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Het document 'Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan' is samengesteld uit de vol-
gende delen: 
• deel 0 – algemene inleiding over de structuurplanning, over de situatie van de 

structuurplanning in Kuurne en over het procesverloop van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Kuurne; 

• deel 1 - informatief deel met de beschrijving van de bestaande ruimtelijke 
structuur en het gevoerde ruimtelijke beleid in Kuurne; 

• deel 2 - richtinggevend deel met de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het 
gemeentelijk grondgebied en de gewenste ruimtelijke structuur; 

• deel 3 - bindend deel met taakstellingen en krijtlijnen voor de realisatie concre-
te maatregelen en acties binnen de gewenste ruimtelijke structuur. 

INHOUD VAN HET INFORMATIEF DEEL 

Hoofdstuk 1 dient ter kennismaking met Kuurne. De gemeente wordt gesitueerd, 
er worden een aantal kengetallen en gegevens opgesomd en er wordt een histori-
sche schets gemaakt om het ontstaan van de bestaande ruimtelijke structuur te 
achterhalen. Deze historische schets biedt dan ook een vertrekbasis voor de ei-
genlijke analyse van de bestaande toestand. 
Het tweede en derde hoofdstuk vormen praktisch de belangrijkste delen van het 
informatief deel en geven een beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur 
en een eerste interpretatie van de potenties en knelpunten aan de hand van de 
verschillende deelstructuren. 
Hoofdstuk 2 bevat de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur. 
Vooreerst wordt er een korte analyse gemaakt van de relevante ruimere omgeving 
om zicht te krijgen op het breder ruimtelijk kader van de gemeente. 
Vervolgens wordt de bestaande ruimtelijke structuur uiteengelegd in zogenaamde 
deelstructuren. Voor elk van deze deelstructuren worden een analyse, trends, 
knelpunten en potenties weergegeven.  

Hoofdstuk 3 bevat het onderzoek naar de ruimtebehoeften van maatschappelij-
ke sectoren. De behoefte aan bijkomende woningen en aan ruimte voor econo-
mische activiteiten wordt er geconfronteerd met het beschikbare aanbod, waarna 
ontwikkelingsperspectieven worden opgemaakt.  
Hoofdstuk 4 biedt een weergave van de gekende meningen van de bewoners 
van Kuurne. 
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 een samenvattend overzicht gegeven over de 
planningscontext. Hierbij wordt de aandacht eveneens gevestigd op het relatie-
proces van de bestaande planningsdocumenten (gewestplannen en plannen van 
aanleg) en van de hogere ruimtelijke structuurplannen (het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen en het Provinciaal Structuurplan West-Vlaanderen). Daarnaast 
worden ook andere relevante planningsdocumenten kort toegelicht. 
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1. KENNISMAKING MET KUURNE 
1.1. TERMINOLOGIE 
Vooraleer over te gaan tot de voorstelling van de gemeente met haar concrete 
ruimtelijke problematiek is het noodzakelijk de toegepaste terminologie uiteen te 
zetten. 

Eén van de problemen bij de discussies over de stedenbouwkundige problematie-
ken van een gemeente is het dilemma van de terminologie. Het woordgebruik 
moet inhoudelijk correct en technisch juist zijn. Dat betekent niet alleen dat het 
vakjargon toegepast wordt, maar dat deze toepassing respect vertoont voor het 
juridische statuut (beleidsmatige inhoud) en lading van de verschillende termen. 
Aan de andere kant moet de terminologie begrijpbaar zijn voor alle betrokkenen; 
dit zowel voor de opdrachtgevende gemeentebesturen, als voor de bevolking. 

Het is niet altijd eenvoudig om een correcte oplossing voor deze, in veel gevallen 
een tegenstelling, te vinden. In dat opzicht blijkt het dikwijls efficiënt om een meta-
foor, een beeldspraak te zoeken. Daarom werd in Kuurne de terminologie door de 
stuurgroep vooraf afgesproken. Zoals het vaak gebeurd werd de parallel gezocht 
bij andere disciplines, bvb. bij de natuurkunde: 
 
 
 
 
 
 
                                                               centraal deel 
                                                                     kern 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sente 
Histor.kern 
Sint-Katrien 
 
Kern Sint-Pieter 
Sint-Pieter 
 
Bebouwd gebied 
 
 
Industriezone 
Historische kern 
Kuurne - centrum 
 
Stedelijk gebied 
 
 
 
 
 
De stedenbouwkundige structuur van Kuurne is moeilijk terminologisch te vatten - 
verschillende delen van de gemeente, die samengesmolten zijn, de specifieke 
ontwikkelingspolen, de situatie rond Sente, een dorp dat op het grondgebied van 
drie gemeenten ligt en in elk van deze gemeenten een andere naam draagt. De 
afgesproken en in de documenten gebruikte terminologie wordt op het bovenge-
legen schema weergegeven. 
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1.2. KENGETALLEN 

