat de bovenlokale 
verkeersinfrastructuur (N50-R8) een barrière vormt 
voor schoolgaand fietsverkeer. De combinatie van het 
(zwaar) verkeer dat gegenereerd wordt door de 
industriezone en de zachte verplaatsingswijzen heeft 
negatieve invloed op de verkeersveiligheid (objectief 
en subjectief). Dit probleem stelt zich vooral op de as 
Vijverhoek – Heirweg. 
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2.4 Mobiliteitsproblemen op basis 
van de geplande 
verkeersprojecten 

2.4.1 Ontwikkelen van N50 als secundair type I  
- stedelijke invalsweg 

De Brugse Baan of N50 werd door de provincie 
gecategoriseerd als secundaire weg type II. Gezien 
deze weg op grondgebied van Kuurne nagenoeg 
volledig binnen het afgebakende stedelijke gebied van 
Kortrijk ligt, zal deze weg op termijn als stedelijke 
invalsweg worden heringericht. De bestaande 
belangrijke verkeers- en ruimtelijke functie van de 
weg rechtvaardigen ook een dergelijke (her)inrichting. 
 
Volgende aspecten moeten hierbij in acht worden 
genomen: 
   

• Het ontwerp zal de stroomfunctie van de weg 
met haar hoge intensiteiten en de leefbaarheid 
van de omwonenden en lokale weggebruikers, 
moeten verzoenen 

• De Herinrichting moet de bestaande 
barrièrewerking verminderen 

• Inspelen op de gewenste ruimtelijke visie voor 
de parochie St Pieter 

• Voldoende aandacht voor de plaats van de 
zachte weggebruiker 

2.4.2 Afwerken wijkverzamelweg met 
voorziene profiel 

De reeds gedeeltelijke gerealiseerde wijkverzamelweg 
in de noordelijke schil rond het centrum, kan bij en 
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volledige realisatie bovenlokale verkeerstromen 
aantrekken. Het oorspronkelijk voorziene profiel is 
nogal breed gedimensioneerd, maar biedt anderzijds 
wel een sterke structuur voor alle geplande 
ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden van het 
gemeentelijke weefsel. Dit mobiliteitsplan zal hier 
later oplossingen en inrichtingsprincipes voor 
vastleggen. 
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2.5 Afstemming 
PROBLEEMSTELLING – 
ONDERZOEK – doelstellingen

Oriëntatienota Synthesenota Beleidsplan 
Probleemstelling Onderzoek Resultaten maatregel 
Aanwezigheid van 
regionaal bedrijventerrein 
dat heel wat verkeer 
genereert, zowel 
personen- als 
vrachtwagens. 
 
Geen hiërarchie tussen de 
verschillende 
toegangswegen tot de 
zone 
 
Vermoeden van 
sluipverkeer vanuit het 
noorden via lokaal 
wegennet naar de 
industriezone 

Kruispunttellingen aan alle 
invalswegen 
 
Kentekenonderzoek vanuit 
N36 (Lendelede) naar de 
industriezone 

De zone wordt vooral 
vanuit de as Vijverhoek-
Heirweg bediend. Met 
zware belasting van het 
kruispunt Katte (N50) en 
het kruispunt met de 
Industrielaan tot gevolg. 
 
De Noordlaan wordt 
nauwelijks gebruikt als 
toegang. 
 
Sluipverkeer vanuit het 
noorden bestaat, maar is 
relatief beperkt ten 
opzichte van het totale 
verkeersvolume, het 
betreft ook vooral 
personenwagens. 
 
Verkeer in de P. 
Verhaegestraat – 
Izegemsestraat is vooral 
doorgaand richting 
Kortrijk (ochtendspits) 
  

uitbreiding van het 
regionaal bedrijventerrein 
laten aantakken bij het 
bestaande 
 
ontsluiten via R8 en niet 
meer via omliggend 
wegennet 
 
aanleggen nieuw 
knooppunt R8 – 
Noordlaan 
 
herinrichten cruciale 
kruispunten volgens 
circulatieschema 
 
aangepast 
bewegwijzeringsplan 
 
geen verbinding 
Noordlaan – St 
Katriensteenweg 
 
Beter afstemmen van 
openbaar vervoersaanbod 
op woon-werk verkeer 
naar de zone 
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Parkeren in het centrum onderzoek naar de 
parkeerbezetting, enkel in 
het centrum van Kuurne 

er is voldoende groot 
parkeeraanbod in Kuurne 
(randparkings Damier en 
Vlaskouter) 
op enkele plaatsen, op 
bepaalde ogenblikken 
hoge bezettingsgraad 
maar er blijft voldoende 
andere 
parkeermogelijkheid in de 
omgeving 
 

Maatregelen die 
diversifiëren volgens 
parkeertijd (kort-, 
middellang- en 
langparkeren) moeten 
leiden tot betere 
benutting van het 
bestaande aanbod 
Geen betalend parkeren 
maar verruimen blauwe 
zone  
Betere bewegwijzering 
naar de randparkings 
 

Modal split gegevens op 
Vlaams niveau zijn 
verouderd en weinig van 
toepassing op woon-
schoolverkeer 

Grootschalige enquête bij 
alle scholieren die school 
lopen in Kuurne 
 
Fietsen werden meegeteld 
bij de verkeerstellingen 
tijdens de ochtendspits 

Belangrijkste 
vervoersmiddel is de fiets. 
55% à 60% zachte 
verplaatsingswijzen. De 
grootste 
scholengemeenschap in 
het centrum (Spes 
Nostra) komt bijna 
iedereen met de fiets 
Hulste, Bavikhove, 
Harelbeke en Kortrijk 
belangrijkste gemeenten 
van herkomst (met heel 
wat fietsers)    
 

Verfijnen functioneel 
fietsroutenetwerk op 
lokaal niveau, selecteren 
en beveiligen van routes 
van en naar de 
belangrijkste 
bestemmingen 
 
Flankerende maatregelen 
voor veiliger 
schoolverkeer 

Gebrekkige openbaar 
vervoersvoorziening 
tussen St Katrien en het 
centrum van Kuurne 

Onderzoek naar 
lijnvoering, dekkingsgraad 
en frequentie  
Toetsen aan de criteria 
van het decreet op de 
basismobiliteit  

Nagenoeg volledige 
dekking over het ganse 
grondgebied. 
 
 

Ondertussen werd 
belbusgebied Lendelede – 
Izegem uitgebreid met 
“corridor” naar Kuurne 
centrum 
Onderzoek naar nieuwe 
tangentlijn op regioschaal 
 
Inplanten hoofdhaltes op 
St Katrienplein en Kuurne 
Tramstatie 
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Verkeersonveiligheid Ongevallenanalyse op 
gewest en 
gemeentewegen 

De N50 is binnen 
bebouwde kom een lint 
van ongevallenlocaties 
 
Opvallend is het kruispunt 
Industrielaan-Vijverhoek 
dat als gevaarlijk punt 
gecategoriseerd wordt 
 

Bundeling van verkeer; 
duurzame Veilige 
herinrichting van de 
wegen overeenkomstig 
hun categorisering 
Prioritair aanpakken van 
gevaarlijkste punten 
Herinrichting van het 
kruispunt Industrielaan-
Vijverhoek 
 

Vermoeden van hoge 
snelheden doorheen de 
bebouwde kom  

Snelheidsonderzoek met 
snelheidsindicatiebord 

Het 85-percentiel ligt in 
de gecontroleerde straten 
binnen de aanvaardbare 
snelheidslimieten. Behalve 
in de Kattestraat, daar ligt 
de V85 tussen 61 en 70 
km/h  

Coherent snelheidsplan 
70-50-30 
Instaleren van goede 
poorteffecten en 
ruimtelijke overgangen bij 
de komgrens. 
Samenhangende zone 30-
gebieden 
 

Gebrekkige 
fietsvoorzieningen 

Onderzoek staat van de 
fietspaden volgens GIS 
databank  
Detecteren van 
belangrijkste routes voor 
woon-schoolverkeer door 
bevraging via 
scholenenquête 

Overzicht belangrijkste 
schoolroutes 
Inventarisatie 
ongevallenpunten 
fietsverkeer 

Functioneel 
fietsroutenetwerk, 
selectie lokale routes 
Aanpak van de 
fietsvoorzieningen in 
functie van hun prioriteit 
(volgens 
ongevallenstatistiek en 
schoolenquête) 
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3  D u u r z a a m  b e l e i d s p l a n  
m o b i l i t e i t  

Drie krachtlijnen voor het mobiliteitsbeleid: 
Multimodaal, Globaal en Complementair 
 

− Multimodaal betekent dat alle vervoerswijzen in 
beschouwing worden genomen, dus zowel privé als 
openbaar vervoer, fietsen en te voet gaan. 

 

− Globaal wil zeggen met een verkeersplanologische 
visie op schaal van Kuurne en passend binnen de 
visie van de Vlaamse overheid (zie artikel 2 van 
het moederconvenant). De verkeersnetwerken 
worden hierbij gezien als ruimtelijke bouwstenen. 
Met de verbetering van de verkeersnetwerken 
wordt eveneens getracht de globale ruimtelijke 
structuur van Kuurne te verbeteren. Het 
mobiliteitsplan en het gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplan werden trouwens in een constante 
wisselwerking met elkaar opgemaakt. 

 

– Complementair betekent dat de sterke en zwakke 
punten van de afzonderlijke vervoerswijzen worden 
geanalyseerd en dat de verschillende 
vervoerswijzen zo worden aangewend dat het 
totale verkeerssysteem sterker is dan de 
afzonderlijke delen. De schakeling en 
verknoping van vervoerswijzen is dus een 
essentieel element voor de bereikbaarheid van 
gemeente en streek. 
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3.1 keuze van het voorkeurscenario 
- motivatie bij de keuze 

In de synthesenota werd geopteerd om naast het 
trendscenario, twee duurzame scenario’s uit te 
werken. Deze twee scenario’s waren niet noodzakelijk 
tegengesteld aan elkaar. De zaken waarover reeds 
consensus bestond en de vertaling van de centrale 
doelstellingen zijn gelijk voor de twee scenario’s, 
hiervoor werden dus geen alternatieven uitgewerkt. 
Voor een aantal andere zaken zijn wel verschillende 
oplossingen uitgewerkt.  
 
Het beleidsplan poogt keuzes vast te leggen voor het 
toekomstig mobiliteitsbeleid. In dit voorkeurscenario 
wordt geopteerd om de sterkten van de verschillende 
varianten te behouden maar te diversifiëren in de tijd. 
Het beleidscenario op korte termijn bevat maatregelen 
die de acties op langere termijn moeten voorbereiden 
of tenminste niet onmogelijk maken. Dit sluit perfect 
aan bij het gewenste ruimtelijke beleid van de 
gemeente Kuurne. 
 
Het dicht verstedelijkte weefsel van de gemeente 
Kuurne is omgeven door een sterk uitgebouwd 
netwerk van gewestwegen. Bovenlokaal verkeer moet 
in de toekomst zoveel mogelijk naar deze 
infrastructuur worden gedraineerd. De interne 
wegenstructuur dient enkel ter ontsluiting van de 
centrumfuncties en de woongebieden. Voor wie er 
woont, werkt , school loopt of wil gaan winkelen.  
 
Het afwikkelen van doorgaand verkeer op bovenlokale 
wegeninfrastructuur creëert mogelijkheden om de 
kern leefbaar her in te inrichten met oog op meer 
verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker en 
het sociale aspect van de straat her op te waarderen. 

De reeds gestarte centrumvernieuwing is hierbij het 
perfecte voorbeeld. 
De functies langs de gewestwegen, vooral 
handelszaken en bedrijven fungeren op een regionale 
schaal. Hiervoor is een optimale bereikbaarheid van 
belang. Wil men op een duurzame manier de 
leefbaarheid voor de inwoners van Kuurne waarborgen 
dan moeten deze twee verkeerssoorten zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden worden. 
 
Belangrijk is dat het voorkeurscenario de aspecten 
van het gewenste mobiliteit- en ruimtelijke beleid 
optimaal en op een duurzame manier probeert te 
combineren, dit op een manier dat ze elkaar ook 
versterken. Kuurne kiest resoluut voor een integraal 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid; zo wordt via 
strategische ruimtelijke projecten getracht een nieuwe 
synergie te realiseren tussen beide beleidsdomeinen. 
 
Inzake ruimtelijk beleid wordt in eerste instantie 
gedacht aan verdichting en inbreiding van het 
bestaande weefsel. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
zullen binnen de volgende planperiode voorzien 
worden in het noordwesten van de gemeente. Het is 
tevens ook de wens van de gemeente om de 
bestaande parochie St Pieter verder te versterken en 
uit te bouwen tot een eigen identiteit binnen de 
gemeente Kuurne. Een eigen leefbare kern, met eigen 
voorzieningen. Het is ook logisch dat voor verdere 
woonuitbreiding in deze richting wordt gekeken. 
Dergelijke uitbreiding vraagt ook een aanpassing van 
het bestaande gemeentelijke wegennet. Het 
voorliggende voorkeurscenario bevat maatregelen op 
korte termijn die de ontwikkeling op langere termijn 
moet voorbereiden. 
 
Op korte termijn zal het regionale bedrijventerrein 
uitbreiden volgens de taakstelling van de afbakening 
van het stedelijk gebied Kortrijk. Deze mag geenszins 
ontsloten worden op het lokale wegennet. Via het 
herinrichten van kruispunten, wijzigen van 
verkeerscirculatie en het aanpassen van de 
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bewegwijzering, zal getracht worden de omliggende 
gebieden zoveel mogelijk te sparen van 
(vracht)verkeer dat door de zone wordt gegenereerd. 
Verder zal op korte termijn worden onderzocht hoe de 
aansluiting van de Noordlaan in het zuiden met de R8 
beter kan georganiseerd worden, dit is noodzakelijk 
om de industriezone rechtstreeks te ontsluiten naar 
het hoofdwegennet. 
 
Het aansnijden van nieuwe gronden voor lokale 
bedrijvigheid laat toe om belastende bedrijven te laten 
herlokaliseren. Een vlotte ontsluiting via daartoe 
ingerichte wegen, beperken de overlast voor de 
omliggende gebieden. Door nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen te laten aansluiten bij het bestaande 
weefsel blijven de onderlinge afstanden beperkt, 
waardoor de potentie van zachte verplaatsingswijzen 
versterkt wordt. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk beleid kiest voor een 
goede afbakening van de verschillende gebieden waar 
verschillende functies kunnen plaatsvinden; wonen, 
kleinhandel, bedrijvigheid, centrum, enz...  Elk van die 
gebieden moet door een aangepaste vormgeving 
aansluiten bij het gewenst ruimtelijk gebruik. Ook het 
invoeren van een duidelijk systeem van 
snelheidsregimes 30 - 50 – 70 met goede overgangen 
moet deze opdeling nog versterken. Op korte termijn 
zal zone 30 veralgemeend worden in de 
schoolomgevingen. Op korte en middellange termijn 
kunnen steeds meer woonwijken binnen een 
aaneengesloten afgebakend gebied, een zone 30 
statuut krijgen. Het dichtbebouwde weefsel met het 
rijk vertakte netwerk van typische woonstraten in 
Kuurne leent zich bijzonder goed voor het duidelijk 
afbakenen van deze verschillende gebieden en 
snelheidszones. Binnen dit weefsel worden wel nog 
enkele invalswegen geselecteerd met een duidelijk 
verkeerskarakter die de bereikbaarheid van het 
centrum en haar functies moeten blijven waarborgen. 
Op deze straten primeert de verkeersveiligheid en een 
vlotte doorstroming wat de capaciteit betreft, 

aangepaste snelheid is hier het sleutelbegrip. 
Algemeen kan men stellen dat hoge snelheden de 
capaciteit van wegvakken verminderen, ook in de 
centrumstraten. 
 
Het uitbouwen van een fijnmazig fiets- en 
voetgangersnetwerk en het versterken van het 
openbaarvervoersaanbod, biedt mogelijkheden om in 
de gemeente een multimodaal mobiliteitsbeleid te 
voeren. Omwille van het grote aandeel van de fiets in 
het woon-school verkeer zal vanuit dit mobiliteitsplan 
speciale aandacht gaan naar deze groep.  
 
De gemeente Kuurne heeft trouwens één van de 
dichtst bebouwde kernen van Vlaanderen, dit biedt 
enorme potenties voor het organiseren van het 
openbaar vervoer. Het beleidscenario kiest resoluut 
om dit in de toekomst te versterken, met een 
doordachte lijnvoering en het inplanten van goed 
uitgeruste hoofdhaltes in het centrum en St Katrien. 
 
Naast de louter infrastructurele ingrepen is het van 
belang dat jaarlijks de reeds opgestarte campagnes 
voor verkeersveiligheid worden herhaald. Specifieke 
acties naar doelgroepen zoals scholieren en 
werknemers dragen bij tot de bewustmaking en 
versterken ook zo het gebruik van alternatieve 
vervoersmiddelen. 
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3.2 Besluit 

Voor het bepalen van de keuze van het 
beleidsscenario werd alle betrokken actoren gevraagd 
de voorgestelde scenario’s te evalueren. De punten 
van afwijking bij de evaluatie hebben voornamelijk te 
maken met de verschillende invalshoeken van de 
betrokken actoren (b.v. redenering vanuit lokaal 
niveau versus bovenlokaal niveau). De evaluatietabel 
wordt in bijlage toegevoegd. 
Globaal gezien werden de duurzame aspecten van de 
scenario’s uit de synthesenota beter geëvalueerd dan 
het trendscenario. Het voorkeurscenario bestaat dan 
ook voornamelijk uit elementen van het duurzaam 
scenario, met keuze voor bepaalde varianten. In een 
aantal gevallen wordt een gefaseerde aanpak 
voorgesteld, waarbij gekozen wordt voor een bepaalde 
variant op korte termijn en een mogelijke evolutie 
naar een andere variant op lange termijn. 
 
De evaluatie van de scenario’s door de verschillende 
actoren is in de bijlagen terug te vinden. 
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4  W e r k d o m e i n  A  -  D e  
g e w e n s t e  r u i m t e l i j k e  
o n t w i k k e l i n g e n  e n  
h u n  
m o b i l i t e i t s e f f e c t e n  

4.1 Gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) is 
momenteel grotendeels opgemaakt, zal in het 
voorjaar van 2006 gefinaliseerd worden in een 
definitief document en zal nadien in de officiële 
procedure kunnen worden bekrachtigd.  
 
In ieder geval, structuurplan en mobiliteitsplan werden 
maximaal op elkaar afgestemd. Toch is de werkwijze 
van het mobiliteitsplan ietwat verschillend van de 
methodiek van het GRS. In fase 2 van het 
mobiliteitsplan wordt uitdrukkelijk gekozen voor het 
uitwerken van verschillende scenario’s. Dit heeft tot 
doel de mobiliteitsproblemen in de toekomst (ook na 
de planperiode 2007) scherper te stellen en de impact 
van mogelijke maatregelen tegenover elkaar te 
kunnen afwegen.  
De belangrijkste krijtlijnen van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan liggen op dit moment reeds 
vast en kunnen hier reeds per thema worden 
toegelicht; 

4.1.1 Wonen: 

• Op korte termijn tot 2007 bepalingen ASK 
• Op langere termijn wens van de gemeente om 

verdere ontwikkelingen te voorzien rond parochie 
St Pieter; plein N50 + woonuitbreidingsgebied 
aansnijden ten westen van bestaande bebouwing. 

 
De basis voor het bepalen van de doelstellingen voor 
wonen zijn concrete cijfers van bijkomende woningen. 
De bron van deze gegevens is enerzijds de berekening 
van de eigen gemeentelijke behoefte aan bijkomende 
woningen, anderzijds de taakstellingen wonen bepaald 
door hogere planniveaus. 
 
De sectorstudie wonen bevat o.a. de berekening van 
de woningbehoefte voor de komende planperiode. 
Deze berekening werd gemaakt op basis van 
zogenaamde gesloten bevolkingsprognose. Dit 
resulteerde in de behoefte aan 353 nieuwe 
wooneenheden tot het jaar 2007. 
 
Daarboven staat dat Kuurne deels tot het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk behoort en dat 
Kuurne proportioneel een deel van de taakstelling van 
het stedelijk gebied Kortrijk op zich moet nemen. 
 
Vanuit de berekeningen van de afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd voor de 
planperiode 1999-2007 aan Kuurne de taakstelling 
van 774 wooneenheden toegekend. Verminderd met 
het aantal al gerealiseerde wooneenheden tussen 
1999 en 2003 binnen het stedelijk gebied dienen er 
nog minimum 721 wooneenheden te worden 
gerealiseerd. In vergelijking met het aanbod (rekening 
houdende met de realisatiegraden) blijkt dat er - 
binnen het stedelijk gebied – plaats tekort is voor 296 
wooneenheden. Daarom dient gezocht te worden naar 
de geschikte locaties om het woongebied uit te 
breiden. 
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De opname van het centrum van Kuurne en St. Pieter 
binnen het stedelijk gebied moet bovendien leiden tot 
het voeren van een stedelijk beleid m.b.t. tot wonen 
en bedrijvigheid, waarbij verweving van functies 
voorop staat. Dit beleid moet zich uiten in een 
gedifferentieerd en uitgebreid woningaanbod, een 
gerichte economische dynamiek en het voorzien van 
kwalitatieve open(bare) (groene) ruimte. 
 
Concreet zullen in eerste instantie de woongebieden 2 
tot en met 6 worden aangesneden. Eventuele 
woonuitbreiding in de latere planperioden wordt vooral 
geconcentreerd in woongebied 1 van St Pieter en 7 en 
8 in St Katrien. 
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4.1.2 bedrijvigheid en kleinhandel: 

korte termijn: 
• uitbreiding IZ volgens ASK  
• beperkt lokaal bedrijventerrein langs st 

katriensteenweg 
 
lange termijn: 
• ontwikkelen bijkomend lokaal bedrijventerrein in 

het noorden van de gemeente ontsloten op de 
oude rijksweg 

 
 
Kuurne behoort volgens het RSV tot het 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Net zoals voor 
wonen wordt ook een economische taakstelling 
opgelegd vanuit het regionaal Stedelijk gebied 
Kortrijk. Voor Kuurne betekent dit uitbreiding van het 
regionaal bedrijventerrein Heule-Kuurne en 
ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein (5 
ha). 
 
Voor de gemeente kan deze taakstelling enkel worden 
gerealiseerd indien voldaan wordt aan enkele 
randvoorwaarden. Vooral de verkeersafwikkeling moet 
zo geoptimaliseerd worden, dat er geen bijkomende 
hinder veroorzaakt wordt voor het woonweefsel. Dat 
betekent rechtstreekse ontsluiting op 
bovengemeentelijke infrastructuren. Daarnaast is een 
zeer belangrijk aspect het optimaliseren van het 
regionale industrieterrein binnen het bestaande 
aanbod. Een goed gebruik en beheer van de 
bestaande bedrijfsgronden speelt hierbij een 
belangrijke rol. 
 
Om de bestaande bebouwde ruimte optimaal te 
benutten, dient eveneens gestreefd te worden naar 
(het behoud van) de verweving van lokale 
economische activiteiten in de stedelijk gebieden. Om 

de graad van verweving ‘gericht’ te sturen, worden 
woongebieden, zoals ze in plannen van aanleg werden 
aangeduid, verfijnd en gedifferentieerd in zogenaamde 
‘stadskern’, ‘centrumgebieden’, ‘verblijfsgebieden’ en 
‘gemengde woongebieden’. In het kader van de 
gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten 
wordt deze verschillende woongebieden 
gedetailleerder beschreven. De verweving van 
kantoren, diensten, handel en horeca dient het grootst 
te zijn in de stadskern en de centrumgebieden. De 
menging van lokale bedrijvigheid met ander functies 
moet vooral in gemengde woongebieden gestimuleerd 
worden, in zoverre dat de woonkwaliteit en 
leefbaarheid niet worden aangetast. 
 
Wat betreft kleinhandel moet binnen Kuurne-centrum, 
Sint-Pieter en Sente de bestaande kleinhandel 
behouden blijven en, volgens het schaalniveau en de 
ruimtelijke draagkracht van de respectievelijke 
omgeving, zelfs eventueel uitbreiden. Verweving in 
het woonweefsel staat hier voorop. 
De bestendiging en de eventuele uitbreiding van 
kleinhandel binnen het woonweefsel moeten 
geëvalueerd worden in functie van de verenigbaarheid 
met de omgeving. Dit betekent dat vooral afwegingen 
moeten gebeuren omtrent de impact op de ruimte en 
het verkeer. 
 
Tenslotte wenst de gemeente in haar toekomstig 
ruimtelijk beleid voldoende oplossingen uit te werken 
voor verschillende types van zonevreemde 
activiteiten, zowel in de open als de bebouwde ruimte. 
Om een duurzaam ruimtelijk beleid te voeren, om 
voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectieven 
aan bedrijven te verlenen en om de socio-
economische structuur en tewerkstellingsgraad van 
Kuurne te behouden, is dit immers noodzakelijk. 
 
Daarnaast dient Kuurne, in overeenstemming met het 
Vlaams en provinciaal niveau, in de toekomst een 
dynamisch grond- en pandenbeleid te ontwikkelen ten 
aanzien van economische activiteiten. Dit beleid moet 
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ervoor zorgen dat herlokalisatie en hergebruik van 
bedrijfsgebouwen en terreinen kan vereenvoudigd 
worden en een evaluatie van de VLAREM-wetgeving in 
functie van een sterkere verweving kan gebeuren. 
 
De doelstellingen kunnen als volgt worden 
samengevat: 

• behouden en versterking van regionale 
bedrijvigheid 

• realiseren van de economische taakstelling 
opgenomen in de ASK 

• regionale industriezone Heule – Kuurne richten 
op de R8 

• uitbouw van lokale economische dynamiek 
(aanbodbeleid) 

• versterken van de tertiaire sector langs de 
Brugsesteenweg 

• streven naar ‘gerichte’ verweving van 
economische activiteiten: kleinhandel prioritair 
verweven in het woonweefsel 

• gebiedsgerichte oplossing bieden voor de 
zonevreemde bedrijven 

 

4.1.3 Bepalingen vanuit de afbakening van 
het regionaal stedelijk gebied Kortrijk 
voor de uitbreiding bedrijventerrein 

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit het  

“Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan – 

afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk" – 

Bijlage III toelichtingsnota (tekst)” pp.30-38 
 
Visie en concrete vertaling: 
Met de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein 
Heule – Kuurne wordt niet alleen extra bedrijvigheid 
mogelijk gemaakt maar wordt ook de bestaande 
structuur van bedrijventerreinen in het regionaal 
stedelijk gebied gekoppeld aan hoofwegen (R8, E17, 
A17), versterkt. 
 
Door het lokaal bedrijventerrein direct aan te sluiten 
op het regionaal bedrijventerrein en door aandacht te 
schenken aan de confrontatie tussen bedrijvigheid en 
het wonen in de omgeving, ontstaat een ruimtelijk 
geheel binnen de omgeving gekoppeld aan de R8. 
 
Concrete vertaling: 

Achterliggende strook landbouwgebied vrijwaren als 

buffer naar gehucht Sint-Katarina (buiten plangebied) 
Bestaande woningen en boerderijen (met bijhorende 
gronden van een jonge actieve landbouwer) in het 
landbouwgebied worden binnen deze buffer 
gevrijwaard en worden beschouwd als noordelijke 
grens van het bedrijventerrein. 
 

Noordlaan als dé ontsluitingsas van het gemengd 

regionaal bedrijventerrein 
De Noordlaan (N395) is direct aangesloten op de R8 
en voorziet een vlotte ontsluiting. Bestaande en 
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nieuwe ontsluitingswegen voor het plangebied worden 
dan ook zo direct mogelijk afgeleid naar deze as. Voor 
het plangebied betekent dit dat de P. Verhaegestraat 
en een nieuw aan te leggen weg (over een private 
kavel) de ontsluiting verzorgen naar de Noordlaan toe. 
 

Grootte percelen als bevestiging onderscheid tussen 

lokale en regionale bedrijfsactiviteiten 
In het plangebied bestaat een differentiatie naar 
perceelsgrootte: in het gemengd regionaal 
bedrijventerrein bestaat een minimale 
perceelsoppervlakte van 5.000 m² en in het lokaal 
bedrijventerrein bestaat een maximale 
perceelsoppervlakte van 5.000 m². 
 
Groene strook als doorlopende buffer rond zowel het 
regionaal als lokaal bedrijventerrein 
Er wordt een kwalitatieve groene bufferstrook 
voorzien van minimaal 30 meter tussen het regionale 
bedrijventerrein en de omgeving, en van minimaal 10 
meter tussen het lokale bedrijventerrein en de 
omgeving. Waar de uitbreiding aansluit op het 
bestaande bedrijventerrein wordt uiteraard geen 
buffer voorzien 
 
Aandacht integraal waterbeheer  
In het gebied kunnen bufferbekkens worden voorzien 
bij voorkeur op het achterste gedeelte van de percelen 
die gebundeld afgevoerd worden naar de 
bufferbekkens in de groene bufferzone rond het 
bedrijventerrein. In functie van de afvoer van dit 
hemelwater zullen kunstmatige hellingen moeten 
worden aangelegd, aangezien het gebied momenteel 
in omgekeerde richting (beperkt) afhelt. 
 

Volgende bepalingen werden vastgelegd voor de 
ontsluiting en interne wegenis van het 
plangebied 
 
Ruimtelijke opties (richtinggevend) 
Er wordt geopteerd om het bedrijventerrein duidelijk 
en leesbaar te koppelen aan de R8. Er stelt zich 
evenwel een problematiek van doorstroming op de R8. 
De oplossing daarvan is mogelijk niet op korte termijn 
te verwezenlijken. Op het gewestplan is nog steeds 
een reservatiestrook voorzien voor het aansluiten van 
de N395 op de N36 (in noordelijke richting). Indien 
deze weg eerder zou aangelegd worden dan de 
optimalisering van de R8 als primaire weg, kan het 
bedrijventerrein ook in noordelijke richting ontsloten 
worden. 
 
De ontsluiting van het plangebied moet dan ook zo 
vlot mogelijk zijn weg vinden naar de N395. Een van 
de ontsluitingsmogelijkheden wordt geboden door de 
bestaande P. Verhaegestraat. Delen ervan kunnen 
binnen de zone voor het gemengd regionaal 
bedrijventerrein eventueel geïntegreerd worden in de 
interne wegenis. 
 
Een bijkomende ontsluiting voor het regionaal 
bedrijventerrein wordt voorzien. Binnen het reeds 
bestaande bedrijventerrein Heule-Kuurne bevindt zich 
nog een onbebouwde strook zodat deze tweede 
ontsluiting voor het plangebied aansluiting kan vinden 
met de N395 (zie reservatiestrook voor lokale 
wegenis). 
 
Het lokale bedrijventerrein vindt ontsluiting 
rechtstreeks op de St Katriensteenweg. 
 
Vast te leggen in de stedenbouwkundige 
voorschriften 
Ontsluiting via P. Verhaegestraat en een nieuw aan te 
leggen weg. 
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Stedenbouwkundige voorschriften 
(verordenend) 
 
 
 
(symbolische aanduiding – zie bijgevoegde kaart) 
 
art. 3a.4. ontsluiting en interne wegenis 
 
Er worden twee ontsluitingen voor het gemengd 
regionaal bedrijventerrein voorzien: de bestaande P. 
Verhaegestraat en een nieuw aan te leggen 
ontsluiting. 
 
De interne wegenis sluit aan op de ontsluiting. 
 
Percelen grenzend aan de Stokerijstraat mogen er niet 
langs ontsloten worden. In afwachting van de nieuwe 
interne wegenis, is uitzonderlijk de ontsluiting van de 
bestaande bedrijven toegestaan.  
 

 
 
Het GRUP voorziet deze mogelijkheid, maar zowel de 
gemeente Kuurne als AWV West Vlaanderen is 
hiervoor geen vragende partij. Het ontwerp van de 
uitbreiding moet dus van bij het begin een ontsluiting 
voorzien naar de Noordlaan en R8. Elke vorm van 
ontsluiting van regionale bedrijvigheid naar de St 
Katriensteenweg is niet gewenst. 
 
Het mobiliteitsplan bepaalt bovendien dat er geen 
verkeer vanuit de uitgebreide zone door de Pieter 
Verhaegestraat naar St Katrien mag rijden. 
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4.1.4 landschap, Landbouw, natuur en 
recreatie: 

• Beperkte open ruimte in het noord oosten 
vrijwaren, bij verdere ontwikkeling St Pieter 
en uitbreiding industrie; goede buffering 
noodzakelijk 

 
Landschap moet worden aanzien als het 
integratiekader tussen het fysisch systeem en de 
mens, tussen de natuur en de landbouw, tussen de 
open en de bebouwde ruimte. Het landschap is ook 
een ruimtelijke drager van alle activiteiten en 
kwaliteiten.  
 
Kuurne kan worden ingedeeld in verschillende 
landschapseenheden met elk een eigen karakter. Die 
diversiteit en identiteit van de landschappen vormen 
de uitgangspunten voor de gewenste landschappelijke 
structuur. Dit leidt ook tot een gediversifieerde aanpak 
van de verschillende deelgebieden, waarbij zowel het 
behouden van specifieke elementen als het 
ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen voorop 
staan.  
 
De kleine landschapselementen (kle’s) blijven een 
belangrijke component van het landschap. Op heel 
wat plaatsen zou de aanwezigheid van meer kle’s de 
kwaliteit en de visuele belevingswaarde van het 
landschap aanzienlijk doen toenemen. Bovendien 
creëert de aanwezigheid van meer kle’s uiteraard ook 
meer natuur. 
 
In het open landschap zijn er echter tal van 
constructies (woningen, landbouwbedrijven, 
zonevreemde bedrijven, hoogspanningsleidingen...) 
die vragen om een vorm van landschappelijke 
integratie. Die integratie hoeft geen volledige 
inkleding of afscherming te zijn. Het weloverwogen 
aanbrengen van een aantal groenelementen en een 

goede materiaalkeuze kunnen ook bijdragen tot een 
betere integratie van gebouwen in het landschap 
zonder dat deze volledig aan het zicht moeten 
onttrokken worden. Verdere versnippering moet 
worden tegengegaan.  
 
Het is eveneens belangrijk dat de bebouwde omgeving 
niet verder uitdeint. Het bepalen van een 
afbakeningslijn rond de woonkern is daarom gewenst 
en houdt in dat de mogelijkheden voor wonen en 
bedrijvigheid zich in de nabije toekomst binnen deze 
lijnen dienen te concentreren. 
 
Deze doelstellingen kunnen we als volgt samenvatten: 
 

- behouden en versterken van de landschappelijke 
identiteit en diversiteit 

- beheer en ontwikkeling van kleine 
landschapselementen 

- stimuleren van landschappelijke integratie van 
verspreide bebouwing en infrastructuren 

- verdere versnippering van het landschap 
tegengaan 

- opmaak van een concept voor ruimtelijke 
afwerking van de bebouwde gebieden t.o.v. het 
open landschap 

 
Kuurne is een gemeente die slechts over een relatief 
klein landbouwareaal beschikt. Omdat landbouw ook 
voor een groot deel drager is van de open ruimte, is 
het noodzakelijk om dit kleine landbouwareaal 
maximaal te beschermen.  
 
Om een degelijk ruimtelijk beleid te voeren is het 
noodzakelijk om een evenwicht te vinden tussen het 
behoud van de open ruimte en het stimuleren van een 
economisch leefbare primaire sector (want ook de 
landbouw kan de open ruimte aantasten door serres, 
verspreide constructies van industriële aard, enz.) 
Om de verdere versnippering van de open ruimte 
tegen te gaan, moeten nieuwbouw en uitbreidingen 
van agrarische bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk 
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compact aansluiten bij de bestaande (al dan niet 
agrarische) gebouwenvolumes. Er moet ook voldoende 
aandacht worden geschonken aan de landschappelijke 
integratie van de agrarische bedrijfsgebouwen. Het 
principe van clustering staat toe dat ook intensieve, 
niet-grondgebonden landbouwbedrijven volwaardige 
ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven verkrijgen. Op 
die manier kunnen hun economische activiteiten 
voldoende leefbaar gehouden worden, rekening 
houdend met de bestaande en nieuwe eisen en 
evoluties in de agrarische sector. 
 
Een degelijk ruimtelijk beleid houdt bovendien ook een 
gebiedsgerichte aanpak in. In het ene gebied zal de 
grondgebonden landbouw centraal staan, terwijl in 
andere gebieden ook de niet-grondgebonden, meer 
intensieve landbouw aan bod kan komen. Informatie 
bieden omtrent alternatieve landbouw (vb. meer 
grondgebonden, want Kuurne bezit goede 
landbouwgrond) kan hier een belangrijke stimulans 
geven. Om de leefbaarheid van de landbouw te 
verhogen, kan men ook andere functies koppelen aan 
de agrarische sector of vice versa. Zo kan de 
grondgebonden landbouw een plaats verkrijgen als 
natuur- en landschapsbeheerder; of kan de landbouw 
ook als een belangrijke schakel deel uitmaken van een 
geheel van gerelateerde economische activiteiten of zo 
moet het recreatief medegebruik mogelijk zijn in het 
open, agrarische gebied. 
 
Tenslotte moet men, in functie van het duurzaam 
benutten van de toenemende leegstaande bebouwing 
in de open ruimte, op zoek gaan naar nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden voor verlaten of 
uitdovende landbouwbedrijven. 
 

De doelstellingen voor landbouw zijn als volgt samen 
te vatten: 
 

• streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven voor een 
economisch leefbare agrarische sector 

• stimuleren van grondgebonden landbouw 
• clusteren van agrarische bedrijfsgebouwen 
• verwevenheid met andere functies verder te 

ondersteunen 
• mogelijkheden bieden voor nieuwe 

bestemmingen bij verlaten of uitdovende 
landbouwzetels 

 
Om de ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur 
in Kuurne te versterken, is het belangrijk om een 
netwerk te creëren met knooppunten, waarin de 
bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen 
worden opgenomen – én waarin eventueel nieuwe 
voorzieningen kunnen worden toegevoegd. 
Fietsroutes, wandelpaden, oude kerkwegels en 
beekvalleien zijn de ideale structuren om deze 
verschillende toeristische en recreatieve polen met 
elkaar te verbinden. Aandacht naar onderhoud en 
beheer van deze verbindingen is hierbij essentieel, 
opdat ze aantrekkelijk zouden blijven voor de toerist 
of recreant. 
 
In het open-ruimtegebied dient er extra aandacht uit 
te gaan naar recreatief medegebruik. Kuurne heeft 
enkele waardevolle open ruimtes die zeer geschikt zijn 
om op te nemen in het toeristisch-recreatief netwerk. 
Op die manier geldt ‘verwevenheid van functies’ ook 
voor toerisme en recreatie. Een té grote druk op de 
andere functies zoals landbouw en natuur dient echter 
vermeden te worden. 
 
De samenwerking met andere, omliggende gemeenten 
en met hogere instanties moet een duidelijke 
meerwaarde opleveren voor de toeristisch-recreatieve 
structuur in Kuurne. De Leie is een toeristisch-
recreatief lijnelement dat veel verder reikt dan Kuurne 
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alleen. De (toeristische) inrichting van deze Leievallei 
dient op hoger niveau bekeken te worden. 
 
De doelstellingen kunnen als volgt worden 
samengevat: 
 

- creëren van een toeristisch-recreatief netwerk 
- optimaliseren van toeristisch-recreatieve 

voetgangers- en fietsersverbindingen 
- inschakelen van deze verbindingen in een groter, 

bovenlokaal netwerk van recreatieve routes 
- streven naar verweving van toerisme en recreatie 

met andere functies en activiteiten in open ruimte 
- maatregelen nemen om een te hoge recreatiedruk 

te vermijden 
 

 
Knooppunten van het toeristisch-recreatief 
netwerk 
 

1. De Groene Long (kan uitgroeien tot een 
bovenlokale betekenis) 

2. Het landschap van de Vaernewijkbeek 
3. De recreatiezone rond de Renbaan 
4. De sportterreinen 
5. Hoeve Vande Walle 
6. Het Heulebeekdomein 
7. De Leievallei – recreatiezone Leiemeersen 
8. Vlasbedrijven in de Leievallei 
9. Museum ‘Nestens Kunstekot, het 

Leiemonument 
10. De aanlegplaats voor boten 
11. De markt van Kuurne + de kerk 
12. De markt van Sente + de kerk 
13. Sint-Pieterskerk en de omgeving 
14. (Speel)bos, met aansluitend voetbalveld 
15. Stokerijmolen 

 
 

De hippodroom van Kuurne is een infrastructuur die 
het belang van de gemeente overstijgt. Om de zone 
en de infrastructuur te optimaliseren dient de zone 
uitgebouwd te worden tot een recreatieve pool met 
meer potenties dan de huidige bestemming. De 
terreinen zijn geschikt om vb. een polyvalente ruimte 
te voorzien, waar de jeugdverenigingen verschillende 
vrijetijdsactiviteiten kunnen organiseren, fuiven, 
optredens, tentoonstellingen, theater,... . Ook de 
hippodroom zelf kan verder worden ontwikkeld  met 
complementaire extra functies. 
In de Leievallei dient een selectie van de 
vlasbedrijven gemaakt te worden (industriële 
archeologie) die dan ingeschakeld moeten worden in 
het netwerk van culturele en historische sites en 
voorzieningen. Deze plaatsen vormen een 
reminiscentie aan het vlasverleden dat zich heeft 
afgespeeld rond de Leie (cultureel erfgoed). 
Ook in de Leievallei bij de monding van de 
Heulebeek dient het gebied rond de aanlegplaats 
voor boten, het Leiemonument en het museum 
uitgebouwd te worden tot een volwaardige 
recreatiezone aan de Leie. 
 
Tenslotte biedt de kerk van Sint-Pieter nu ook al 
plaats  aan alternatieve functies als klassieke 
concerten en dergelijke. Aangenomen wordt dat deze 
activiteiten hier verder zullen worden uitgebouwd.  
De ontmoetingsplaats voor de kerk zal worden 
ingericht voor verschillende stedelijke activiteiten die 
een dergelijke ruimte vereisen. Deze activiteiten 
moeten tegelijkertijd complementair zijn met de 
functies en activiteiten van de historische kern van 
Kuurne (marktgebeuren, manifestaties als een circus, 
optredens, wijkfeesten,...). 
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Recreatieve verbindingen tussen de 
knooppunten van het netwerk  
 
Verbindingen tussen de knooppunten bestaan uit 
verschillende fiets- en wandelroutes, bestaande uit 
landbouwwegen, voet- en kerkwegels en wijkstraten. 
Dit netwerk staat los van het functionele 
fietsroutenetwerk, toch dient men op verschillende 
plaatsen te kunnen overschakelen van het ene 
netwerk op het andere. Beekvalleien kunnen eveneens 
zorgen voor een verbinding tussen de verschillende 
knooppunten. 
 