1.2.1. PROFIEL VAN DE GEMEENTE 
Kaart  1:  Situering van Kuurne 
Kaart  2:  Administratieve kaart 
 
Kuurne, met een totale oppervlakte van ruim 1.000 ha, is gelegen ten noordoosten 
van de stad Kortrijk, op de linkeroever van de Leie. De gemeente telde begin 2000 
ongeveer 12.785 inwoners. 
De bevolkingsdichtheid bedraagt 1.277 inwoners per km². Dit is een bijzonder 
hoog cijfer in vergelijking met de gemiddelde bevolkingsdichtheid op Vlaams ni-
veau (426 inw./km²) en hoger dan de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het ar-
rondissement Kortrijk (654 inw./km²). Kuurne is met andere woorden één van de 
dichtstbevolkte gemeenten in Vlaanderen. 
Uit de tabel blijkt dat Kuurne in 1999 (toestand op 01/01/2000) een natuurlijke af-
name telt van 5 personen (130 - 135 = -5). In dezelfde periode was er bovendien 
een negatieve migratie van 88 personen (510 – 598 = - 88). Dit betekent dat de 
bevolking in 1999 afgenomen is met 92 personen. De laatste 10 jaar is de bevol-
king tot 1996 in stijgende lijn gegroeid tot meer dan 12.900 inwoners en sindsdien 
weer gedaald. 
Kuurne telde in 1991 (cijfer volkstelling NIS 1991) 4.520 woningen. 
In 2000 en 2001 waren resp. 7.163 mensen tewerkgesteld in Kuurne en ongeveer 
1.162 personen oefenden er een zelfstandig beroep uit. Vooral de secundaire sec-
tor (industrie + bouwsector) en de tertiaire sector namen het grootste gedeelte van 
de tewerkstelling voor hun rekening. 
Tenslotte blijkt uit de gegevens dat er op dit ogenblik in Kuurne 2033 kinderen 
schoollopen. Men kan in Kuurne naar school gaan tot de leeftijd van 18 jaar. In 
Kuurne-centrum is er een middelbare school (Spes Nostra) en drie kleuter- en 
lagere scholen. 
Eén daarvan heeft nog twee kleuterafdelingen in de Hulstestraat en aan het sport-
park. In de Koning Boudewijnstraat is er ook een lagere school. In Sint-Pieter zijn 

er twee kleuter- en lagere scholen, in Sint-Katrien is er één kleuter- en lagere 
school. 

 (bron RSZ en RSVZ-cijfers) 

 Ligging  In de provincie West-
Vlaanderen, ten noordoosten 

van Kortrijk 
 Oppervlakte 1.000,83 ha 
 Inwoners (01/01/2000) waarvan 12.785 

kinderen tot 14 jaar 17,1% 
adolescenten tot 25 jaar 12,9% 
volwassenen 25-64 jaar 54,5% 
65-plussers 15,5% 

 Bevolkingsdichtheid (01/01/2000) 1.277 inw / km² 
 Aantal gezinnen (01/01/2000) 4.952 

gezinsgrootte 2,6 
geboorten 130 
overlijdens 135 
aankomsten  510 
vertrekken 598 

 Aantal particuliere woningen (1991) waarvan 4.520 
woningen van nà 1945 3.546 
woning met weinig comfort 2.177 

 Bezoldigde tewerkstelling (2000) waarvan  7.163 
primaire sector 0,1% 
secundaire sector 46,6% 
tertiaire sector 53,3% 

 Zelfstandigen  1.162 
aantal zelfstandigen, z. vrije beroepen (2001) 141 
vrije beroepen 1.021 
niet werkende werkzoekenden (2000) 232 

 Aantal leerlingen (2002) waarvan 2.033 
in kleuteronderwijs 489 
in lager onderwijs 1.099 
in secundair onderwijs  445 
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1.2.2. BODEMBEZETTING 
Kaart  3 :  Bebouwing in Kuurne 
Kaart  4 :  Infrastructuur in Kuurne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuurne heeft een totale oppervlakte van 1.000,83 ha. Hiervan was in 1995 reeds 
412 ha bebouwd, zijnde 41%. In 1980 was dit maar 275 ha (27%). Deze sterke 
stijging tijdens deze periode is in hoofdzaak te wijten aan een forse toename van 
de industriële vestigingen, meer bepaald van 8% (84 ha) naar 15% (150 ha) van 
de totale oppervlakte. Dit is quasi een verdubbeling. Ook de woningbouw nam flink 
toe van 17% (167 ha) tot 22% (224 ha). 