De kaart op voorgaande pagina toont het toeristisch-
recreatief netwerk, waar ook het lokaal recreatief 
‘fietsroute’netwerk in past. 
Op lokaal niveau is de recreatieve hoofdas de 
verbinding tussen de verschillende open gebieden in 
het woonweefsel van Kuurne – Sint-Pieter. Van 
daaruit vertrekken kleinere verbindingen naar de 
andere recreatieve knooppunten van Kuurne. 
Dit lokale netwerk dient aan te sluiten op een hoger 
fietsroutenetwerk dat wordt uitgestippeld door de 
Provincie. 
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Bron : Synthesekaart gewenste 
ruimtelijke structuur (GRS 
Kuurne eindversie ) 
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4.2 Strategische ruimtelijke 
projecten met invloed op 
mobiliteit 

4.2.1 Inrichten N50 als secundair I binnen 
bebouwde kom 

In de synthesenota werden twee mogelijke 
wegprofielen besproken; de varianten verschillen van 
elkaar doordat het fietspad al dan niet van de rijweg 
werd gescheiden. Er werd geopteerd om in dit 
beleidsplan geen uitspraak te doen over welk profiel 
moet gehanteerd worden bij een eventuele heraanleg.  
 
Dit mobiliteitsplan wil wel een aantal principes naar 
voor schuiven waarmee de opmaak van een 
toekomstig streefbeeld voor de N50 dient rekening te 
houden: 
 
In eerste instantie moet de N50 op het grondgebied 
van Kuurne geconcipieerd worden als een stedelijke 
invalsweg voor het Kortrijkse en een belangrijke 
ruimtelijke structuur voor de gemeente Kuurne.  
 
De herinrichting Volgt strikt de principes van de 
categorisering van secundaire wegen binnen een 
stedelijke omgeving, dit wil onder andere zeggen: 
 

• Een algemene snelheidsverlaging van 50 km/h 
binnen bebouwde kom 

• Verhogen van de oversteekbaarheid 
• Aanpassen van het wegprofiel aan deze 

gewenste snelheid, zonder dat een goede 
doorstroming in het gedrang komt 

• Betere conflictpresentatie fietsers aan 
doorgaand verkeer en ter hoogte van de vele 
op- en afritten 

• Het ruimtelijk versterken van het wegbeeld en 
de langs gelegen functies 
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4.2.2 Centrumvernieuwing Kuurne - inrichting 
publieke ruimte 

We beleven de publieke ruimte vooral als voetganger. 
De belevingswaarde van de ruimte dient te worden 
verhoogd door een aantrekkelijke inrichting en een 
goede verlichting. Door de verruiming van de 
centrumsfeer wordt de nabijheid van het centrum 
beter aangevoeld en worden de 
voetgangersverplaatsingen opgewaardeerd.  
 
Wil men in de kern van Kuurne het zacht verkeer 
stimuleren, dan moet men eveneens streven naar een 
hogere verkeersleefbaarheid. Het openbaar domein 
dient meer aangepast te worden aan de noden van de 
zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer. De 
centrumvernieuwing is hierbij een van de belangrijkste 
stappen. De auto en vrachtwagen zullen zich meer 
moeten aanpassen aan de verblijfsfunctie van de 
bebouwde kern of er letterlijk van geweerd worden. 
 
Het openbaar domein is veel meer dan een 
opeenvolging van straten, pleinen, parkings, 
buurtparken, steegjes, voetwegen. Deze elementen 
vormen een netwerk van openbare ruimtes, die 
moeten instaan voor een kwalitatieve en aangename 
woonomgeving. Vooral de identiteit van de historische 
kern van de gemeente is van primordiaal belang. Een 
zeer belangrijke stap in deze richting is de realisatie 
van de centrumvernieuwing van Kuurne. Bovendien 
moet verder de ontwikkeling van poorten tot het 
kerngebied verder gezet worden. Plaatsen die in 
aanmerking komen als pool werden reeds in vroegere 
studies en plannen uitgewerkt en reeds deels 
gerealiseerd. 
 
In het historisch kerngebied moet de woonfunctie 
primeren boven de verkeersfunctie. Dit houdt in dat 
binnen het centrumgebied de fietser en de voetganger 
een volwaardige plaats hebben binnen het verkeer. 

Het winkelcentrum is voldoende uitgebouwd, maar 
toch niet overal even aantrekkelijk door een 
verwaarloosd openbaar domein. Op dit ogenblik is de 
eerste fase van de centrumvernieuwing (heraanleg 
publieke ruimte in het centrum) afgerond en worden 
plannen gemaakt om ook de 2de fase aan te vatten. 

NV Lannoo – Snoeck & Partners ontwierp een plan om 
het centrum van Kuurne te vernieuwen. Het betreft 
het Marktplein, Lt. Gen. Gerardstraat, 
Weggevoerdenplein, 12de Liniestraat, K. 
Elisatbethstraat, Gen. Eisenhouwerstrat, 
Gasthuisstraat, H. Hartstraat, Kouterstraat met het 
verkeersknooppunt Goed Callens, Kortrijksestraat en 
Kerkstraat.  
 
De eerste fase van de herinrichting van het openbaar 
domein, vooral gericht op de zwakke weggebruiker, 
zal midden 2006 afgerond zijn. 
De tweede fase is op dit ogenblik in de 
projectvoorbereiding. 
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4.2.3 Piav; heraanleg openbaar domein 
industriezone Kortrijk - Noord 

Het bedrijventerrein Kortrijk - Noord is één van de 
oudste industriezones in de streek. Via het PIAV 
project (Project Innovatieve Acties Vlaanderen), wordt 
gewerkt aan een herstructurering van het openbaar 
domein en de wegenstructuur. Het voorstel tot 
herwaardering bevat vier belangrijke componenten: 
 
 wijzigingen van het dwarsprofiel van de wegen 

(lijninfrastructuren) 

 heraanleg van de belangrijkste kruispunten en 

toegangspoorten (plekken) 

 voorstel voor inrichting van de Noordlaan 

 schematisch voorstel voor de interne structuur en 

afwerking van de zone uitbreiding 

 
Bij deze wordt rekening gehouden met de bepalingen 
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de 
wegencategorisering en het ontwikkelde 
circulatieschema uit dit mobiliteitsplan. 
 
De gewenste vormgeving van de wegen zal aansluiten 
bij hun gewenste functie, een visuele versmalling van 
de rijbaan door middel van het inbrengen van een 
“multifunctionele strook” langs beide kanten van de 
weg. In deze strook zal een bomenrij worden 
ingebracht, tussen de bomen kan dan ofwel een 
parkeervak of groenstrook worden aangelegd. Deze 
zal ook onderbroken worden voor de individuele 
opritten naar de bedrijven. Fietspaden worden volledig 
vrijliggend aangelegd, de multifunctionele strook 
buffert het fietsverkeer van het gemotoriseerde 
verkeer. 
 
 

Ruimtelijk concept voor de industriezone 
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4.2.4 Centrumvernieuwing St Katrien 

 
Op korte termijn zal werk worden gemaakt van de 
herinrichting van de kern van St Katrien. Vanuit het 
mobiliteitsplan worden volgende randvoorwaarden 
geformuleerd naar het ontwerp: 
 

• verhogen van de verkeersleefbaarheid door 
snelheidsremmende maatregelen 

• goede conflictpresentatie van zachte 
weggebruikers aan gemotoriseerd verkeer 

• de schoolomgeving en het kerkplein moeten 
meer in het wegbeeld betrokken worden 

• aandacht kwaliteitsvolle inrichting openbaar 
domein 

• inplanten busstopplaats als hoofdhalte met 
overdekt schuilhuisje en fietsenstalling 

• de grenzen van de herinrichting moeten 
duidelijk het kerngebied afbakenen en zijn 
logische overgangen voor een zone 30 
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4.2.5 Woonuitbreiding – wijkverzamelweg 

Ten noorden en in het oosten van de 
centrumgemeente werd in het verleden, via BPA’s en 
structuurschema’s zoals Kuurne 2000, voorzien om 
nieuwe woonuitbreiding te koppelen en te ontsluiten 
aan een soort van ringstructuur. Het huidige 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziet deze 
structuur nog steeds als een soort van ruggengraat 
voor de bestaande en toekomstige 
woonuitbreidingsprojecten. 
 
Het mobiliteitsplan bepaalt dat het oorspronkelijke 
idee van de wijkverzamelweg kan behouden blijven. 
Deze weg is enkel ter ontsluiting van de toekomstig 
geplande omliggende woonwijken. Bijgevolg mag deze 
weg geenszins bovenlokale verkeerstromen 
aantrekken. Voor lokale verkeersbewegingen kan deze 
weg echter wel een bepaalde verkeersfunctie 
opvangen. Daarom wordt deze weg als lokale II – 
wijkverzamelweg geselecteerd. 
 
Bij de verkeerstechnische maatregelen (zie verder) 
gaan we hier meer in detail op in. 
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5  W e r k d o m e i n  B :  
i n g r e p e n  i n  d e  
v e r k e e r s n e t w e r k e n  

5.1 Categorisering wegennet 

5.1.1 Doel van wegencategorisering  

Categorisering van wegen is, naast de afbakening van 
verblijfsgebieden, een verplicht onderdeel van het 
gemeentelijke mobiliteitsplan. Deze categorisering 
heeft tot doel de bereikbaarheid, 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid te 
verhogen.  
Door middel van categorisering geeft het 
mobiliteitsplan aan wat de functie en het gewenste 
gebruik is van de weg, hetgeen toelaat een duidelijke 
en consequente keuze te maken voor de inrichting van 
die wegen. De inrichtingsprincipes die aan de 
verschillende types van wegen worden gekoppeld, 
moeten er namelijk voor zorgen dat elke weg wordt 
gebruikt volgens de functie die hij heeft toebedeeld 
gekregen in de categorisering. 
 
Bij een latere geplande herinrichting van een bepaalde 
weg, dient de ontwerper na analyse van de situatie 
een aangepaste vormgeving te bedenken. Het beleid 
moet aangepaste infrastructurele, wettelijke en 
ondersteunende maatregelen nemen om het gewenste 
gebruik af te dwingen.  
 
Tevens dient aan deze categorisering een ruimtelijk 
beleid gekoppeld te worden dat verhindert dat nieuwe 
probleemsituaties ontstaan in de toekomst. 

Omgekeerd dient een wegencategorisering afgestemd 
te worden op het gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingsbeeld, zodat beiden elkaar kunnen 
ondersteunen. 
Categorisering brengt een hiërarchie aan op de 
wegen, met als doel het verkeer te geleiden naar de 
wegen van een hoger niveau. Het wegennet van een 
lager niveau mag niet belast worden door verkeer van 
een hoger niveau.  
 
Het is aangewezen dat deze categorisering ook in de 
bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan worden vastgelegd.  

5.1.2 Overzicht van de categorieën 

Categorisering en selectie vastgelegd in het RSV 
1. Hoofdwegen (verbindend op interregionaal 

niveau) 
2. Primaire wegen, type I (verbindend op Vlaams 

niveau) 
3. Primaire wegen, type II (verzamelend naar 

hoofdwegennet)  
 
Categorisering en selectie vastgelegd in het PRS 

4. Secundaire weg, type I (verbindend op 
streekniveau) 

5. Secundaire weg, type II (verzamelend op 
streekniveau) 

6. Secundaire weg, type III (openbaarvervoer- 
en fietsas) 

 
Categorisering en selectie door de lokale 
overheid 

7. Verbindende lokale weg, type I 
8. Ontsluitende lokale weg, type II 
9. Erftoegangsweg, type III 
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5.1.3 Hoofd- en primaire wegennet en 
knooppunten 

Kuurne is goed omgeven door een groot aantal 
hoofdwegen:  

– de E17 / A14 Gent – Kortrijk – Rijsel; 

– de E403 / A17 Brugge – Kortrijk – Doornik; 
en primaire wegen: 

– R8 (primair II) als noordelijke ringweg rond 
Kortrijk tussen de E403 en de E17 

– N36 (primair II) van de N43 in Harelbeke tot 
E17 in Deerlijk 

 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende 
functie 

Schaal-
niveau 

Hoofdweg Verbinden op 
internationaal 

niveau 

Verbinden op 
Vlaams niveau 

Europa en 
Vlaanderen 

Primaire 
weg type I 

Verbinden op 
Vlaams niveau 

Verzamelen op 
Vlaams niveau 

Vlaanderen en 
(klein) 

stedelijke 
gebieden 

Primaire 
weg type II 

Verzamelen op 
Vlaams niveau 

Verbinden op 
Vlaams niveau 

Vlaanderen en 
(klein) 

stedelijke 
gebieden 

5.1.4 Secundair wegennet en knooppunten 

In het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen 
(PRS W-V) werden de secundaire wegen geselecteerd. 
Dit zijn wegen met een verbindende (type I), 
ontsluitende (type II) functie op provinciaal niveau. 
Secundaire wegen type III hebben naast een 
ontsluitende functie voor gemotoriseerd verkeer ook 
een verbindende functie voor openbaar vervoer en 
fiets. 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende 
functie 

Schaalniveau 

Secundaire 
weg type I 

Verbinden op 
bovenlokaal 

niveau 

Ontsluiten op 
(boven)lokaal 

niveau, 
toegang geven 

tot erven 

Regio en 
(klein)stedelijke 

gebieden 

Secundaire 
weg type II 

Verzamelen 
op 

bovenlokaal 
niveau  

Verbinden en 
ontsluiten op 
lokaal niveau, 
toegang geven 

en 
verblijfsfunctie 

Regio en 
omgeving 

Secundaire 
weg type III 

Verzamelen 
voor 

autoverkeer, 
verbinden 

voor 
openbaar 
vervoer en 

fiets 

Toegang 
geven en 

verblijfsfunctie 

Tussen (klein) 
stedelijke 
gebieden 
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Secundaire wegen type I 
• N50 van Brugge tot Kortrijk (R8) 
• N36 vanaf N43 tot de Krekelmotestraat in 

Izegem 
 
Secundaire wegen type II 

• N43 van Waregem tot Kortrijk (R8) 
 
Secundaire wegen type III 

• N43 binnen de Kortrijkse ring 
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5.1.5 Lokale wegen 

Lokale wegen zijn de wegen die niet in een hoger 
plankader geselecteerd werden als hoofdweg, primaire 
of secundaire weg. De lokale wegen worden ingedeeld 
volgens de drie functies van wegen (verbinden, 
ontsluiten en toegang geven) en kunnen vervolgens 
worden onderverdeeld naargelang het gebied waarop 
zij betrekking hebben. Door aan elke straat een 
duidelijk statuut te geven kan beter vorm worden 
gegeven aan de leesbaarheid van de 
verkeersstructuur. Iedere weg of straat krijgt een 
geëigende plaats in de wegencategorisering en een 
daarop geënte eigen weginrichting, afhankelijk van 
zijn verkeersfunctie én zijn ruimtelijke omgeving. 
Samen vormen deze wegen dan een netwerk die een 
structuur biedt voor alle lokale verkeersbewegingen. 

 

 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende functie Schaal-niveau 

Lokale weg I Verbinden op lokaal 
niveau 

Verzamelen op bovenlokaal 
niveau 

Meerdere gemeenten en 
omgeving 

Lokale weg II Ontsluiten en verzamelen 
op lokaal niveau 

Toegang geven tot 
percelen 

Twee kernen, wijk, 
bedrijvenzone 

Lokale weg III Toegang geven tot 
percelen 

Ontsluiten op buurtniveau Woonstraat, winkelstraat, 
ventweg, landelijke weg 
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Lokale weg type I 
Weg met een (inter)lokale verbindingsfunctie 
Een lokale weg type I is een interlokale 
verbindingsweg die meerdere kernen met elkaar 
verbindt.  

• De weg heeft geen verbindingsfunctie op 
bovenlokaal (regionaal) niveau.  

• De kwaliteit van doorstroming is 
ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid.  

• Op deze wegen geldt een richtsnelheid van 70 
km/uur indien niet bebouwd, en afhankelijk 
van de ontsluitingsbehoefte van 
‘aangelanden’.  

• Binnen de bebouwde kom wordt de weg 
uitgebouwd als verblijfsgebied. Binnen de 
centra geldt een ‘doortochtprincipe’ van 50-30 
km/uur. 

 
Selectiecriteria1: 

• De weg heeft als belangrijkste functie het 
verbinden van welbepaalde gebieden 

• De relatie van de weg tot het omgevende 
netwerk van wegen van een hogere orde 
maakt de weg het meest geschikt voor de 
verbindingsfunctie in vergelijking met andere 
lokale wegen. Er is geen parallelle 
verbindingsweg van een hogere categorie 
aanwezig. 

• De weg is reeds in belangrijke mate aan deze 
functie aangepast of kan hieraan worden 
aangepast. 

• De weg kan een aanvullende 
ontsluitingsfunctie vervullen op bovenlokaal 
niveau als er geen alternatief in de vorm van 
een secundaire of primaire weg aanwezig is. 

                                                
1 Voor de selectiecriteria baseren we ons op de publicatie van 
Valère Donné (AWV), Categorisering van lokale wegen – 
richtlijnen, toelichting en aanbevelingen; mei 2004.  
te vinden op 
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/convenants/convenant
6-3-1.pdf  

De bewegwijzering ondersteunt dit gebruik 
echter niet en geeft slechts een verwijzing van 
kern tot kern. 

• De weg is overwegend gelegen in 
buitengebied. De verblijfsfunctie is grotendeels 
afwezig of sporadisch aanwezig in de vorm 
van landelijk wonen of neemt toe in de 
overgangsgebieden naar de centra. Laag 
aandeel van erftoegangen (woningen, 
bedrijven, diensten,...) en zijstraten. 

• De weg is gelegen in stedelijk gebied: hier 
vervult de weg de hoogste stedelijke 
verkeersfunctie, ze verzorgt de ontsluiting van 
het stedelijk gebied en de verbinding met het 
hogere wegennet en de omliggende kernen, 
buurten en zones. Tot deze groep behoren de 
belangrijkste invalswegen en stedelijke 
verbindingswegen, lokale ringwegen e.d.m. 
die niet geselecteerd werden als secundaire 
weg, mogelijk omdat ze zich net in het 
stedelijk gebied bevinden. 

• In kernen (doortochten) wordt een inrichting 
gehanteerd die de verblijfsfunctie maximale 
ontwikkelingskansen geeft en die een 
weerstand (filter) vormt tegen ongewenst 
gebruik van de weg door doorgaand verkeer. 
De lokale weg I kan in een kern of aan een 
schoolomgeving deel uitmaken van een zone 
30. 

• Het gebruik van de weg voor doorgaand zwaar 
vervoer is ongewenst. 

 
Lokale weg type II  

Weg met een verzamel- / ontsluitingsfunctie op 
gemeentelijk niveau. 
• Hoofdfunctie van de weg is verzamelen c.q. 

ontsluiten op gemeentelijk niveau. De weg 
draineert al het verkeer tussen naburige 
kernen en voert het naar een weg van hogere 
orde. Interlokale verkeersstromen worden 
zoveel mogelijk vermeden. Snelheid en gedrag 
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van gemotoriseerd verkeer worden afgestemd 
op de omgeving.  

• Dit soort wegen kan via de wegbreedte, 
typologie van beplanting, merk- en 
oriëntatiepunten in de omgeving worden 
vormgegeven. 

• De weg maakt deel uit van de “mental map” 
van de gemeente of stad (het beeld dat de 
bewoners en gebruikers van de structuur van 
de gemeente onthouden). 

• De weg ligt overwegend in bebouwd gebied of 
de aanpalende verblijfsfunctie is over de 
gehele lengte aanwezig. 

• Deze wegen vormen een structuur die de basis 
kan vormen voor het lokale functionele 
fietsroutenetwerk. 

• Heeft een belangrijke functie voor bovenlokaal 
busverkeer. 

• Gebruik van de weg door doorgaand verkeer is 
ongewenst.  

• Kan ook instaan voor het ontsluiten van een 
deelgebied buiten het gemeentelijke niveau 
(wijk, KMO- of industriezone…).  

 

Lokale weg type III 
• Erftoegangsweg (woonstraat, winkelstraat, 

landelijke weg, fietsweg). 
• Hoofdfunctie van de weg is verblijven en 

toegang verlenen tot de aanpalende percelen 
(erffunctie). Hier primeert de verblijfsfunctie.  

• De weg heeft geen verkeersfunctie in het 
lokale wegennet. 

• De weg kent enkel bestemmingsverkeer, het 
overige verkeer wordt geweerd. Deze wegen 
kunnen op termijn worden opgenomen in 
verruimde Zone 30-gebieden. 

• Subtype in verblijfsgebied: woonstraat: 
Ideaal om een aangesloten zone 30-gebied te 
vormen. 

• Subtype in buitengebied: landelijke weg: de 
weg is voorbehouden voor fietsers, 
landbouwverkeer en aangelanden. Landelijke 
wegen kunnen een belangrijke rol spelen in 
(recreatieve) fietsroutenetwerken. Op een deel 
van de landelijke wegen zal alle verkeer 
worden geweerd, uitgezonderd fietsers, 
aangelanden en landbouwvoertuigen. 

• Subtype parallel aan de rijbaan van hogere 
orde: parallelweg: de weg neemt de 
erftoegangsfunctie over van de (hoofd)rijbaan. 
Er is geen continue relatie tussen de 
(hoofd)rijbaan en de parallelle weg. De 
uitwisselingen worden geconcentreerd aan in – 
of uitritten. Hierbij moet men wel opletten met 
mengvormen, want vaak worden ook 
zijstraten aangesloten van een hogere 
categorie. Als het belang van de ontsluiting 
van de zijweg te groot is, moet de 
rechtstreekse aansluiting worden afgewogen. 
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5.1.5.1 Selectie van lokale wegen in Kuurne 

In functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen 
in de gemeente na 2007 zal de wegenstructuur en dus 
ook de categorisering vanuit het vorige deel niet meer 
toereikend zijn. Tegemoetkomend aan deze visie is 
het aangewezen om naast een goede ontsluiting naar 
het wegennet van een hogere orde, ook een duidelijke 
structuur te voorzien van lokale wegen type I. 
Volgende argumenten kunnen hier voor worden 
aangehaald; 

• Deze structuur als drager voor de geplande 
belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen van 
de gemeente, namelijk; het nieuwe lokale 
bedrijventerrein langs de N36d.  

• Naast de omliggende bovenlokale 
wegenstructuur is het aangewezen om op een 
lager niveau een goede structuur te 
ontwikkelen rond de gemeente.  

• Op deze manier wordt het noorden en westen 
van de gemeente gebufferd door een 
duidelijke structuur van lokale wegen type I. 
Eens binnen het lokale weefsel kan er met een 
lagere categorie van wegen gezorgd worden 
voor een optimale bereikbaarheid. 

 
 
Lokale weg type I 

• De Oude Rijksweg N36d vanaf de N50 tot N43  

 

 
Lokale weg type II; Ontsluiting of verzamelweg 
op gemeentelijk niveau 

• Sint-Katriensteenweg van Sint Katrien tot 
Katte 

• Kattestraat 

• Rijksweg 

• Hulstestraat 

• Bavikhoofsestraat 

• Harelbeeksestraat (-Vlasstraat), en verlengde 
Lt.G.Gerardstraat, Weggevoerdenplein en 
Kortrijksestraat  

• Kortrijksestraat 

• - Gen. Eisenhowerstraat – en verlengde  
Kerkstraat 

• Noordlaan: ontsluiting van bedrijvenzone  
Kuurne (N395 c & d).  

 
Op lange termijn wordt voorzien dat de 
wijkverzamelweg wordt afgewerkt in functie van de 
toekomstig geplande woonuitbreiding. Deze weg heeft 
een duidelijk ontsluitende functie voor de omliggende 
woongebieden, waardoor deze weg op dat moment 
kan worden gecategoriseerd als lokale weg type II 
 
Ten westen van St Pieter kan in een volgende 
planperiode ook een woonuitbreidingsgebied worden 
aangesneden. Deze behoeft een duidelijke 
ontsluitende structuur. Op het oude voorziene tracé 
van de Noordelijke uitvalsweg kan op dat moment een 
wijkverzamelweg worden aangelegd. Deze weg zal 
dusdanig worden aangelegd dat bovenlokaal verkeer 
geen gebruik zal maken van deze weg. Deze weg 
krijgt dan ook de categorisering als lokale weg type II 
 
Lokale weg type III 

• Alle overige wegen worden geselecteerd als 
lokale weg type III.  
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5.2 Circulatieschema industriezone 

5.2.1 Synthese probleemstelling: 

 
• Grootste regionale bedrijventerrein van de 

regio. 
• Heirweg en kruispunt Katte op vandaag de 

belangrijkste toegangswegen. 
• De Noordlaan wordt nauwelijks gebruikt 
• Weinig uitstraling, openbaar domein, 

wegbeeld. 
• Onvoldoende verkeersveiligheid. 
 

5.2.2 Maatregelen:  

• De aansluiting Noordlaan – R8 moet worden 
vormgegeven als de poort tot de zone. Dit 
door de aansluiting met de R8 in beide 
richtingen te realiseren en door de ruimtelijke 
herkenbaarheid te verhogen bij de ingang.  

• Noordlaan uitbouwen als centrale structuur 
voor interne ontsluiting, de dwarse 
Industrielaan verdeelt het verkeer verder. Het 
realiseren van een goede keerbeweging (ipv. 
de bestaande situatie met steenslag) ten 
noorden van beide Noordlanen is hierbij 
cruciaal.  

• De verbinding vanuit de bestaande Noordlaan 
met de Sint-Katriensteenweg is niet langer 
meer gewenst. 

• Het aanpassen van het kruispunt Vijverhoek – 
Sint-Katriensteenweg is prioritair om dit 
concept te laten werken. doorgaand verkeer 
moet mogelijk blijven. Enkel de afslaande 

bewegingen vanuit Katte naar de 
bovenliggende woonwijk en vanuit St Katrien 
naar de Vijverhoek worden in het 
kruispuntontwerp naar voren gebracht. De 
afslaande beweging vanuit Katte naar de 
Vijverhoek wordt niet gestimuleerd. 

• Aanpassen van de bestaande 
verkeerscirculatie; door een verbod voor 
zwaar verkeer om in te slaan vanaf de N50 en 
doorgaand verkeer in Vijverhoek - Heirweg te 
ontmoedigen door een aangepaste 
kruispuntherinrichting. 

• Rekening houden met de geplande uitbreiding; 
de bijkomende 21,5 ha ontsluiten via 
Noordlaan en Industrielaan. Het lokale 
bedrijventerrein van 1 ha kan, gezien de 
geringe grootte, rechtstreeks ontsloten 
worden op de Sint-Katriensteenweg. 

• Het gedeelte voorzien als uitbreiding van de 
regionale bedrijvigheid moet zo snel mogelijk 
naar de hoofdstructuur van de Noordlaan 
worden afgewikkeld. Een tweede ontsluiting 
via de bestaande P. Verhaegestraat wordt in 
het ASK ook mogelijk gemaakt. 

• In samenspraak met Kortrijk wordt 
voorgesteld om de overgang van 
Izegemsestraat op termijn af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer. 

• Aanpassen van de bestaande bewegwijzering 
(zie volgend hoofdstuk) 
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5.2.3 betere aansluiting van de bestaande 
Noordlaan(en) op de R8 

Het hierboven ontwikkelde schema voor interne 
ontsluiting kan enkel werken als de aansluiting van de 
zone met de R8 vanuit de Noordlaan geoptimaliseerd 
wordt. Bij het onderzoek zagen we dat het verkeer 
nauwelijks hiervan gebruikt maakt. Dit is ook logisch 
omdat dit ook de enige plaats is waar de overgang 
naar de “binnenring” van de R8 niet kan gemaakt 
worden.  
 
Momenteel zit nog veel te veel verkeer op de as 
Vijverhoek -  Heirweg dat enerzijds vanuit de R8 en 
anderzijds vanuit Katte naar de zone wenst te rijden. 
Naast de bedrijven zijn ook heel wat woningen en 
woonwijken ontsloten via deze weg. Een duurzaam 
mobiliteitsbeleid moet als doelstelling hebben om deze 
verschillende verkeerssoorten zo veel mogelijk van 
elkaar te scheiden. 
 
Vermits de Noordlaan ruimtelijk en functioneel de 
ideale toegangspoort is naar de industriezone, dient 
de aansluiting op de R8 in de toekomst 
geoptimaliseerd worden. Hiervoor werden in de 
synthesefase enkele concepten ontwikkeld. Alle 
concepten hielden rekening met de afwerking van het 
middelste gedeelte van de R8 op lange termijn.  
 
Alle concepten streefden ook naar het verbeteren van 
de herkenbaarheid van de poort tot de regionale 
industriezone vanuit de R8. Een aangepaste 
bewegwijzering moet hier in de toekomst nog meer 
toe bijdragen. 
 
In dit beleidsplan wordt in samenspraak met de 
partners geopteerd om na de goedkeuring van het 
mobiliteitsplan, zo snel mogelijk een studie op te 
starten die een verkeerstechnische oplossing moet 
uitwerken. Zonder dat we ons vandaag reeds 

vastpinnen op één welbepaalde oplossingsstrategie die 
later moeilijk te realiseren valt. 
 
Als in de toekomst deze oversteek wordt mogelijk 
gemaakt zal de oversteek aan de Izegemsestraat 
worden geschrapt voor gemotoriseerd verkeer. Dit 
past ook binnen de beleidsdoelstellingen van de Stad 
Kortrijk. 
 
De Noordlaan zelf is aangelegd als een dubbele 2x1 
weg, waarop telkens in beide richtingen kan gereden 
worden. De dubbele weg wordt gescheiden door een 
80 m brede middenstrook die oorspronkelijk voorzien 
was om nog extra wegenis in aan te leggen. Voor een 
goede bereikbaarheid van alle aanpalende bedrijven 
moet deze potentie behouden worden. In het andere 
geval zou de omrijfactor te groot worden. 
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5.3 Bewegwijzeringsplan 
industriezone Kortrijk Noord 

Het is de doelstelling om de industriezone vooral 
vanuit de R8 te bedienen en de omliggende 
(woon)straten te ontlasten. Naast 
infrastructuurmaatregelen is er ook een nieuw 
bewegwijzeringsconcept bedacht, dat een vertaling is 
van het verkeerscirculatieconcept. 
 
Een eerste zaak die is aangepast is de naam van de 
industriezone zelf. Voorheen heette deze Heule-
Kuurne, dit zorgde vaak voor verwarring bij chauffeurs 
die niet vertrouwd waren met de omgeving. De centra 
van Heule of Kuurne staan immers op andere plaatsen 
aangeduid vanop de R8. Vanop het hoofdwegennet is 
er geen enkele verwijzing naar deze gemeenten. 
Daarom is beslist de naam te veranderen in 
“KORTRIJK NOORD”. Deze naam is internationaal 
begrijpbaar, Kortrijk is gemakkelijker terug te vinden 
op de kaarten en je vindt reeds een goede verwijzing 
naar deze locatie vanop het hoofdwegennet. 
 
Op niveau van de zone zelf kiest men voor een 
bewegwijzering op basis van numerieke codes. Een 
concept gebaseerd op het systeem dat in 
havengebieden gangbaar is. Dit concept werd door de 
GOM Limburg al met succes toegepast op alle 
Limburgse bedrijventerreinen. Hier wordt gewerkt met 
een voorwegwijzer waarop niet de straat, maar wel de 
zonecode met een eigen kleur en letter is aangeduid. 
Ook hier zijn de zones die verder bereikbaar zijn reeds 
aangegeven. In plaats van met individuele 
huisnummers wordt in dit concept gewerkt met 
bedrijventerreinnummers. Dit nummer beslaat 4 
digits, voorafgegaan door letter van de zone 
 

De ervaring leert dat bedrijven deze nummers in hun 
correspondentie (visitekaartjes, bestelbon, 
briefwisseling, fax, website, etc.) vrij snel overnemen, 
omdat zij het gemak ervan inzien. Ook De Post en 
GPS-operatoren nemen deze nummering over.  
 
Bezoekers die het bedrijventerreinnummer kennen 
kunnen hun bestemming gemakkelijk bereiken door 
simpelweg de aanwijzingen op de borden te volgen. 
Bezoekers die het bedrijventerreinnummer niet 
kennen kunnen het infobord met plattegrond aan de 
hoofdingang van het terrein consulteren, waarbij 
naast de namen van de bedrijven (alfabetisch 
gerangschikt) het bedrijventerreinnummer is vermeld. 
Een infobord is bij dit concept wel noodzakelijk.  
 
Tussen de individuele nummers worden enkele 
plaatsen tussen gelaten (vb. A1335 > A1339). Dit om 
de mogelijkheid te bieden om andere bedrijven tussen 
te voegen (indien deel in de toekomst wordt 
verhuurd) of om specifieke delen van het bedrijf aan 
te duiden (vb. bezoekers = A1335, leveranciers = 
A1336, personeel = A1337, etc.). 
 
Het systeem implementeert ook de principes van het 
circulatieschema voor het bedrijventerrein. Dit wil 
zeggen dat alles wordt bewegwijzerd vanuit de “poort” 
tot het bedrijventerrein, de aansluiting van de 
Noordlanen met de R8. Op het kruispunt Noordlaan x 
Industrielaan is er de mogelijkheid om te 
heroriënteren. 
 
Voorlopig worden de bedrijven die gelegen zijn langs 
de R8 nog niet opgenomen in het 
bewegwijzeringsysteem waarbij kleuren worden 
gebruikt.  

 



Mobiliteitsplan Kuurne, maart 2006 Leiedal, Beleidsplan 53 

 

5.4 Ontsluiting kleinhandelszone 
Ter Ferrants 

De R8 is gecategoriseerd als primaire weg type II 
(ontsluiten op Vlaams niveau). Strikt genomen kunnen 
kleinhandelszones niet rechtstreeks op dergelijke 
wegen worden ontsloten, laat staan dat individuele 
bedrijven rechtstreekse erftoegang zouden hebben. 
Voor het gedeelte tussen de Izegemsestraat en de 
brug over de Leie zijn op vandaag enkel de ventwegen 
aangelegd, Het centrale en in principe primaire 
gedeelte is nog niet aangelegd en dat is op korte 
termijn ook niet voorzien. 
 
Om de doorstroming op de secundaire weg II N50 te 
waarborgen kan er vanuit de N50 enkel worden 
ingereden in de zone. Uitrijden op deze plaats is niet 
mogelijk. 
 
Vanuit de gemeentelijke wegencategorisering wordt 
geopteerd om al het shopping-verkeer strikt te 
scheiden van het woonverkeer in de Kongostraat en 
Heirweg. 
 
Dit mobiliteitsplan opteert om de zone beter te 
ontsluiten naar de ventweg van de R8, rechtstreekse 
erftoegang wordt beperkt. En vanuit de R8 wordt de 
toegang tot de zone, gebundeld via een nieuw aan te 
leggen weg die aantakt op de centrale rotonde. 
 
De verbinding met de Kongostraat wordt op termijn 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en er wordt 
ruimte voorzien zodat op het einde een draaibeweging 
kan gemaakt worden. 
 
De rechtstreekse erftoegang vanuit de R8 over gans 
de lengte, wordt beperkt tot ofwel 1 in- en uitrit per 
perceel of maximum 1 inrit en 1 uitrit voor grotere 

percelen. De tussenzones kunnen worden afgewerkt 
met een groenzone met lage beplanting. 
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5.5 Wijkverzamelweg als lokale weg 
type II 

Ten noorden en in het oosten van de 
centrumgemeente werd in het verleden, via BPA’s en 
structuurschema’s zoals Kuurne 2000, voorzien om 
nieuwe woonuitbreiding te koppelen en te ontsluiten 
aan een soort van ringstructuur.  
 
Er werd hierbij een typeprofiel voorgesteld dat reeds 
fragmentair werd gerealiseerd op het terrein. Bij een 
volledige realisatie bestaat het gevaar dat deze weg 
een (bovenlokale) ringfunctie op zich zou kunnen 
nemen, wat een extra belasting van de invalswegen 
naar de centrumgemeente zou kunnen veroorzaken.   
 
Het voorziene profiel is relatief breed vormgegeven en 
het vrijliggende fietspad en de vier rijen bomen, 
versterken nog meer het laankarakter van deze weg. 
Dit biedt ruimtelijk ongetwijfeld een meerwaarde voor 
de voorziene woonuitbreiding. Maar verkeerskundig 
zijn toch een aantal randbemerkingen te maken. 
 
Het mobiliteitsplan voorziet dat het oorspronkelijke 
idee van de gefaseerde afwerking van de  
wijkverzamelweg kan behouden blijven. Deze weg is 
enkel ter ontsluiting van de omliggende woonwijken 
en krijgt bij een volledige realisatie een selectie in het 
lokale wegennet als lokale weg type II.  
 
De Kruispunten met de lokale wegen type II en de 
Kon. Boudewijnstraat worden met rotondes uitgerust. 
 
Extra aandacht moet gaan naar de kruispunten met de 
nieuw aan te leggen woonstraten. Een verhoogde 
aanleg met goede conflictpresentatie door middel van 
voetpaduitstulpingen is hier noodzakelijk.  
 

De bestaande woonstraat, de Abelenstraat behoudt 
evenwel haar bestaande (smalle) profiel. Hierdoor 
wordt de ringstructuur met hetzelfde wegprofiel even 
onderbroken, deze onderbreking moet ook het 
bovenlokale verkeer ontmoedigen.  
 
Voor het ganse tracé zullen ook snelheidsremmende 
maatregelen in het wegontwerp worden opgenomen. 

 

 

voorzien profiel wijkverzamelweg volgens de BPA’s
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Typeprofiel en structuurschets wijkverzamelweg 
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5.6 Afbakening en inrichting 
verblijfsgebieden /  
voetgangersnetwerk 

5.6.1 Inrichtingsvereisten voetnetwerk 

Een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk garandeert: 

• verbindingen met alle belangrijke voorzieningen; 

• veilig en comfortabel oversteken; 

• een comfortabele loopzone; 

• een aantrekkelijke belevingsruimte. 

 
Minimale voetpadbreedte 
Het aanleggen van fietspaden of parkeerplaatsen ten 
koste van voetgangersruimte dient vermeden te 
worden. Deze regel wordt nu ook wettelijk 
ondersteund door de ‘algemene bouwverordening voor 
wegen voor voetgangersverkeer in de bebouwde kom’ 
(29.04.1997). 

– voetpaden smaller dan 150 cm: enkel bij 
rooilijnbreedte < 9.00 m; 

– obstakelvrije loopweg = in elk geval min. 100 cm 
(dus ook bij rooilijnbreedte < 9.00 m). 

In concrete situaties dient bij beperkte beschikbare 
ruimte steeds een afweging gemaakt te worden 
tussen de nodige ruimte voor rijweg, parkeren, 
fietsers en voetgangers.  
Mogelijke benadering: 

– bij snelheden hoger dan 50 km/uur: wenselijk om 
apart(e) fietspad(en)  
(vrij- of aanliggend verhoogd) aan te leggen; 

– indien te weinig beschikbare ruimte voor 
fietspad(en):  
snelheidsverlaging en gemengd verkeer. 

Het fietspad en voetpad realiseren op hetzelfde niveau 
(verkeersbord D9 met verticale scheiding) kan 
overwogen worden bij lage intensiteit van beide 
verkeerssoorten (b.v. overgangsgebieden met 
verspreide bebouwing). In elke concrete situatie moet 
bekeken worden hoe mogelijke conflictsituaties 
opgevangen kunnen worden (b.v. door subtiele of 
scherp afgebakende scheidingslijn). 
 
Voetpaden 
Een kwaliteitsvol voetgangersnetwerk van kerkwegels, 
servitudepaadjes en voetpaden - vanuit de 
woonwijken naar de school en het centrum, en tussen 
parkeerterreinen, dorpspleinen en centrum - dient te 
worden aangelegd, van het nodige comfort te worden 
voorzien en goed te worden onderhouden. Op 
regelmatige afstanden onderweg dienen rustbanken 
en vuilnisbakken te worden aangebracht. In de 
dorpscentra dienen deze paden goed te worden 
verlicht. 
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Zone 30 
Het statuut van Zone 30 is een maatregel die bij 
uitstek geschikt is voor het optimaliseren van de 
leefkwaliteit in de woongebieden en het garanderen 
van de nodige subjectieve en objectieve veiligheid 
voor de zachte weggebruiker in de centrumgebieden. 
 
Bij het snelheidsplan wordt dit verder omschreven. 
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5.7 Een fijnmazig fietsroutenetwerk  

5.7.1 Rol van het fietsverkeer in het 
mobiliteitsplan  

Aangezien meer dan de helft van de verplaatsingen 
minder dan 5 km bedraagt, heeft de fiets een 
belangrijk potentieel. Een consistent en kwalitatief 
fietsroutenetwerk is dus een fundamentele 
voorwaarde voor de ontwikkeling van een duurzaam 
lokaal verkeerssysteem.  
Dit is geen fietspadenplan. Een fietsroute kan zowel 
lopen langs volledig aparte fietswegen als langs 
rijwegen met vrijliggende, aanliggende fietspaden of 
fietsstroken, langs straten met gemengd verkeer of 
langs landelijke wegen. 

Opbouw fietsroutenetwerk: streven naar een 
samenhangend  
en gebiedsdekkend hiërarchisch netwerk 

In opdracht van het Vlaamse Gewest werd voor de 
provincie West-Vlaanderen een bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk opgemaakt 
(goedgekeurd november 2001). 

5.7.2 Non-stop hoofdroutes 

Dit zijn hoogwaardige snelle routes, een soort van 
fietssnelwegen, gericht op dagelijkse functionele 
verplaatsingen (5 à 15 km, tendens naar grotere 
afstanden wegens verbeterde fietstechniek, 

infrastructuur, fietsvergoedingen…) en doelgerichte 
langeafstandsverplaatsingen in de vrije tijd. 
In het provinciaal fietsroutenetwerk werd onder 
andere het jaagpad langs de Leie als non-stoproute 
geselecteerd. 

5.7.3 Bovenlokaal fietsroutenetwerk  

Bovenlokale routes zijn gericht op meer dagelijkse 
functionele verplaatsingen (5 à 10 km) in het woon-
school-, woon-werk-, en woon-winkelverkeer. Het is 
belangrijk dat de fietsvoorzieningen worden meegelift 
bij de ombouw van het wegennet volgens de nieuwe 
categorisering van het wegennet.   
Volgende gebruikerseisen primeren hier: 

- verkeers- en sociale veiligheid: vooral 
aandachtspunt in het woon-schoolverkeer; 

- snelheid (kortste afstand, voorrangsregeling, 
weinig wachttijden), comfort, kwaliteit en 
continuïteit: vooral belangrijk om ook andere 
doelgroepen (b.v. woon-werkverkeer) op de 
fiets te krijgen. 