Gevolg is dat er in 1995 nog slechts 49% van de oppervlakte onbebouwd over-
blijft. In 1980 bedroeg het onbebouwd gedeelte nog 66%. In vergelijking met de 
gegevens voor het arrondissement, de provincie en het Vlaamse gewest is Kuurne 

een gemeente met een zeer hoog percentage aan bebouwde oppervlakte. Terwijl 
in het Vlaamse Gewest en in de Provincie West-Vlaanderen slechts 15% van de 
oppervlakte bebouwd is, is dit voor Kuurne reeds 41%.  Voor het arrondissement 
Kortrijk is dit 23%.  
Dit hoge percentage voor Kuurne is te wijten aan zowel woningbouw als aan in-
dustriële vestigingen. Voor beide parameters scoort Kuurne duidelijk hoger dan 
de gemiddelden van de rest van Vlaanderen.  
Deze cijfers bevestigen het feit dat het arrondissement Kortrijk een sterk geïndus-
trialiseerde streek is.  Dat Kuurne bovendien een groot industriegebied bezit, 
zorgt ervoor dat binnen het arrondissement het percentage onbebouwde opper-
vlakte het laagst is in Kuurne. 
 

Tabel 1 : Bodembezetting 1980-1995 
Bron: Statistiek van de bodembezetting, NIS 1980-1995 

 Kuurne 1995 
 1980 1995 Arrond. 

Kortrijk 
West- 

Vlaand. 
Vlaams 
Gewest 

Akkerland 36% 27% 47% 48% 37% 
Grasland 19% 14% 15% 26% 22% 
Bossen en woeste gronden 1% 1% 1% 3% 12% 
Tuinen,parken,boomgaarden 6% 3% 2% 1% 4% 
Diverse 4% 4% 3% 3% 4% 
Totaal onbebouwde ruimte 66% 49% 69% 81% 78% 
Huizen en appartementen 17% 22% 15% 10% 11% 
Industriegebouwen 8% 15% 6% 2% 2% 
Openbare gebouwen 2% 4% 2% 1% 2% 
Totaal bebouwde ruimte 27% 41% 23% 13% 15% 
Openbaar domein 7% 10% 9% 6% 7% 
TOTAAL    100% 100% 100% 100% 100% 
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1.3. FYSISCH BASISSYSTEEM 
Bron: Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (1996) 
 
Kaart   5 :  Reliëf 
Kaart  6 :  Oppervlaktewateren 
Kaart  7 :  Bodemsoort 
Kaart  8 :  Geologie 
 
 Geologie 

Het Landschap van Kuurne kwam tot stand onder invloed van afzettingen en 
uitschuringen. Het waren de zee, de wind en de rivieren die deeltjes afzetten. 
Het waren de rivieren die uit deze deeltjespakketten het reliëf schuurden. 
 
De basis van de hierna besproken afzettingen en uitschuringen uit het tertiair 
en het quartair, is de sokkel van primair en daarboven secundair gesteente. 
De top van de primaire sokkel bevindt zich in Kuurne op ongeveer 125 m on-
der het zeeniveau. Boven deze primaire sokkel bevindt zich nog een dunne 
laag krijt uit het secundair. De top hiervan bevindt zich iets dieper dan 100 m 
onder het zeeniveau. Deze lagen hebben geen invloed op het reliëf. Ze wor-
den door sommige industrieën (vb. Textielveredeling) aangeboord voor wa-
terbevoorrading. Er is wel een risico voor overexploitatie van deze lagen. 
 
Tijdens het tertiair (eoceen) werden, onder invloed van een afwisselend 
vooruitkomen en terugtrekken van de toenmalige Noordzee, zandige en kleii-
ge lagen afgezet op de primaire en secundaire sokkel. Het zijn vlakke lagen 
die lichtjes hellen (1%) naar het noordoosten.  
In Kuurne bevinden zich volgende tertiaire lagen (van oud naar jong):  
 

- Landeniaan tussen 60 en 100 m onder het zeeniveau:  
Ze bestaan uit klei, bedekt met wat zand. Deze laag speelt  een belang-
rijke rol als waterhoudende laag. Het water wordt vaak aangeboord door 
bedrijven (wasserijen, melkerijen, brouwerijen,...). 

 
 - Ieperiaan, bestaande uit twee lagen: 

De onderste laag Ieperiaan is zeer dik (100 m) en bestaat uit blauw-
grijze ondoorlaatbare klei. De bovenste laag van het Ieperiaan is dun 
(10-20 m) en bestaat uit zeer fijn zand.  In Kuurne is de bovenste laag 
volledig geërodeerd en is zelfs de onderste kleilaag minder dik. Dit is 
het werk geweest van de Leie tijdens de voorlaatste ijstijd. In Lendele-
de is er wel nog Ieperiaan zand aanwezig. Daar bevindt zich boven-
dien boven het Ieperiaan zand zelfs nog wat zandig/kleiig materiaal 
van het Panesiliaan. Deze is in Kuurne volledig afwezig.  
Ieperiaanklei wordt regelmatig ontgonnen in de streek en ze wordt ge-
bruikt voor bakstenen en dakpannen. In Kuurne bevindt de klei zich op 
te grote diepte. In Lendelede, waar het quartaire dek veel dunner is, 
wordt ze wel ontgonnen. 
 