Het functionele fietsroutenetwerk valt grotendeels 
samen met de verbindingswegen voor autoverkeer, 
gezien dit doorgaans de kortste verbindingen zijn 
tussen de belangrijkste bestemmingen. Het door de 
provincie ontworpen bovenlokale kernenverbindende 
netwerk heeft een maaswijdte van 3,5 kilometer. Ook 
het functionele fietsroutenetwerk wordt hiërarchisch 
opgebouwd. Het is belangrijk dat de 
fietsvoorzieningen worden meegelift bij de ombouw 
van het wegennet volgens de nieuwe categorisering 
van het wegennet. 
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Selectie van bovenlokale fietsroutes: 
• N50 
• N36 (nieuw tracé) 
• Izegemsestraat - Heulsestraat 
• St Katharinastraat 

5.7.4 Lokaal fietsroutenetwerk 

Dit zijn routes die niet worden opgenomen in het 
provinciale fietsrouteplan. Ze vervolledigen het 
netwerk op gemeentelijk vlak. Samen vormen zij een 
samenhangend fijnmazig netwerk langs waar de 
belangrijkste bestemmingen binnen en buiten de 
gemeente bereikt kunnen worden. 
 

• Lokale functionele fietsroutes: Dit zijn routes 
die alternatieve verbindingen vormen tussen 
deelkernen en attractiepolen. Ze vervolledigen 
het netwerk en zorgen voor de fijnmazigheid 
ervan. 

• Lokale doorsteken zijn belangrijk voor 
inkorting van de reistijd tussen twee 
bestemmingen. 

• Landbouwwegen in het noorden van de 
gemeente: zoveel mogelijk behoud van 
huidige smalle profiel, enkel voor plaatselijk, 
landbouw- en fietsverkeer, weren van 
sluipverkeer. 

• Bijkomende fietsroutes langs wegen met 
zekere verkeersfunctie. 

• Rustige alternatieve fietsroutes.  
 
Selectie lokale fietsroutes: 
 

• St-Katriensteenweg van St-Katrien tot Katte 

• Kattestraat 

• Rijksweg 

• Kon. Boudewijnstraat 

• Hulstestraat 

• Bavikhoofsestraat 

• Harelbeeksestraat-Vlasstraat 

• Kortrijksestraat, Roterijstraat en 
Bondgenotenlaan (aansluiten op 
fietsroutenetwerk Kortrijk)  

• Gasthuisweide - Gen. Eisenhowerstraat – 
Kerkstraat 

• Kongostraat – Boomgaardstraat - Kouterstraat 

• Heirweg – Vijverhoek  

• St-Pietersstraat – Stokerijstraat – 
Haantjesstraat (bij aanleg van een nieuwe 
weg op tracé van de Noordlaan komt de 
fietsroute daar te liggen) 

• De, in de toekomst nog af te werken, 
wijkverzamelweg 

5.7.5 Recreatief fietsroutenetwerk 

De recreatieve fietsroutes zijn een onderdeel van een 
totaal recreatief-toeristisch aanbod van de streek. In 
het recreatieve fietsroutenetwerk dient een duidelijke 
hiërarchie aanwezig te zijn. 
 

• Hoofdroutes zijn lange-afstandsroutes met een 
grote maaswijdte. Het zijn recreatieve, 
autovrije verbindingen met weinig knelpunten. 

• (Boven)lokale routes vormen samen met de 
lange-afstandsroutes het recreatieve 
fietsroutenetwerk. Het zijn overwegend 
aantrekkelijke en rustige routes langs 
bezienswaardigheden. 

• Inkortingen of alternatieve recreatieve routes 
worden niet opgenomen in het 
knooppuntensysteem en vormen een nog 
fijnmaziger netwerk dat enkel wordt 
weergegeven op kaart.  

• Themaroutes worden bij voorkeur ingepast in 
het fietsroutenetwerk (b.v. Natuurfietsroute). 
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De routes hebben een belangrijke recreatieve functie 
op lokaal vlak. Ze vormen linken tussen de grote 
bovenlokale recreatieve non-stoproutes en de 
aantrekkelijke dorpskernen, en verknopen belangrijke 
recreatieve bestemmingen. 
 
Het belangrijkste voor de gemeente Kuurne is de 
aanwezigheid van de Leie als hoofddrager voor het 
recreatieve fietsverkeer. Daarnaast werd recentelijk 
door Leiedal, in opdracht van de provincie, een 
knooppuntennetwerk ontwikkeld waarvan ook enkele 
tracés op het grondgebied van Kuurne lopen. 

5.7.6 Aangepaste bewegwijzering 

Interessante doorsteekjes en voetwegen zullen zoveel 
mogelijk worden ingeschakeld in het recreatief en 
functioneel fietsroutenetwerk. Het is dan ook de 
doelstelling om met éénduidige bewegwijzering ook 
specifieke doelen (centrum, scholen, 
gemeenschapsvoorzieningen, industriezone,...) binnen 
de gemeente via deze weggetjes te gaan aanduiden 
met specifieke borden voor de zachte weggebruiker.  
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5.8 kwaliteitseisen voor 
fietsvoorzieningen 

In het Vademecum Fietsvoorzieningen2 van het 
Vlaamse Gewest worden kwaliteitsnormen opgelegd 
voor fietsvoorzieningen. Dit zijn optimale situaties die 
als streefbeeld dienen gehanteerd te worden, maar in 
de praktijk aangepast worden aan de beschikbare 
ruimte. In onderstaande tekst wordt nog een overzicht 
geboden van de verschillende inrichtingsprincipes die 
voor deze infrastructuren van toepassing kunnen zijn. 

5.8.1 Onderscheid fietspad – 
fietssuggestiestrook 

• Een fietspad is een juridisch begrip dat 
aangeeft welk deel van de openbare weg dat 
voorzien is voor verkeer van fietsers en 
tweewielige bromfietsen klasse A (aangeduid 
met gebodsbord D7). Dit kan ook worden 
uitgebreid naar voetgangers (gebodsbord D9). 

 
• Een fietspad maakt geen deel uit van de 

rijbaan, de rijbaan is immers het gedeelte 
van de rijweg dat voorzien is voor 
voertuigenverkeer. Dit impliceert onder 
andere dat er niet mag geparkeerd worden op 
een fietspad 

 
• Een fietssuggestiestrook is een begrip dat 

juridisch gezien niet is opgenomen in het 
verkeersreglement. Er is hiervoor geen 
speciale bebording voorzien. Een 
fietssuggestiestrook maakt bijgevolg wel 

                                                
2 http://www.mobielvlaanderen.be  

deel uit van de rijbaan, waardoor er dus wel 
op mag geparkeerd worden. 

 
• Fietssuggestiestroken blijven strikt 

genomen een vorm van gemengd verkeer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gebodsborden D7 – D9 
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5.8.2 Fietspad 

Vrijliggende fietspaden  
 
Bij snelheidslimieten van 70 en 90 km/uur: 
 
Gezien de hoge snelheidsverschillen tussen fietsers en 
auto’s dient hier het gebruik van vrijliggende 
fietspaden aan weerszijden van de weg veralgemeend 
te worden, met verplicht gebruik door bromfietsers A 
en B (behalve binnen bebouwde kom moeten 
bromfietsers klasse B op de rijbaan). 
 
Als aanbevolen minimumbreedte geldt 1.75 m. Uit 
onderhoudsoogpunt en bij veelvuldig gebruik door 
bromfietsers type B is zelfs een breedte van 2.00 m 
verkieslijk. Bij plaatsgebrek geldt als uiterste 
minimum 1.50 m. Bij 1.20 m brede fietspaden is met 
twee naast mekaar rijden niet meer mogelijk of 
comfortabel. 
 
Tussen fietspad en rijbaan dient een groene buffer als 
afscherming te worden aangebracht. Deze bestaat 
minimaal uit lage bodembedekkers of gras of haagje 
van min. 1 m breedte. Toepassing van laanbeplanting 
vraagt een breedte van 2.50 m of meer. Bomen geven 
beschutting tegen regen en wind en zorgen voor een 
subjectieve veiligheid voor de fietser. Bij het bepalen 
van de strookbreedte, inplanting en plantafstand moet 
rekening worden gehouden met de benodigde 
zichtlengte aan zijstraten en inritten. 
 
Ook voor de verlichting van het fietspad moet gewaakt 
worden. 
 
Het loopvlak van het fietspad moet vlak zijn. 
Platenbeton is door zijn voegen niet gewenst. Bij 
toepassing van betonklinkers zijn vellingkanten van 
meer dan 2 mm niet toegestaan. De klinkers dienen in 

lengterichting geplaatst. Tegels, beton en asfalt 
genieten de voorkeur.  
 
Ter hoogte van de uitritten van percelen dient voor 
het opstellen van de voertuigen buiten het fietspad en 
het benodigde uitzicht en veiligheid, een berm van 2 
m (min. 150 cm) te worden voorzien. De aanleg van 
fietspaden op bestaande bermen creëert vaak 
zichthinder bij woningen en aan uitritten, alsook 
onveiligheid voor fietsers. Het is bovendien 
aangewezen om het fietspad zo vlak mogelijk te laten 
verlopen. Vroeger werden individuele opritten  vaak 
met een zachte helling (voor paard en kar) naar de 
rijbaan aangelegd over de voet- en fietspaden heen. 
Hierdoor ontstaat bij veel opritten een soort van 
“wasbordpatroon” ten nadele van het fietscomfort. 
Een hedendaagse wagen kan immers zonder 
problemen een schuine boordsteen oprijden. 
 
Aanliggende fietspaden  

Bij snelheidslimieten van 70 en 50 km/uur: 

− Waar vrijliggende fietspaden niet kunnen 
worden toegepast, b.v. bij plaatselijke 
versmallingen (vooruitgeschoven woning, 
smalle brug...). In die uitzonderlijke gevallen 
dient het aanliggende fietspad wel verhoogd te 
zijn. 

− Binnen de bebouwde kom, langsheen 
hoofdstraten en gebiedsontsluitingswegen. 

− Op gebiedsontsluitingswegen ook buiten de 
kom. 

Bij toepassingen op wegvakken met snelheidslimiet 
van 70 km/uur, en algemeen buiten de bebouwde 
kom, zijn aanliggende fietspaden te verkiezen boven 
fietsstroken. Er dient een ruimtelijke scheiding te 
worden aangebracht tussen fietspad en rijbaan. Dit 
kan beperkt worden tot een rammelstrook, 
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biggenruggen of groenstroken. De rijbaan dient smal 
te blijven. 

Voor een ideale conflictpresentatie zijn in normale 
omstandigheden op hoofdstraten, verbindingswegen 
en gebiedsontsluitingswegen in verblijfsgebieden (50 
km/uur) aanliggende verhoogde fietspaden 
aangewezen.  

 
Minimumbreedte: 1.50 m (fietsstroken) - 1.75 m 
(fietspaden). Voorkeur voor afgeschuinde boordstenen 
bij verhoogde fietspaden. 

De meeste zorg moet gaan naar de uitvoering en de 
oplossing van de kruispunten. Het oogcontact tussen 
fietser en automobilist is van primordiaal belang.  
Een ruimtelijke afscheiding in de vorm van een 
verharde zone van 50 cm tussen rijbaan en fietspad 
moet de subjectieve veiligheid en het comfort 
verhogen. 

 
Gemengd: de fietser op straat beveiligen 
 
Het is duidelijk dat in het centrum of in een woonwijk 
geen fietspaden nodig zijn. De fietser moet zich daar 
veilig kunnen voelen op straat en zijn plaats zichtbaar 
innemen op de weg. Dit betekent dat de fietser daar 
ook moet beveiligd worden door een lagere rijsnelheid 
van het autoverkeer en door een correcte wegbreedte. 
Bijkomende maatregelen zoals fietssuggestiestroken 
of snelheidsremmers kunnen nodig zijn.  
 
Binnen verblijfsgebieden geldt het algemene principe 
dat fietsverkeer meer zichtbaar moet zijn in het 
straatbeeld (conflictpresentatie). Daarom moet het 
autoverkeer in snelheid beperkt worden of is een 
veiligheidszone tussen fietser en auto noodzakelijk.  
De snelheid binnen de kom van 50 km/uur en de 
gewenste snelheid in woon- en verblijfsgebieden van 
eveneens 50 km/uur laat in feite nog geen volledige 

menging toe. Bijkomende maatregelen voor 
snelheidsbeheersing zijn nodig, en soms is hier een 
bepaalde vorm van fietsvoorziening nodig. Deze kan 
echter verschillende vormen aannemen, in functie van 
omgeving- en gebruikskenmerken. 
 
Het mengen van fietsers met autoverkeer in 
centrumgebieden wordt door de publieke opinie 
dikwijls op argwaan onthaald. Dit heeft meestal te 
maken met een te weinig ergonomisch bestudeerde 
maatvoering in lengte- en dwarsprofiel, waardoor de 
rijsnelheden van auto’s nog te hoog zijn en/of de 
fietsers in de knel raken.  
 
Wanneer de fietser op straat beveiligd is, heeft 
menging ook voordelen: 

• meer flexibiliteit voor fietsers (veel 
bestemmingen op korte afstand van elkaar); 

• zichtbare aanwezigheid van fietsers in het 
straatbeeld; 

• betere conflictpresentatie, vooral aan 
kruispunten; 

• meervoudig ruimtegebruik. 
 
 
Fietssuggestiestroken als hulpmiddel bij 
menging 
 
Fietssuggestiestroken zijn een vorm van menging. 
Om menging veilig mogelijk te maken kan het gebruik 
van fietssuggestiestroken een hulpmiddel zijn.  
 
Fietssuggestiestroken zijn stroken aan de rand van de 
rijweg, uitgevoerd in een afwijkend materiaal of kleur 
ten opzichte van de rest van de rijbaan.  
 
Ze zijn een hulpmiddel om informatie over de 
beschikbare ruimte en de plaats op de weg bij het 
inhalen te geven. Voorwaarde is echter een goede 
maatvoering van de weg(indeling) en aangepast 
materiaalgebruik. Fietssuggestiestroken mogen niet in 
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een rode kleur worden uitgevoerd. Integratie in het 
materiaalgebruik van de omgeving is gewenst. 
 
Fietssuggestiestroken kunnen aantonen hoe de 
weggebruikers samen de rijbaan kunnen delen met 
respect voor elkaars ruimtebehoefte. Hier ligt de 
meerwaarde van fietssuggestiestroken in de 
toepassingen van het gemengde verkeer in dit gebied. 
Zij kunnen de suggestie over de juiste plaats op de 
weg bij het inhalen aangeven. Ze suggereren de 
plaats en de ruimtebehoefte van de fietser, en de 1 m 
brede inhaalafstand tussen fietser en inhalende auto. 
Fietssuggestiestroken moeten dan wel 150 cm breed 
zijn (goot niet inbegrepen). 
 
Ze zijn breed genoeg opdat twee fietsers er naast 
mekaar kunnen rijden. Bij gebruik door één fietser 
bevat de strook tevens bijna de wettelijke marge van 
1 m die een automobilist tussen zijn wagen en de 
fietser moet laten bij het inhalen. Automobilisten 
mogen verder de fietssuggestiestrook berijden, het is 
een hulp bij het inhalen en versmalt de rijbaan 
optisch. 
 
Fietssuggestiestroken van 1 m laten te vaak een 
rijloper over die toelaat dat twee wagens mekaar 
kunnen kruisen. De auto’s blijven dan vlak naast de 
fietssuggestiestrook rijden en rijden rakelings langs de 
fietser.  
 
De automobilist denkt ten onrechte dat de fietser 
voldoende ruimte heeft op zijn smalle strook. 
Fietssuggestiestroken moeten daarom zo breed zijn 
dat de automobilist de fietser voldoende ruimte laat. 
Om menging veilig mogelijk te maken is een correcte 
dimensionering van de rijbaanbreedte essentieel. 
Hierbij dient nagegaan welk het meest voorkomende 
kruisingsmanoeuvre is op de weg. Bij kruisingen auto-
auto is een breedte van 450 cm aangewezen, incl. 
fietssuggestiestroken. Ontmoetingen auto-auto-fiets 
zijn dan niet mogelijk.  

Fietssuggestiestrook in een éénrichtingsstraat duidt de  plaats aan 
van de  fietser in  tegenrichting  – Turnhout (bron vademecum 
fietsvoorzieningen) 
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Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets - auto - fiets en max. 
snelheid 30 km/h 

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken  
bij maatgevend gebruik fiets - auto - fiets en max. 
snelheid 50 km/h

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken  
bij maatgevend gebruik fiets – auto - auto en  max. 
snelheid 30 km/h

Typedwarsprofielen fietssuggestiestroken bij 
maatgevend gebruik fiets - auto - auto en  max. snelheid 
50 km/h 
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Menging van fiets en voetgangers 
 
In straten met lintbebouwing, waar het 
snelheidsverschil tussen fietsers en auto’s te groot is 
en waar de ruimte ontbreekt om comfortabele 
fietspaden te voorzien, kan overwogen worden te 
streven naar een gecombineerd gebruik van een 
zelfde ruimte voor fietsers en voetgangers 
(verkeersbord D9 met verticale scheiding – zie 
hierboven) (b.v. overgangsgebieden met verspreide 
bebouwing). In elke concrete situatie moet bekeken 
worden hoe mogelijke conflictsituaties opgevangen 
kunnen worden (b.v. door subtiele of scherp 
afgebakende scheidingslijn, eventueel met licht 
niveauverschil…). 
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5.9 Openbaarvervoerplan 

5.9.1 Basismobiliteit en Netmanagment 

In de voorbije jaren heeft De Lijn zich vooral bezig 
gehouden met het realiseren van de dekkingsgraad 
zoals het decreet op de basismobiliteit het 
voorschrijft. In Kuurne is de dekkingsgraad volledig 
gerealiseerd, bovendien werd Kuurne gekoppeld aan 
het voorstadsnet van Kortrijk.  
 
Een volgende stap is het realiseren van het luik 
“netmanagement”. Belangrijk is de koppeling met het 
ruimtelijk ordeningsbeleid zoals het in Vlaanderen 
wordt gevoerd. Een tweede aspect is het onderscheid 
tussen de verschillende schaalniveau’s waartussen de 
verschillende openbaar vervoersystemen moeten 
functioneren.  
 
Het Toekomstplan voor De Lijn West Vlaanderen is 
momenteel in opmaak. Vanuit het mobiliteitsplan van 
Kuurne worden volgende zaken naar voor geschoven; 

5.9.2 Nieuwe tangentiële verbinding in de 
noordelijke schil van het stedelijk gebied 
Kortrijk 

Het openbaar vervoernetwerk is momenteel nog sterk 
radiaal naar de Stad Kortrijk gericht. De belangrijke 
ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en 
deze die nog in de pijplijn zitten, situeren zich eerder 
aan de rand van de stad. Radiale verbindingen maken 
evenwel de verplaatsingen in de rand zelf moeilijk 
wegens grote omrijtijden. Wil men bijvoorbeeld van 
Sint-Katrien naar het centrum van Kuurne, dan dient 
men eerst een bus te nemen naar Kortrijk. Het is dan 

ook evident dat voor dit traject de bus zelden zal 
gebruikt worden.  
 
Een nieuwe busverbinding tussen Sint-Katrien en het 
centrum van Kuurne, die eventueel verder doorsteekt 
naar het station van Harelbeke (en de markt), is dus 
zeker het overwegen waard. Het versterkt de band 
van Sint-Katrien met de kern van Kuurne en de extra 
buslijn zorgt meteen voor de frequentieverhoging 
richting Harelbeke.  
 
Op een ruimere schaal biedt dit ook mogelijkheden om 
de kernen die in de rand van Kortrijk liggen onderling 
en structureel met elkaar te verbinden met een vaste 
buslijn, we denken hierbij ook aan Lendelede en 
Zwevegem. 

5.9.3 Belbus 

Het belbusgebied 68 van Lendelede – Izegem – 
Ingelmunster is momenteel reeds uitgebreid met een 
lob die langs de Sint-Katriensteenweg vanuit Sint-
Katrien een verbinding maakt met het centrum van 
Kuurne. Deze oplossing komt wel gedeeltelijk 
tegemoet aan de vraag om een tangentverbinding te 
maken op de radiale lijnstructuur naar het Kortrijkse 
toe. Alleen werkt deze belbus weinig structurerend 
omdat deze enkel vraagafhankelijk wordt 
georganiseerd. Een vaste lijn is ook duidelijker 
aanwezig in het wegbeeld en de perceptie van de 
gebruikers (door de vaste frequentie en de inplanting 
van de haltes). Het is immers ook niet de bedoeling 
van een belbus (die een verzamelende functie moet 
hebben) dat deze ook instaat voor een verbindende 
functie. Daarom wordt voorgesteld om toch met een 
nieuwe vaste busverbinding te rijden tussen Sint-
Katrien en het centrum van Kuurne, van waaruit ook 
vlot kan worden overgestapt op het voorstadsnet van 
Kortrijk. In tweede instantie kan voor de regionale 
lijnstructuur deze lijn doorrijden naar Harelbeke en 
Zwevegem.   
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Meteen kunnen langs een dergelijke vaste buslijn een 
tweetal strategische bijkomende haltes voorzien 
worden: 

• de industriezone en nieuw lokaal 
bedrijventerrein langs de Sint-
Katriensteenweg; 

• ter hoogte van de Katte. 

5.9.4 Optimaliseren van informatie en 
haltecomfort 

Zowel de informatievoorzieningen als het haltecomfort 
kunnen de attractiviteit van het openbaar vervoer 
verhogen.  
Tot de bevoegdheid van de gemeente behoren onder 
andere: 

• voorzien van schuilhuisjes aan de haltes met 
bijbehorende voorzieningen;  

• onderhoud van de schuilhuisjes; 

• fietsenstallingen aan de haltes; 

• informatieverspreiding via gemeentelijke 
kanalen (gemeentelijk infoblad e.a.). 

Tot de bevoegdheid van De Lijn behoort onder andere 
het aanbrengen van dienstregelingen aan de haltes. 
In dit licht worden volgende maatregelen voor een 
verbetering van het informatiegehalte sterk 
aanbevolen aan de gemeente: 

• afdrukken van de dienstregelingen in de 
gemeentelijke informatiebladen; 

• vermelden van de buslijnen en de haltes bij de 
eerstvolgende druk van het stratenplan; 

• verspreiding van alle informatie in verband met 
openbaar vervoer in gemeentelijke centra 
(gemeentehuis, bibliotheek, enz.). 

5.9.5 Doorstroming 

Binnen het dichtbebouwde weefsel van Kuurne en de 
verzadigde N50 doen zich soms problemen voor met 
de doorstroming van het busverkeer.  
 
Op de N50 wordt reeds gewerkt met het systeem van 
verkeerslichtenbeïnvloeding. Bij herinrichten van de 
weg als stedelijke invalsweg moet de weg dusdanig 
ingericht worden zodat de bus op de rijbaan kan 
halteren. Het voetpad zal ter hoogte van de 
halteplaatsen uitstulpen waardoor een soort van breed 
perron ontstaat. Bij het verlaten van de halte is op die 
manier dan een soort van vrije busbaan ontstaan voor 
de bus waarop hij zijn reis kan verder zetten. Het 
bestaande systeem waarbij de bus telkens moet 
invoegen op de druk bereden baan zorgen voor een 
aanzienlijke daling van de commerciële snelheid.  
 
Op lokale wegen halteert de bus altijd op de rijbaan. 
Behalve bij de hoofd- en eindhaltes dient er voldoende 
ruimte te zijn waarbij de bus voor een langere periode 
kan stilstaan, zonder hierbij het andere verkeer te 
moeten hinderen. 
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5.9.6 Selectie lokale knooppunten 

In de gemeente zelf vormen de bushaltes de lokale 
knooppunten voor het openbaar vervoer. Vermits het 
comfort van de haltevoorzieningen een heel belangrijk 
aspect blijkt te zijn bij de overweging om al dan niet 
het openbaar vervoer te nemen, moet de kwaliteit van 
de bestaande haltevoorzieningen opgekrikt worden 
met bijvoorbeeld fietsenstallingen en indien mogelijk 
bescherming tegen regen en wind voor de wachtende 
passagiers. Niet elke halte kan evengoed worden 
voorzien, het inrichten van een hoofdhalte in de kern 
van Kuurne is dan ook een meer aangewezen 
investering op korte termijn. Deze halteplaatsen 
kunnen dan een iets grotere uitstraling krijgen in de 
omgeving, met voldoende aandacht voor een 
kwaliteitsvol ingericht openbaar domein en ruime 
overdekte fietsstallingen. Hoofdhalten liggen best ook 
in het echte centrumgebied waar het wachten minder 
lastig wordt gemaakt door de aanwezige 
voorzieningen zoals een krantenwinkel en de 
supermarkt. Op die manier zal ook de aanwezigheid 
van het openbaar vervoeraanbod duidelijker in het 
straatbeeld, en dus in de perceptie van de mensen, 
aanwezig worden.  
 
Wenselijke locaties voor dergelijke hoofdhaltes: 
 

• Kuurne Tramstatie, bij de herinrichting van 
het centrum deze plaats beschouwen als een 
strategische (en historische) plaats binnen de 
kern van Kuurne om er een volwaardig 
openbaar vervoer- knooppunt uit te bouwen. 

 
• Sint-Katrienplein moet bij de herinrichting 

ook voldoende uitgerust worden met goede 
overstapvoorzieningen en fietsenstallingen.  

 

De keuze om de plaats van het oude tramstation in 
Kuurne terug een openbaar vervoersfunctie te geven, 
wordt geargumenteerd vanuit volgende aspecten: 

• Historische referentie en logische naamgeving 
• Centrale ligging voor het centrum 
• Op vandaag is hier al een verknoping van 2 

vaste buslijnen en de Belbus 68 
• Het plein zal in een volgende fase van de 

centrumhernieuwing worden heraangelegd, er 
is bovendien voldoende ruimte om een 
kwaliteitsvolle haltevoorziening uit te bouwen 

• Potentie voor hoofdhalte voor nieuwe 
tangentlijn, buslijn 51 zou maar enkele 
honderd meter moeten omrijden om ook deze 
halte aan te doen 

5.9.7 Eindhaltes 

Op vandaag werd reeds een eindhalte aangelegd in de 
Seizoenswijk voor buslijn 50. Hier werd de 
mogelijkheid voorzien voor de bus om voor een 
langere periode te halteren om vervolgens een nieuwe 
rit aan te vatten. Het gaat hier over een ruime 
halteplaats naast de rijbaan. 
 
Op termijn zal er een dergelijke voorziening worden 
uitgebouwd aan de kerk van St Pieter voor buslijn 51. 
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5.9.8  Overstapvoorzieningen 

Fietsenstallingen 
 
Om de bereikbaarheid van de centra te bevorderen, 
wordt niet enkel aandacht besteed aan 
centrumparkings en halten van het openbaar vervoer, 
maar ook aan bereikbaarheid per fiets. Onder meer 
door het voorzien van comfortabele, diefstalveilige 
fietsenstalling op regelmatige afstanden in het 
handelscentrum en de ‘centrumsfeer’. De 
fietsenstallingen worden vooral voorzien in de 
nabijheid van openbaar vervoerhalten. 

5.9.9 Treinstations  

Het station van Kortrijk is het dichtst bijgelegen 
hoofdstation van Vlaams niveau (volgens het RSV), 
vanop de Markt is de afstand over de weg 4,7 km. In 
dit treinstation kruisen verschillende treinverbindingen 
elkaar, zodat van hieruit snelle verbindingen kunnen 
worden gemaakt met andere steden in binnen- en 
buitenland. Vanuit Kortrijk ben je binnen het half uur 
in Lille van waaruit HST-verbindingen vertrekken naar 
Parijs (1h) en Londen (2h). Verder kunnen vanuit 
Kortrijk snelle verbindingen worden gemaakt met 
Gent (20 min.), Brugge (39 min.) en Brussel (59 min.) 
 
Harelbeke is een L-station gelegen op 2,6 km van de 
Markt in Kuurne en ligt langs de spoorweg Kortrijk - 
Gent. Via deze lijn worden ook de andere L-stations 
bediend van Waregem, Deinze en De Pinte. Deze 
reisduur vanuit Harelbeke naar Gent bedraagt 27 min. 
 
Op het grondgebied van de gemeente loopt ook de 
spoorlijn Kortrijk – Brugge, waarop o.a. het station 
van Ingelmunster is gelegen (7,7 km vanaf de Markt). 
Van hieruit naar Brugge duurt het 42 min. en er is 
slechts één trein per uur. Vanuit Kuurne blijft het dus 

interessanter om vanuit Kortrijk de trein naar Brugge 
te nemen. 
 
Het is trouwens ook makkelijker om het voor- en 
natransport van en naar het station van Kortrijk te 
organiseren. 
 
Voorwaarden die aan het voor- en natransport gesteld 
worden: 

• veilige fietsroute vanuit Kuurne naar het 
station in Kortrijk en Harelbeke; 

• diefstalveilige fietsstallingen aan het station in 
Kortrijk en Harelbeke; 

• ook diefstalveilige fietsstallingen aan de 
belangrijke bushaltes in Kuurne; 

• vlotte aansluiting van de busregeling op de IC-
treinen; 

• Park & Ride mogelijkheden aan de stations; 
• verhogen van de frequentie van de bussen 

naar het station van Harelbeke (momenteel 
maar 1 per uur). 

5.9.10 Mogelijkheid voor Lightrail op bestaande 
sporen vrijwaren op lange termijn 

Op lange termijn is het aangewezen om na te denken  
om met lichtere treinstellen te gaan rijden op 
secundaire spoorwegen zoals de lijn Kortrijk - 
Roeselare – Brugge. De huidige stoptreinen zijn door 
hun zwaardere constructie (grotere optrek- en 
afremafstanden) relatief traag en duur in exploitatie. 
Lightrail treinen kunnen meer stops maken (ongeveer 
om de 2 kilometer) en kunnen dus een héél 
belangrijke verzamelende rol gaan spelen voor het IC 
net.  
 
Naast het heropenen van het station van Sint-Katrien 
kan misschien ook onderzocht worden wat de potentie 
is van een nieuw station ter hoogte van de kruising 
met de R8. Met het uitbreiden van de industriezone in 
het achterhoofd, kan dit zeker potentie hebben. Het is 
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dus aangewezen dat in de toekomst geen ruimtelijke 
ingrepen worden gedaan in de directe omgeving van 
de stationsomgevingen en spoorinfrastructuur die de 
inplanting van lightrailstops onmogelijk zullen maken 
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5.10 Inrichting van wegen 
afgestemd op de categorisering 

De inrichting van de weg heeft tot doel: 

– de categorisering te implementeren en voor de 
gebruiker leesbaar maken; 

– ongewenst gebruik en gedrag tegen te gaan; 

– duurzaam veilig te zijn: m.a.w. ongevallen te 
voorkomen en bij ongeval de ernst van het ongeval 
te beperken - en dit voor alle weggebruikers. 

 
Bij de inrichting wordt uitgegaan van een evenwicht 
tussen vier invalshoeken: 

– categorisering met als criterium de typologische 
beeldvorming (visuele herkenbaarheid); 

– compartimentering binnen elk type met 
ruimtelijke randvoorwaarden en ruimtelijke 
kwaliteit als criterium (buitengebied, 
overgangsgebied, bebouwde kom, centrumgebied, 
verblijfsgebied); 

– functionele eisen met als criterium gewenst 
maatgevend gebruik. Op lokale wegen zijn in 
principe alle verkeersdeelnemers toegelaten. 
Bijzondere eisen voor openbaar vervoer kunnen 
gesteld worden; 

– duurzaam veilig met als criterium reductie 
ongevallenkans. 

5.10.1 Visuele herkenbaarheid van de wegtypes 
(leesbaarheid) 

De weginrichting en ondersteunende maatregelen 
zoals de bewegwijzering en de snelheidslimieten 
moeten de weggebruiker informeren over de status 
van de weg. Het beeld dat een weggebruiker voor zich 
ziet, bepaalt hoe deze de omgeving ervaart. Dit beeld 
beïnvloedt het verkeersgedrag. 
Het ontwerp van de weginrichting moet daarom een 
ruimtelijk beeld opleveren dat herkenbaar is voor de 
weggebruiker en geassocieerd wordt met de 
wegcategorie. De weggebruiker bouwt door ervaring 
een verwachtingspatroon op met een type weg. Dit 
verwachtingspatroon wordt beïnvloed door de 
gebruiksmogelijkheid (reistijd en weerstanden), mede 
bepaald door wettelijke randvoorwaarden 
(snelheidslimieten, voorrangswegprofiel, 
tonnenmaat…), door de wegkenmerken en ruimtelijke 
inrichting, aanwezigheid van snelheidsremmers, 
confrontatie (ontmoetingen) met andere 
weggebruikers, bijna-ongevallen enz. 
Nadere toelichting bij een aantal elementen: 

5.10.2 Verkeerssignalisatie 

De verkeerssignalisatie moet met gebruik van 
zoneborden aangeven welke zone de weggebruiker 
binnenrijdt (bebouwde kom, Zone 30, parkeervrije 
zone, zone met tonnenmaatbeperking…). 
Het verkeersgedrag wordt beïnvloed door de 
voorrangsregeling op kruispunten (voorrangsweg B9, 
voorrang B15 of voorrang van rechts). 
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5.10.3 Snelheidslimieten 

Uit de gewenste functie moet afgeleid worden welke 
snelheidslimiet optimaal is. 
Aandachtspunt vormt hier het lager inschalen van 
deze lokale wegen. Het verlagen van de 
snelheidslimieten ter stimulering van lokaal gebruik is 
daar een onderdeel van, maar is tevens een middel in 
de strijd tegen de hoge graad van 
verkeersonveiligheid in ons land. 
Een lokaal handhavingsbeleid dient te worden 
uitgewerkt in een mobiliteitsplan. 

Optimale richtsnelheden per type lokale weg 
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5.10.4 Differentiatie door compartimentering 

De inrichting van de wegen vertrekt niet vanuit een 
typeprofiel dat over de hele lengte van de weg wordt 
doorgetrokken. Bij het ontwerp zal veeleer rekening 
gehouden worden met een ruimtelijke indeling in 
gebieden, de compartimentering (wegvakken in 
onderscheiden gebieden). De compartimentering is 
een principe ontleend aan de doortochtenfilosofie en 
gebeurt op basis van een ruimtelijke en functionele 
analyse. Door compartimentering is 
snelheidsdifferentiatie en ruimtelijke differentiatie 
mogelijk. Vooral binnen de bebouwde kom, de 
verblijfsgebieden en de Zone 30-gebieden zal de 
snelheidslimiet lager liggen. Het rijgedrag zal echter 
ook door de inrichting van de weg gestuurd worden. 
De ontwerpopgave leidt voor elke locatie tot een eigen 
oplossing. 
In de indeling in gebieden kunnen mogelijk volgende 
gebieden worden onderscheiden: 

• buitengebied: geen randbebouwing, hogere 
snelheidslimieten; 

• poort: plek en ingreep die de overgang naar 
verblijfsgebied of bebouwde kom aangeeft; 

• verblijfsgebied: bebouwd gebied waarin 
verblijfsfuncties voorkomen: wonen, winkelen, 
werken, schoollopen; 

• overgangsgebied (toename van woonfunctie); 
• bebouwde kom (juridische afbakening); 
• centrumgebied; 
• Zone 30 (juridische afbakening, meestal 

geïntegreerd in de overige gebieden). 
In elk van deze gebieden is een aangepaste inrichting 
en snelheidslimiet mogelijk binnen dezelfde categorie. 
 
Functionele eisen  
 
De inrichting van een weg dient afgestemd te worden 
op het functionele gebruik als verkeersdrager. 
Dit betekent dat dwarsprofiel en lengteprofiel 

afgestemd worden op de ontwerpsnelheid en de 
beweging van de voertuigen die van de weg gebruik 
maken. Maatvoering, bochtstralen, uitzichtlengten 
e.d.m. worden hieraan aangepast. Bij het ontwerp van 
het lengteprofiel wordt uitgegaan van de 
ontwerpsnelheid en de maatgevende voertuigen. 
Hierbij wordt tevens uitgegaan van een aantal 
comforteisen, vaak vertaald in richtlijnen of in 
wettelijke voorschriften. 
Bij het ontwerp van het dwarsprofiel wordt vertrokken 
van het gewenste maatgevend gebruik. Onder 
maatgevend gebruik verstaan we de toelaatbare 
gelijktijdige passages van verschillende voertuigen op 
de wegbreedte. De snelheid is eveneens van belang 
voor de maatvoering. B.v. een personenwagen mag 
een vrachtwagen kruisen maar niet tegelijk nog een 
fietser inhalen. Of twee vrachtwagens moeten mekaar 
stapvoets kunnen passeren. 
Het openbaar vervoer stelt specifieke eisen aan de 
rijbaanbreedte, draaicirkels, hellingen en specifieke 
maatregelen zoals verkeersplateaus en rotondes. 
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5.10.5 Duurzaam Veilig 

De verkeersveiligheid vormt een belangrijk 
aandachtspunt bij de herinrichting van wegen. 
Herinrichting speelt een belangrijke rol bij het 
realiseren op lokaal niveau van landelijke 
taakstellingen met betrekking tot verkeersveiligheid. 
Verkeersveiligheid vormt tevens een belangrijk 
autonoom actieprogramma in lokale beleidsplannen. 
Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen 
dienen echter geïntegreerd te worden in de 
categorisering der wegen, de realisatie van 
fietsnetwerken en verblijfsgebieden. 
In de eerste plaats moet het gebruik van veilige 
verkeerswijzen en veilige routes gestimuleerd worden. 
Duurzaam-veilige maatregelen omvatten daarom 
naast infrastructurele ingrepen ook een pakket 
ondersteunende maatregelen, gaande van informatie 
en mobiliteitsmanagement tot handhaving.  
De wegen dienen duurzaam veilig te worden ingericht. 
Dit impliceert een preventieve aanpak, waarbij de 
inrichting het gewenste rijgedrag voorspelbaar maakt, 
de rijtaak vereenvoudigt, conflicten presenteert of 
oplost, beoordelingsfouten voorkomt en desnoods 
vergeeft. Bij ongeval moet de ernst zo sterk mogelijk 
beperkt worden door het vermijden van gevaarlijke 
obstakels in de omgeving.  
Volgende elementen van inrichting spelen een rol 
inzake verkeersveiligheid: 
 
Algemeen 

− Correcte afstemming van de ontwerpelementen 
op de gewenste snelheid; 

− afstemming van menging of scheiding van 
fietsers op snelheid en intensiteit van 
autoverkeer. 

In verkeersgebieden 

− Scheiding in tijd en ruimte van de 
verkeersdeelnemers; 

− eenduidige vormgeving van kruispunten en 
wegvakken; 

− geen dubbelzinnige of onoverzichtelijke 
situaties; 

− obstakels naast de rijbaan afschermen; 

− vermijden van haakse ontmoetingen bij te 
hoge snelheden; 

− scheiden van rijrichtingen bij hoge snelheden; 

− scheiding van stroom- en verblijfsfunctie. 

 
In verblijfsgebieden 
 

− Conflictpresentatie; 

− lage snelheden; 

− gemengd verkeer; 

− menging van verblijfs- en verkeersfunctie. 

 
Verkeersveiligheidsplan 
 
Een verdere uitbouw van de Zone 30 en het 
accentueren van kruispunten in de verblijfsgebieden 
kan ook een aantal ongevallen vermijden.  
Een jaarlijkse monitoring van de aanpak van de 
verkeersonveiligheid moet bevestigen of de 
infrastructurele aanpassingen een voldoende 
bevredigend resultaat bieden. Op Vlaams niveau is 
immers een ambitieuze doelstelling onderschreven om 
het aantal ongevallen op vier jaar tijd met een derde 
te verminderen. 
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5.11 Snelheidsbeleid 

Algemeen zal op korte termijn een veralgemening 
komen van het 70 – 50 – 30 systeem op de 
secundaire en lokale wegen type I en II.  
 
De gewenste snelheidslimieten in overstemming met 
de categorisering en de gewenste afbakening van 
verblijfsgebieden, worden fasegewijze woongebied per 
woongebied ingevoerd. 
 
Nieuwe acties op het vlak van verlaging van 
snelheidslimieten zullen als volgt genomen worden: 

• toekomstige woonuitbreidingsprojecten in ieder 
geval inrichten als Zone 30 of woonerf; 

• huidige woonwijken die zonder maatregelen in 
aanmerking komen als Zone 30, worden 
aangevraagd als Zone 30. De andere woonwijken 
worden fasegewijze ingericht als Zone 30; 

• directe schoolomgeving opnemen in Zone 30; 

• maximumsnelheid op lokale- en secundaire 
verbindingswegen buiten de bebouwde kom 
bedraagt 70 km/uur.  

• Op de kaart staan enkel de ventwegen van de R8 
afgebeeld, bij een realisatie van het 
middengedeelte zal dit worden aangelegd met een 
ontwerpsnelheid van 120 km/h 

 
Aanpassingen van de snelheidslimieten aan de 
categorisering volgens de huidige weginrichting. In die 
gevallen waar het wegbeeld en de bebouwing de 
gewenste snelheid ondersteunen. Via het 
snelheidsindicatiebord inventariseert de gemeente de 

gemiddelde snelheid op de lokale wegen. Aan de hand 
van de snelheidsmetingen kan het snelheidsplan 
worden bijgestuurd en gebeurt een terugkoppeling 
naar de infrastructuur.  
 
Op bijgaande kaart wordt een overzicht gegeven van 
het snelheidsplan voor de gemeente Kuurne.  
 
Zone 30 
 
Als we de kaart van het snelheidsplan bekijken valt 
onmiddellijk op dat Kuurne over een erg groot zone 30 
gebied zal beschikken bij de volledige invoering van 
de snelheidsregimes. Het gemeentebestuur vindt dit 
zeker gerechtvaardigd omwille van de specifieke 
morfologische eigenschappen van de gemeente. De 
gemeente Kuurne beschikt immers over een heel dicht 
bebouwd patroon van woonstraten en een sterk 
verstedelijkt centrum. Sterker zelfs, Kuurne is één van 
de dichtst bevolkte gemeenten in Vlaanderen. 
 
Vermits alle centrumfuncties in deze compacte kern 
op relatief korte afstand van elkaar liggen zijn de 
zachte verplaatsingswijzen zeker een goed alternatief 
in de gemeente Kuurne.  
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Zone 30; enkele feiten 
 
• het risico op een ongeval is dubbel zo groot bij 

50 km/h dan bij 30 km/h 
• de overlevingskans van een zachte 

weggebruiker bij een aanrijding aan 32 km/h 
bedraagt 95%, bij 48 km/h is dit slechts 55% 
meer, bij 64 km/h amper 10% 

• bij 30 km/h heeft een voertuig een 
stopafstand van 13,5m, bij 50 km/h is 27,5m, 
bij 70 km/h 44,5m 

• Auto’s die aan 30 km/h rijden maken minder 
lawaai 

• Een zone 30 zorgt voor minder uitstoot van 
uitlaatgassen 

• Zone 30 ontmoedigd doorgaand verkeer, te 
voet gaan en fietsen wordt opnieuw 
aantrekkelijk 
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5.11.1 Plan zwaar verkeer 

• In de woongebieden geldt een parkeerverbod 
voor vrachtwagens. 

• Er wordt ervoor geopteerd om het doorgaand 
vrachtverkeer op de grote assen te houden in 
plaats van het te spreiden over het lokale 
wegennet. Hiervoor zal een 
tonnenmaatbeperking worden ingevoerd op de 
lokale wegen. Het vrachtverkeer dat 
momenteel gebruik maakt van de lokale 
wegen is toch in de meeste gevallen 
bestemmingsverkeer, waarvoor geen 
tonnenmaatbeperking zal gelden.  

• Bij de herinrichting van de N50 als secundaire 
weg zal terdege moeten rekening worden 
gehouden met het relatief hoge aandeel van 
het vrachtverkeer dat van deze weg gebruikt 
maakt. Een belangrijke factor ten aanzien van 
leefbaarheid is immers ook lawaaihinder. De 
keuze van verkeersremmende maatregelen en 
materialen voor het wegdek moet hiermee 
rekening houden. 

• De industriezone zal voor vrachtverkeer enkel 
toegankelijk zijn vanuit de R8-Noordlaan. Op 
het omliggende wegennet geldt een 
afslagverbod voor +3.5 T.  

• De primaire en secundaire wegen zijn de 
hoofdroutes voor het zwaar verkeer. Het 
zwaar verkeer dient net als het autoverkeer in 
de bebouwde omgeving haar rijstijl aan te 
passen aan de omgeving. Via de secundaire 
en primaire wegen wordt het zwaar verkeer 
naar het hoofdwegennet geleid.  
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5.11.2 Parkeerplan en parkeerbeheer 

De inhoud van het parkeerbeleid is tweeledig. 
Enerzijds moeten de maatregelen de bereikbaarheid 
van alle functies in de centra verbeteren door het 
gebruik van het huidige parkeerareaal te 
optimaliseren. Anderzijds moet de uitbreiding van het 
aanbod aan banden worden gelegd omdat bijkomende 
parkeergelegenheid het draagvlak voor de 
aansluitende wegen kan overschrijden. De uitbouw 
van een evenwichtig parkeerplan is enkel mogelijk 
indien de maatregelen in verschillende fasen worden 
aangepakt. 
Kuurne-centrum beschikt reeds over een stevig 
aanbod aan parkeerplaatsen. Voordeel is dat er in de 
kern ook heel wat parkings zijn met goede 
voetgangersdoorsteken naar de aanpalende 
centrumstraten. Er is voldoende reserve-aanbod om 
een daling van het aantal parkeerplaatsen door de 
herinrichting van centrumstraten op te vangen. 
Daarom is de keuze gemaakt om na de 
doortochtherinrichting geen extra maatregelen te 
nemen om bijkomende parkeerplaatsen te realiseren. 
Bij de herinrichting van de doortocht in Kuurne zullen 
leefbaarheid en verkeersveiligheid primeren boven het 
strikt behouden van het bestaand aantal 
parkeerplaatsen. 

Optimaliseren van het bestaand parkeerareaal 

– De beschikbare parkeerplaatsen beter verdelen 
over de verschillende doelgroepen (kort, lang, 
bewonersparkeren);  

– op korte termijn streven naar een betere 
rendement van de parkeerplaatsen door het 
invoeren van de Blauwe Zone (enkel in  
Kuurne-centrum);  
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6  W e r k d o m e i n  C  

M o b i l i t e i t s -
m a n a g e m e n t  

(Nog aan te passen naar definitieve beleidskeuzes van 
de gemeente) 

6.1 Algemeen 

Mobiliteitsbeleid is ook een kwestie van mensen. 
Kennis en houding, belangen en gewoonten bepalen 
het verkeersgedrag en de visie op verkeer en 
mobiliteit. Een geslaagd mobiliteitsbeleid is een zaak 
van de juiste informatie, vorming en communicatie. 
Het werkdomein C is gericht op acceptatie door de 
bevolking en de noodzakelijke gedragsverandering tot 
duurzame mobiliteit.  
Het uiteindelijke doel van dit werkdomein is het 
inperken van individuele verplaatsingen per auto en 
een toename van verplaatsingen met duurzame 
vervoerswijzen (te voet, fiets, openbaar vervoer, 
carpool). Ieder speelt zijn rol: politici, ambtenaren, 
adviesraden en commissies, scholen en bedrijven. 
 
Enkele specifieke kenmerken van 
mobiliteitsmanagement zijn: 

• Samenwerking en partnership tussen de 
verschillende actoren is een van de 
sleutelelementen. 

• De gebruikte instrumenten zijn gebaseerd op 
informatie, communicatie, organisatie en 
coördinatie. 

• Mobiliteitsmanagement is meestal gericht op 
specifieke doelgroepen of op specifieke 
verplaatsingsmotieven.  

• Mobiliteitsmanagement kan worden 
geïntroduceerd op het niveau van een site, waar 
grote volumes wegverkeer worden aangetrokken 
of gegenereerd (centra voor tewerkstelling, 
onderwijs, ziekenhuizen, winkelcentra of -zones, 
attractieparken, enz.). 

• Oprichting mobiliteitsadviesgroep, die na de 
afwerking van het mobiliteitsplan alle 
gemeentelijke opdrachten en activiteiten in relatie 
tot mobiliteit opzet, uitwerkt en begeleidt. In grote 
lijnen kunnen volgende activiteiten worden 
onderscheiden: vervoersmanagement met 
bedrijven, diensten, scholen en evenementen. 

• Gebruik van tarifering van openbaar vervoer, 
parkeren als element van duurzaam 
mobiliteitsbeleid. 

• Algemene sensibilisering met campagnes; b.v. het 
bevorderen van de verkeersveiligheid voor zachte 
weggebruikers (infobrochure enz.). Hiervoor wordt 
een samenwerking met scholen opgezet. 

• Specifieke marketing, informatie en promotie naar 
doelgroepen over (strategische) projecten. Bv. 
doortochtherinrichting. 

• Uitwerken van een handhavingplan ten behoeve 
van nieuwe reglementen. 
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De gemeente Kuurne kent op vandaag reeds heel wat 
initiatieven inzake flankerend mobiliteitsbeleid. Het is 
dus in de eerste plaats de bedoeling om de bestaande 
initiatieven te bestendigen en verder te versterken. 
Nieuwe initiatieven onderstrepen het ambitieniveau 
van het gemeentebestuur om in de toekomst verder 
te werken aan een duurzame mobiliteit. In 
onderstaande lijst worden de bestaande initiatieven 
eerst vermeld en de nieuwe acties nadien.  

6.2 Vervoersmanagement woon-
schoolverkeer 

De scholen zullen worden aangezet om acties te 
ondernemen voor meer mobiliteitsbeheersing: 
opmaak schoolvervoerplan; 
 
bestaande acties: 

• campagne Veilig en Milieuvriendelijk naar 
school; 

• sensibiliseringscampagne bij aanvang 
schooljaar, campagne Met de fiets naar 
school, Week van de zachte weggebruiker; 

• inzetten van gemachtigd opzichters,  
• folder rond de bereikbaarheid van de school, 

met accent op openbaar vervoer en fiets;  
• aanspreekpunt in de school dat alle 

mobiliteitsinfo en -adviezen bundelt; 
• lespakketten niet enkel over veiligheid, maar 

ook over verplaatsingswijze, milieu en 
mobiliteit…; 

 
Nieuwe acties: 

• fietspoolen: een groep van kinderen (b.v. acht 
kinderen) wordt naar de school begeleid door 
één ouder of leerkracht - deze begeleiding is 
misschien ook wenselijk omwille van de 

sociale veiligheid op sommige trajecten los 
van de bebouwing; 

• begeleiding van de schoolrij vanuit parking 
gemeentehuis; 

• promotiecampagne voor schoolabonnementen 
bij begin schooljaar. 

6.3 Vervoersmanagement woon-
werkverkeer 

Bestaande acties: 
• acties voor eigen gemeentepersoneel; 
• vergoedingen voor gebruik fiets in plaats van 

huidige autokilometervergoeding; 
• Noordlaan sterker profileren als duidelijke 

toegang tot industriegebied; 
• Parkmanagement. 

 
Nieuwe acties: 

• Nieuw bewegwijzeringsconcept van het 
regionale bedrijventerrein, inclusief de 
naamswijziging naar industriezone “Kortrijk 
Noord” moeten de verkeersstromen duidelijker 
structureren. 

• promotie fietsgebruik en openbaar 
vervoergebruik; 

• campagne “Met de fiets naar het werk”; 
• naast de fietsvergoeding ook een vergoeding  

voor openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer  

 
Tarifering openbaar vervoer 
 

• Tussenkomst gemeente in goedkoper of gratis 
openbaar vervoer via het derde 
betalerssysteem voor hele bevolking of 
bepaalde doelgroepen zoals scholieren (NB: 
enkel zinnig indien het aanbod voldoende 
aantrekkelijk is). Dit bestaat reeds in de 
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gemeente Kuurne maar zal verder uitgebreid 
worden naar andere doelgroepen. 

 
Sensibilisatie  
 

• Sensibilisatie: de gemeente zal creatief 
inspelen op de talrijke mogelijkheden naar 
aanleiding van de Week van vervoering en de 
Week van de zwakke weggebruiker. 

• Werken aan een mobiliteitscultuur door 
sensibilisatie. Mensen ervan overtuigen 
gebruik te maken van het openbaar vervoer, 
te voet te gaan, te fietsen. 

• Op vandaag kent de gemeente reeds de actie 
“met belgerinkel naar de winkel” en zijn er 
verschillende artikels in de “info Kuurne” die 
moeten aanzetten tot een andere 
mobiliteitscultuur. 

• Het opmaken van brochures over het hoe en 
waarom van het invoeren van zone 30 in de 
woonwijken en blauwe zone met 
bewonerskaarten in het centrum 

6.4 Specifieke marketing, 
informatie en promotie naar 
doelgroepen 

Dit zijn allemaal nieuwe initiatieven 
 

• Mobiliteitskaart van de gemeente: kaart van 
de gemeente waarop alle relevante 
mobiliteitsinformatie is aangebracht: dus niet 
alleen parkeerplaatsen, maar ook bushaltes 
(met aanduiding van lijnen), lijnvoering 
openbaar vervoer, fietsvoorzieningen (inclusief 
fietsstallingen). Op de achterkant van de kaart 
kan b.v. de dienstregeling van het openbaar 
vervoer worden aangebracht (voor bestaande 
en nieuwe inwoners onthaalpakket). 

Verder zal de gemeente ook op alle 
briefwisseling melding maken van mogelijke 
bereikbaarheid met openbaar vervoer. 

• Infopakket nieuwe inwoners: mensen die zich 
in de gemeente vestigen krijgen specifieke 
informatie over vervoermogelijkheden (De 
Lijn, NMBS). 

• Mailen van openbaar vervoerinformatie: als de 
uurroosters van het openbaar vervoer 
substantieel wijzigen, krijgt elk huishouden dit 
in de brievenbus. Een alternatief is dat in de 
gemeentelijke infogids of krant een 
uitneembaar katern wordt gestopt met 
openbaar vervoerinformatie. 

6.5 Handhaving van nieuwe 
snelheidsregimes, 
parkeerreglementeringen,... 

Bestaande acties: 
• Handhavingsbeleid wat betreft parkeren  
• Snelheidscontroles op geregelde tijdstippen 

door de politiezone VLAS.  
• Invoeren van blauwe zone, betalend parkeren 

in het centrumgebied. 
 
Nieuwe acties: 

• Nieuwe snelheidsregimes zullen worden 
afgedwongen door meer snelheidscontroles. 
Het is immers onmogelijk via fysieke 
snelheidsremmende maatregelen overal het 
snelheidsbeeld te doen dalen. 

• Anonieme snelheidsmetingen als instrument 
om programma infrastructuurwerken te 
bepalen en nadien te evalueren.  
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6.6 Beleidsondersteuning, 
monitoring 

• Bovengemeentelijk overleg met omliggende 
gemeente over gemeenschappelijke belangen 
(regionale bedrijventerrein, afstemmen 
fietsroutes, openbaar vervoer, 
bewegwijzering...). 

• Ambtelijk overleg om sectoriele plannen beter 
op elkaar af te stemmen.  

• Bestendigen integratie stedenbouwkundige 
dienst en mobiliteitsdienst 

• Omvormen van verkeerscommissie tot 
volwaardige mobiliteitscommissie. 

• Begeleidingsgroep in het kader van het 
mobiliteitsconvenant. De GBC blijft 
samenkomen om het uitvoeren van acties 
gekoppeld aan het mobiliteitsplan te 
begeleiden en om de voortgang van het 
mobiliteitsplan jaarlijks te evalueren 
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7  A c t i e t a b e l  

 



NR PROJECT TOELICHTING TIMING* INITIATIEF PARTNERS RAMING  in euro Opmerkingen

verklaring zie onderaan

A1

A1.1
woonuitbreiding volgens bepalingen afbakening stedelijk gebied Kortrijk 
(ASK), woongebied 2-6

zie GRS
KT-MT gem

A1.2
economische ontwikkeling in centrumgebieden en gebieden voor 
gemengde functies nabij het centrum

KT-MT gem

A1.3
aansnijden woonuitbreidingsgebieden in volgende planperiodes. 
Woongebieden 1, 7 en 8

ontwikkelen van St Pieter als tweede pool en versterken St 
Katrien

LT gem

A1.4 uitbreiding regionaal bedrijventerrein volgens ASK 21,45 ha extra
A1.5 lokaal bedrijventerrein aan St Katriensteenweg 1 ha extra

A1.6 Zoeklocatie bijkomend lokaal bedrijventerrein gekoppeld aan N36d indien behoefte in volgende planperiode LT gem

A2 RUIMTELIJKE PROJECTEN

A2.1 centrumvernieuwing Kuurne 1e fase reeds afgewerkt, volgende fasen aanvatten KT-MT gem 2.500.000 2e fase

A2.2 centrumvernieuwing St Katrien KT
Kortrijk - 
Kuurne - 

Lendelede
750.000 aandeel Kuurne 250,000

A2.3 centrumvernieuwing St Pieter KT gem 550.000 excl. Rioleringswerken

A2.4 uitbouwen recreatief netwerk KT - MT gem

A2.5 Hippodroom als recreatieve pool KT gem 1.500.000 polyvalente zaal (PPS)

A2.6 heraanleg openbaar domein IZ Kortrijk - Noord PIAV-project: verduurzamen oud bedrijventerrein KT
gem - 
Leiedal

zie PIAV acties verder

A2.7
herinrichten kruispunt Noordlaan en R8 als dé "poort" naar de 
industriezone

vormgeven als "baken" bij realiseren nieuwe aansluiting op 
R8 (zie ook B.1.7.1)

KT
Kortrijk - 
Kuurne 

AWV is geen partner of trekker voor ruimtelijke projecten, 
zie ook B.1.7.1 en B.1.4.7.

WERKDOMEIN B: VERKEERSNETWERKEN

B1 wegencategorisering

B1.1 PRIMAIRE WEGEN, TYPE II

B1.1.1 R8 omvormen tot primaire weg type II
Afwerken middengedeelte R8 tussen Izegemsstraat en
Kortrijksestraat

LT AWV
AWV               
Kortrijk           
Kuurne

-------------------- Zie mobplan Kortrijk, actie nr. 14 (16,88 mio euro)

B1.2 SECUNDAIRE WEGEN, TYPE I 

B1.2.1

B1.2.1,1
Secundaire weg, type I
N50 vanaf rond punt N36 tot R8

opmaak streefbeeldstudie KT AWV 25.000 Zie ook B.2.1.4

B1.2.1,2 heraanleg kruispunt N36 - N50 KT AWV 500.000

B1.2.1,3
Herinrichten secundaire weg, type I
N50 vanaf R8 (kmpt 62,580) tot rondpunt N36 (kmpt 66,00) eventueel in verschillende fases MT-LT AWV

AWV               
gem

3.400.000
Zie ook B.2.1.4

B1.3 LOKALE WEGEN, TYPE I (interlokale verbinding tussen kernen)

B1.3.1 N36d - Oude Rijksweg van kmp 0,0 tot kmp 0,914 en van 1,576 tot 1,851 overdrachtdossier KT AWV
AWV               
Kuurne       
Harelbeke

240.000

Zie ook B.3.3.3

B1.4 LOKALE WEGEN, TYPE II (gemeentelijke ontsluitingsweg)

B1.4.1 Bavikhoofsestraat afrezen bovenlaag - structureel onderhoud KT gem

KT-MT
gem - 
Leiedal

WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE STRUCTUREN

AFSTEMMING STRUCTUURPLAN - MOBILITEITSPLAN

Gewenste ruimtelijke ontwikkelingen met belangrijke mobilteitseffecten

Omvormen N50 tot secundaire weg type I - stedelijke invalsweg

deze acties werden allemaal ingeschreven in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan

20060420 actieplan - defactieplan kuurne afdrukdatum: 20/04/2006



NR PROJECT TOELICHTING TIMING* INITIATIEF PARTNERS RAMING  in euro Opmerkingen

verklaring zie onderaan

B1.4.2 St Katriensteenweg van St Katrien tot Katte

B1.4.3 Kattestraat

B1.4.4
Harelbeeksestraat (-Vlasstraat) en verlengde Lt. G. Gerardstraat, 
Weggevoerdenplein en Kortrijksestraat

B1.4.5 Kortrijksestraat

B1.4.6 Gen. Eisenhowerstraat en het verlengde van de Kerkstraat

B1.4.7

Noordlaan N395c van kmpt 0 tot 1,477 & N395d van kmpt 0 tot 1,479 

Herinrichten en groeperen private aansluitingen op N395c en
N395d

MT gem

AWV               
gem               

50.000

zie ook B.1.7.1 en A.2.6, na uitvoering van deze actie en 
B.1.7.1. Komt dit in aanmerking voor overdracht,

B1.5 LOKALE WEGEN, TYPE II (wijkverzamelweg) .

B1.5.1 nieuw aan te leggen wijkverzamelweg rond centrum gefaseerde afwerking ifv. Woonuitbreiding KT-MT gem PPS pro memorie

B1.5.2
ontsluiting van nieuw woonuitbreidingsgebied St Pieter ten westen van N50 op tracé uit het gewestplan voor de 

doortrekking van de  Noordlaan
LT gem PPS

B1.5 LOKALE WEGEN, TYPE III (erftoegangswegen)
alle overige wegen

Invoeren van zone 30 in alle woonstraten

Woonerven (20 km/u) indien het openbaar domein 
beantwoord aan eisen

Knippen van doorgaande relatie indien sprake van 
sluipverkeer

Infrastructurele aanpassingen op strategische locaties – 
indien noodzakelijk

B1.6 BEWEGWIJZERINGSPLAN

B.1.6.1 Aanbrengen en vervangen nieuwe naam bedrijven terrein "Kortrijk-Noord" KT
AWV           
gem

AWV           
gem

5.000

B.1.6.2 interne bewegwijzering Kortrijk - Noord in kader van PIAV project KT Leiedal
Kortrijk - 
Kuurne 

67.000 / 40.000 
(aandeel Kuurne)

Voor AWV zie B.1.6.1

B.1.6.3 opmaak bewegwijzeringsplan voor de ganse gemeente
afstemmen op de wegencategorisering (zie hierboven) - 
aanpassen signalisatie

KT Gem 2.000
Voor AWV wordt voor de volledige provinicie een 
bewegwijzeringsplan opgemaakt

B1.7 ONTSLUITING KORTRIJK - NOORD VIA NOORDLAAN - R8

B1.7.1

Aansluiting Noordlaan N395 c & d, met inbegrip van directe verbinding 
tussen de N395a en N395b Herinrichten kruispunt, rekening houdende met de 

toekomstige aanleg van het centrale deel R8
KT AWV

AWV      
Kuurne 
Kortrijk

1.500.000

Zie ook A.2.6 en B.1.4.7

B1.7.2
Ontwerp en heraanleg nieuwe definitieve kruispuntoplossing ifv 
vervollediging aanleg middengedeelte R8

LT AWV
AWV      
Kuurne 
Kortrijk

pro memorie

Onderdeel van B.1.1.1

B1.7.3
Afsluiten oversteek Izegemsestraat - Kortrijk voor gemotoriseerd verkeer, 
met uitsluitend een dwarsing voor het fietsverkeer

Oplossing kruisen fietsverkeer R8 (bovenlokale route), na 
uitvoering en evaluatie van B.1.7.1 en vlotte 
verkeersafwikkeling

LT AWV
AWV          
Kortrijk

pro memorie
Zie  mobplan Kortrijk actie nr, 17 (500.000 euro)  Dit krp 
ligt op het grondgebied van Kortrijk

B1.8 ONTSLUITING KLEINHANDELSZONE TER FERRANTS - R8

B1.8.1
afsluiten verbinding Kongostraat voor gemotoriseerd verkeer en voorzien 
draaibeweging (rotonde)

KT gem

B1.8.2 aanleg nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op R8 KT gem

B1.8.3
Beperken en concentreren toegangen tussen de bedieningswegen N395a 
van kmpt 0,525 tot kmpt 2,623 van de R8 en de bedrijfspercelen

De rechtstreekse toegangen over de volle breedte van de 
terreinen worden afgebouwd door het plaatsen een fysieke 
scheiding tussen het openbaar en het privaat domein,

KT AWV
AWV             
gem          
eigenaars

45.000

gezamenlijk met B.1.8.2, dit ligt deels op het grondgebied 
Kortrijk,

gemKT-MT-LTUitgangspunten:

100.000 euro per 
km 
(verkeersremmen
de maatregelen; 
bijv. plaatselijke 
wegversmallingen 
of rijbaankussens)

gemMT-LT pro memorie

bij de aanleg van de verkavelingen, vastgelegd in GRS

aanleg excl. Verwerving van de gronden1.000.000
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verklaring zie onderaan

B2
AFBAKENING EN INRICHTING VERBLIJFSGEBIEDEN/ 
VOETGANGERSNETWERKEN (zie ook categorisering wegennet)

B2.1 Algemeen 

B2.1.1
gefaseerde invoering van zone 30 in alle woonwijken KT gemeente 4.000/jaar bebording en beschildering excl. Infrastrutuurwerken

B2.1.2 infrastructurele ingrepen ter ondersteuning van het zone 30 beleid aan de 
kruispunten met woonstraten in- en uitritconstructies bij binnenrijden woonwijken

KT-MT gemeente
8.000/krspt

B2.1.3 realisatie zone 30 maatregelen in alle schoolomgevingen KT gemeente reeds afgewerkt

B2.1.4 Zone 30 St Pieter langs N50 moet worden opgenomen in streefbeeld N50 MT - LT AWV ---------------- Onderdeel van B.1.2.1

B.3 Fietsroutenetwerk

B3.1.

B3.1.1 continue verbinding langs het jaagpad van de Leie KT-MT-LT prov
Waterwegen 
en Zeekanaal

500.000 per 
lopende kilometer

aanleg fietsverbinding van Groene Long naar het Jaagpad van de Leie (via 
Doornstraat)

KT gem 10.000

B3.2.

B3.2.1 N50
opnemen in streefbeeld - conflictpresentaie aan kruispunten -
oversteekbeveiligingen

MT AWV
Prov               
gem

Onderdeel van B.1.2.1, 

B3.2.2 oversteek Izegemsestraat - R8 na afsluiten oversteek voor gemotoriseerd verkeer LT AWV
AWV          
Kortrijk

Onderdeel van B.1.7.3, krp ligt op het grondgebied 
Kortrijk

B3.2.3 St Katarinastraat ? gem prov     

B3.3.

B.3.3.1 St Katriensteenweg van St Katrien tot Katte KT gem 50.000

B.3.3.2 Kattestraat KT gem 10.000

B.3.3.3 N36 d Oude Rijksweg
oude gewestweg, gedeeltelijk op grondgebied Harelbeke 
(module 13) 

KT gem Harelbeke 

----------------
Zie ook B.1.3.1   Dossier komt in aanmerking voor 
overdracht, aanleg lokale fietsroute wordt door WWV niet 
meer overwogen als gevolg aan aanleg N36 met 
vrijliggend fietspad, De gemeente neemt hier standpunt 
tegen in (zie brief in bijlage)

B.3.3.4 Kon. Boudewijnstraat gem

B.3.3.5 Hulstsestraat gem

B.3.3.6 Bavikhoofsestraat gem

B.3.3.7 Harelbeeksestraat (-Vlasstraat) gem

B.3.3.8
Kortrijksestraat, Roterijstraat en bondgenotenlaan (aansluiten op 
fietsroutenetwerk Kortrijk) gem

B.3.3.9 Gasthuisweide - Gen. Eisenhowerstraat en het verlengde van de Kerkstraat gem

B.3.3.10 Kongostraat - Boomgaardstraat - Kouterstraat gem

B.3.3.11 Heirweg - Vijverhoek gem

B.3.3.12
St-Pieterstraat - Stokerijstraat - Haantjesstraat (bij aanleg van nieuwe 
wijkverzamelweg St Pieter komt de fietsroute daar te liggen)

LT gem

B.3.3.13 nieuw aan te leggen wijkverzamelweg rond het centrum gefaseerde aanleg KT-MT gem

Bovenlokale fietsroutes

KT

langs wegen met zekere verkeersfunctie

Lokaal fietsroutenetwerk (niet in provinciaal fietsroutenetwerk)

Non-stop hoofdroutes

pro memorie

10.000/jaar

pro memorie
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B4 OPENBAAR VERVOER

B4.1 BUS

B4.1.1

Kuurne Tramstatie uitbouwen als openbaarvervoerknooppunt met 
kwaliteitsvol schuilhuisje en fietsenstallingen

opnemen in centrumvernieuwing MT-LT gem De Lijn
60 euro per 
fietsparkeerplaats

St Katrien hoofdhalte opnemen in kernvernieuwing KT
Kortrijk- 
Kuurne-

Lendelede
De Lijn zie ook centrumvernieuwing St Katrien

eindhalte Seizoenswijk voor lijn 50 parkeerplaats langs de rijbaan voor langere duur (rusttijden) KT gem De Lijn

eindhalte St Pieter bij heraanleg kerkplein KT-MT gem De Lijn zie ook centrumvernieuwing St Pieter

B4.1.2

ter hoogte van de industriezone langs de st Katriensteenweg
in eerste instantie een belbushalte, bij vaste busverbinding 
blijft deze halte behouden KT-MT gem De Lijn 1.000 per halte

B4.1.3

doorkoppeling van lijn 76 (Zwevegem-Harelbeke - Kuurne) naar Lendelede 
(belbus 68)

KT De Lijn ----------------

beperkt omleggen buslijn 51 naar Kuurne Tramstatie KT De Lijn

B4.1.4

halteren op de rijbaan veralgemenen binnen bebouwde kom KT gem gem 7.500/ halteplaats

verkeerslichtenbeïnvloeding op N50 KT AWV De Lijn Dit is reeds uitgevoerd,

B4.1.5

Lightrail op spoorlijn Kortrijk - Roeselare met eventuele halteplaats in St 
Katrien en industriezone

LT NMBS

B5 PLAN ZWAAR VERKEER

B.5.1 invoering van tonnenmaatbeperking in centrum (verboden voor +3,5T) KT gem 150/bord

B.5.2
industriezone enkel vanuit de Noordlaan te bereiken en niet meer uit 
omliggende wegennet

door middel van signalisatie KT AWV AWV ---------------- Zie B.1.6.1

B.5.3 heraanleg kruispunt Vijverhoek - St Katriensteenweg bemoelijken onwenselijke rijrichting voor zwaar verkeer KT gem

B6 PARKEREN

B6.1
bijkomende parkeerduurbeperking dmv. Invoeren blauwe zone in 
centrumstraten en langs De Markt

controle op blauwe zone wordt een gemeentelijke 
bevoegdheid

KT gem ----------------

B6.2 voorzien van bewonersparkeren via bewonerskaarten in het centrum KT gem

B6.3 verbeteren aanduiding naar grote randparkings Damier en Vlaskouter KT gem 1.500

WERKDOMEIN C: FLANKERENDE MAATREGELEN

C1 MOBILITEITSMANAGEMENT 

C1.1

Campagne 'Veilig en milieuvriendelijk naar school" gem scholen

Fietspoolen gem scholen

Sensibiliseringscampagne bij aanvang schooljaar; " met de fiets naar 
school" en "week van de zachte weggebruiker" 

gem scholen

Inzetten van gemachtigde opzichters gem

Folder rond bereikbaarheid school scholen

Aanspreekpunt in de school rond mobiliteit scholen

lespakketten niet enkel over verkeersveiligheid maar over duurzame 
verplaatsingswijzen, milieu en mobiliteit

scholen

Hoofdhaltes en eindhaltes

14.000/jaarKT

Vervoersmanagement met scholen

Doorstromingen halteren

Lijnvoering

extra halteplaats

vrijwaren toekomstige ontwikelingen op lange termijn
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C2 openbaar vervoer

C2.1 Derde betalerssysteem KT gem de Lijn 15.000/jaar

C3 ALGEMENE SENSIBILISERING DOOR CAMPAGNES

C3.1 aankopen fiets voor gemeentepersoneel (vzw Mobiel) gem

C3.2 vergoeding voor gebruik fiets

C3.3 met belgerinkel naar de winkel

C3.4 bij start schooljaar de campagnes communiceren naar de scholen

C3.5
brochure opmaken met communicatie over zone 30 bij invoering in de 
woonwijken en scholen

C3.6 fietsgraveeracties
gem / 
Politie

C4
SPECIFIEKE MARKETING, INFORMATIE EN PROMOTIE NAAR 
DOELGROEPEN

C4.1 Mobiliteitkaart van de gemeente KT gem

C4.2 Infopakket voor nieuwe inwoners KT gem

C4.3 mobiliteitspagina op gemeentelijke website KT gem

C5 HANDHAVING

C5.1 HANDHAVINGSPLAN INZAKE SNELHEID
C5.1.1 opstellen actieprogramma KT politie

C5.1.2
Uitvoering en coördinatie + systematisch inzetten van 
snelheidsindicatiebord + evaluatie acties

KT-MT-LT
gem - 
politie

C5.2 HANDHAVING INZAKE PARKEREN

C5.2.1 Voldoende controle op parkeerovertredingen controle blauwe zones wordt gemeentelijke bevoegdheid

C5.2.2 Preventief optreden tegen vandalisme en diefstal op parkings 

C5.3 HANDHAVING OVERIG RISICOVOL VERKEERSGEDRAG

C5.3.1 Controle gordeldracht

C5.3.2 Controle alcoholgebruik

C6 BELEIDSONDERSTEUNING

C6.1 Bovengemeentelijk overleg met omliggende gemeenten KT-MT
gem/ 

Leiedal
----------------

C6.2 Ambtelijk overleg om sectoriële plannen beter af te stemmen KT gem ----------------

C6.3 omvormen van verkeerscommissie tot volwaardige mobiliteitscommissie KT -MT - LT gem ----------------

C6.4
jaarlijkse bijeenkomst GBC voor opvolging van acties in het mobiliteitsplan 
(bij aanvang van elk schooljaar

KT -MT - LT gem
AWV, De Lijn, 
prov, NMBS

----------------

KT= korte termijn, 0 tot 5 jaar                                     
MT = middellange termijn, 5 tot 10 jaar                      
LT = lange termijn, meer dan 10 jaar

gem
prov
AWV

De Lijn
NMBS
politie

De spreiding van de investeringen wordt aangegeven met 
het onderscheid in tijd:

gemeentebestuur Kuurne

KT

Pro memorie 

provincie West-Vlaanderen

deze raming zit 
vervat binnen 
verschillende 
artikels van de 
gemeentelijke 
begroting. 
Sommige acties 
werden reeds 
opgestart met 
herbruikbaar 
campagnemateria
al.

politiezone VLAS

politie

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn
Nationale Maatschappij voor Belgische 

Vlaams Gewest, afdeling Wegen en Verkeer 

Volgende afkortingen worden gebruikt voor de partners

KT

gem / 
scholen

politie / 
gem

----------------

----------------

deels gelegen op grondgebied stad Kortrijk

zit vervat in het algemene budget voor sensibilisering

KT

20060420 actieplan - defactieplan kuurne afdrukdatum: 20/04/2006
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8  B e o o r d e l i n g  
s c e n a r i o ’ s  
s y n t h e s e n o t a  

Alle partners kregen de mogelijkheid om zich uit te 
spreken over de wenselijkheid van de verschillende 
aspecten die aan bod kwamen in de scenario’s van de 
synthesenota. Op volgende bladzijden geven we 
hiervan een samenvatting. Voor de leesbaarheid 
beperken we ons tot de belangrijkste opmerkingen. 
Als er geen opmerkingen staan is dit omdat er ofwel 
geen gemaakt werden voor dat punt of omdat 
niemand er tegen was. 
 
De pagina waarnaar verwezen wordt in de tweede 
kolom stemt overeen met de synthesenota en niet dit 
beleidsplan. 
 
 
 
  

 



Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

uitbreiding regionale bedrijvigheid 
+ 28,20 ha

p.10

uitbreiding lokale bedrijvigheid 
langs St Katriensteenweg + 7,5 
ha

p.10

maximaal aansnijden van alle 
woonuitbreidingsgebieden volgens 
gewestplan

p.12

verder stimuleren kleinhandel 
langs N50 en R8

p.12

verder optimaliseren van vlotte 
doorstroming op gewest- en 
gemeentewegen als onderliggend 
netwerk tov het autosnelwegennet

p.14

doortrekken Noordlaan met 
aansluiting op bovenlokaal niveau 
(N36 x N50) - volgens tracé 
gewestplan

p.14

verminderen belasting N50 door 
doortrekken Noordlaan naar N36-
N50

p.16

doorstroming gemotoriseerd 
verkeer verbeteren in de 
centrumstraten

p.16

verhogen parkeeraanbod in het 
centrum

p.16

afwerken lokale "ringweg" om 
(bovenlokaal) verkeer uit de kern 
te houden

p.16

Trendscenario 

Leden verkeerscommissie eerder voorstander. Provincie en 
Gewest tegenstander

AWV en de leden van de verkeerscommissie zijn dit idee niet 
ongenegen

WERKDOMEIN A: RUIMTELIJKE OPTIES

WERKDOMEIN B – VERKEERSNETWERKEN

beoordeling scenario's.xls Page 1



Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

bestendigen bestaand aanbod 
fietsvoorziengen

p.19

behoud bestaand busaanbod p.19

gemachtigde opzichters

zone 30 in schoolomgevingen

fietsvergoeding voor gemeente 
personeel 
snelheidscontroles op 
risicoplaatsen
geen parkeerregulering

verkeerscommsissie vergadert 
over ad hoc thema's

duurzaam scenario 1: 
1

duurzaam scenario 2: 
2

WERKDOMEIN C – ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

p.21

"wonen, werken en winkelen in een leefbaar Kuurne met 
duidelijk afgebakende gebieden" 

"multimodale bereikbaarheid binnen een leefbaar Kuurne 
gekoppeld aan een duurzame ruimtelijke ordening"

++
++
verkeerscommissie neutraal tot negatief/ AWV en Provincie zijn +

++

--

Duurzame scenario 's
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Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

uitbreiding regionale bedrijvigheid 
+ 21,45 ha (volgens de 
aangepaste afbakening ASK)

p.34

bepalingen ASK m.b.t. De 
uitbreiding van industriezone 
Heule Kuurne

p.35-37

uitbreiding lokale bedrijvigheid 
langs St Katriensteenweg + 1,00 
ha

1
p.38

uitbreiding lokale bedrijvigheid 
langs St Katriensteenweg + 1,00 
ha + zoekzone langs N36d voor 
bijkomende 5,00 ha

2

p.39

basis: taakstelling ASK door alle 
juridische beschikbare gronden 
aan te snijden; verdichting, 
reconversie woongebieden binnen 
de afbakening

1

p.40

en versterken van de kern St 
Pieter met eigen woonuitbreiding 1

p.40

basis: strikt volgen van de 
bepalingen van het ASK, 
aansnijden 
woonuitbreidingsgebieden 2-6

2

p.41

centrumvernieuwuing Kuurne p.43
centrumvernieuwuing St Katrien
afwerking R8 en Noordlaan als dè 
poort naar het regionale 
bedrijventerrrein

heropwaardering van het 
openbaar domein op de 
industriezone

verhogen gabariet van de Leie tot 
2000 T

WERKDOMEIN A: STRATEGISCHE RUIMTELIJKE OPTIES

p.44

alle partners kunnen zich grotendeels vinden in het de gewenste 
ruimtelijke visie van de gemeente ( volgens GRS) en het 
afgeronde afbakeningsproces. De provincie neemt wel stelling in 
tegen de zaken die niet stroken met het provinciale ruimtelijk 
structuurplan, namelijk het aansnijden van het 
woonuitbreidingsgebied St Pieter
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Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

categorisering van de wegen op 
Vlaams en provinciaal niveau

p.46

categorisering van de wegen op 
lokaal niveau volgens DZ 1 1

p.53

categorisering van de wegen op 
lokaal niveau volgens DZ 2 2

p.55

doortrekken Noordlaan als lokale 
weg type I met verbinding met 
N36d - lokale ontsluitingsstructuur
voor bebouwing van Kuurne en de 
lokale bedrijvigheid

1

p.57

doortrekken noordelijke 
uitvalsweg als lokale weg type II - 
ter ontsluiting 
woonuitbreidingsgebied St Pieter

2

p.57

N50 herinrichten als stedelijke 
invalsweg - snelheid verlagen - 
oversteekbaarheid verbeteren - 
goede conflictpresentatie - 
beperken rechtstreekse 
erftoegang 

p.59

type profiel 1 voetpad/fiets - 
groen - parkeer - rijweg 1

type profiel 2 voetpad-groen/ 
parkeer- fiets - rijweg 2

afwijken type profiel ter hoogte 
van de kerk St Pieter 1

wegencategorisering

N50   

p.61

WERKDOMEIN B – VERKEERSNETWERKEN

++

geniet de voorkeur, de categorisering uit duurzaam scenario 1 
kan eventueel wel op korte termijn (AWV)

geniet de voorkeur van AWV. Voor de provincie is elke vorm van 
doortrekking tegenstrijdig met het PRS

++  het principe kan rekenen op algemeen akkoord van alle 
partners

iedereen heeft voorkeur om fietser duidelijk te scheiden van het 
gemotoriseerde verkeer. AWV geeft suggestie om in het 
mobiliteitsplan daar geen uitspraak over te doen en de keuze te 
maken bij een eventuele streefbeeldstudie
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Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

globaal concept ontsluiting 
industriezone - schema

p.67

variant I - 4 nieuwe kruispunten 
met "groene golf"
variant II - rotonde noordlaan + 2 
nieuwe kruispunten op R8
variant III - "het Ei van Heule-
Kuurne"
variant IV - "De Kluif van Heule-
Kuurne"

enkel vanuit R8 en N50, nieuwe 
interne onstluitingsweg, geen 
verbinding Kongostraat

1
p.71

bestendigen weg op parking, 
beperkte aansluiting Kongostraat 2

p.72

SYNTHESE: 
verkeersstructuurschets duurzaam
scenario 1

1
p.77

SYNTHESE: 
verkeersstructuurschets duurzaam
scenario 2

2
p.78

verfijning functioneel 
fietsroutenetwerk op lokaal niveau

p.82

zie kaart pagina 85 p.85

p.69

ontsluiting industriezone

aansluiting bestaande Noordlaan op R8 + verbinding R8 zuid

ontsluiting Ter Ferrants

afbakening en inrichting verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk

fietsroutenetwerken

++

er was geen uitgesproken voor 1 variant. Wel een algemeen 
akkoord om de Noordlaan beter aan te laten sluiten met de 
beide kanten van de R8. AWV stelt dan ook voor om in het 
beleidsplan geen keuze te maken voor een bepaalde variant

deze variant geniet de voorkeur

AWV verkiest het tweede scenario. De provincie beoordeelt 
beide negatief omdat in beide gevallen een weg voorzien wordt 
op het tracé van de Noordlaan

+

snelheidsplan 
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Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

verbeteren doorstroming 
openbaar vervoer op N50 en het 
gemeentelijke wegennet

frequentieverhoging verbinding 
station Harelbeke
light rail op LT op bestaand spoor 
Kortrijk - Brugge
inplanten hoofdhalte Kuurne 
Tramstatie
inplanten hoofdhalte St 
Katrienplein
Nieuwe tangentverbinding 
noordelijk gedeelte Stedelijk 
gebied Kortrijk

Vaste busverbinding tussen St 
Katrien en Kuurne, met haltes aan
de industriezone, lokaal 
bedrijventerrein en Katte

stand-still principe
beter gebruik randparkings 
Damier en Vlaskouter

campagne Veilig en 
Milieuvriendelijk naar school
fietspool

sensibilisering bij begin schooljaar
gemachtigde opzichters
folder bereikbaarheid school
aanspreekpunt in de school voor 
mobiliteitsadvies

+

p.86-89

p.91

WERKDOMEIN C – ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

+

+

+

0/+

0/+

0/+

+

openbaar vervoernetwerk

parkeerplan

+
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Omschrijving maatregel  p. In 
synthese-

nota

Doelstelling 1: 
Verhogen van de 

verkeersveiligheid

Doelstelling 2: 
Verhogen van de 
verkeersleefbaar-

heid

Doelstelling 3: 
stimuleren van 
alternatieven

lespakket verruimen van 
veiligheid naar milieu en mobiliteit
promotiecampagne 
schoolabonnenmenten
acties gemeentepersoneel
promotie fietsgebruik en openbaar
vervoer - vergoedingen + 
campagne

parkmanagement Heule-Kuurne
ingang Noordlaan profileren als 
poort tot de industriezone
tussenkomst gemeente in 
openbaar vervoertarieven voor 
doelgroepen

opmaken mobiliteitskaart voor de 
gemeente - infopakket nieuwe 
inwoners - mailing openbaar 
vervoerinformatie

handhavingsbeleid snelheid
handhavingsbeleid parkeren - 
blauwe zone
anonieme snelheidsmetingen als 
evaluatie-instrument
(bovengemeentelijk) overleg op 
regelmatige basis
ambtelijk overleg (intern)
omvormen verkeerscommissie 
naar volwaardige 
mobiliteitscommissie

voortbestaan GBC ter evaluatie en 
opvolging acties mobiliteitsplan

+

p.93-95
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