Na een cumulatie van opwaartse bewegingen van het land en bijgevolg te-
rugtrekkingen van de Noordzee naar het noordoosten ontstonden rivieren 
(vb. de Leie) die allen, in de richting van de helling, van zuidwest naar 
noordoost stroomden. Hun zijbeken gingen dwars op deze richting, van west 
naar oost (linkeroevers) of van zuid naar noord (rechteroevers) stromen. De 
Heulebeek, Vaernewijkbeek en Hazebeek stromen van west naar oost. 
 
Tijdens het quartair wisselden ijstijden en tussenijstijden elkaar af. Tijdens 
de voorlaatste ijstijd zakte de zeespiegel tot 100 m onder het huidige peil, 
waardoor de opgedroogde bodem van de Noorzee doorsneden werd door ri-
vieren.  
Deze rivieren hebben het geraamte van ons huidige reliëf getekend. De Leie 
en haar zijbeken waren in die tijd woeste rivieren die veel grond erodeerden 
en zich diep uitschuurden tot in de Ieperiaanklei. De rivieren waren onstand-
vastig en veranderden regelmatig hun loop. De Leie moet zich toen afwisse-
lend over het ganse grondgebied van Kuurne geslingerd hebben. De de-
pressie van de Leie was 5 km breed. De Leie stroomde 15-20 m (tot soms 
zelfs 30 m) dieper dan haar huidig niveau en sloot aan bij een grote depres-
sie (de Vlaamse Vallei).  
In het zuiden van Kuurne werd meer klei weggeschuurd dan in het noorden, 
vandaar de nog altijd aanwezige lichte stijging in hoogteligging van zuid naar 
noord. 
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Toen tijdens de laatste ijstijd noordwestenwinden zand en leem vanuit de ver-
droogde zeebodem naar het land begonnen te waaien, werden de hoogtever-
schillen wat genivelleerd. De afzettingen op de heuvels werden immers dun-
ner dan in de dalen (ze spoelden van de heuvels in de dalen).  Aangezien 
Kuurne zich volledig in het dal bevond, werd een dik pak materiaal afgezet 
(20-25 m). In het midden van Kuurne is de laag iets dikker (25-30 m).  
De wind liet eerst de zwaarste deeltjes (zand) achter en verder de lichtere 
deeltjes (leem). Zo ontstonden van noordwest naar zuidoost achtereenvol-
gens de zandstreek, de zandleemstreek en de leemstreek. Kuurne bevindt 
zich in de zandleemstreek. 
Het zeepeil bleef nog geruime tijd zeer laag, waardoor de rivieren nieuwe 
smalle en diepe valleien ontwikkelden in deze quartaire afzettingen. Na het 
einde van de ijstijden verminderde de erosie door de aanwezige toendravege-
tatie. Het waterniveau is daarna geleidelijk gaan stijgen, waardoor de rivieren 
trager gingen stromen en alluvium afzetten.  
In de vroege middeleeuwen waren het de ontbossingen die de erosie weer op 
gang brachten en de valleien verder opvulden.  
De Leievallei werd wat ze nu is (althans voor de rechttrekkingen).  
 

 Bodem 
De bodems ontwikkelden zich grotendeels in door de wind afgezette (lichte) 
zandleem. De textuur varieert van lemig zand (S) tot lichte zandleem (P) en 
enkele keren zandleem (L). Aangezien deze laag dik is en zand gemakkelijk 
water doorlaat, zijn deze gronden meestal droog (b) tot matig droog (c). Deze 
gronden zijn zeer geschikt voor akkerbouw en tuinbouw aangezien zij geen 
wateroverlast kunnen veroorzaken. Dit was een reden voor de vroege ontbos-
sing van het gebied. 
De smalle alluviale strook langs de Leie bevat zeer sterk gleyige (zware) klei-
gronden die enkel geschikt zijn voor weiland of hooiland.  
Ook de beken worden door een smalle strook alluvium omringd. Rond de 
Heulebeek treffen we zeer sterke en sterk gleyige zandleemgronden aan. Ook 
deze strook is enkel geschikt voor bos en weiland. Langs de Vaarnewijkbeek 
loopt een smalle strook zeer sterk, sterk en matig gleyige klei en zandleem-
gronden. Stroomopwaarts gaat het om matig en sterk gleyige (lichte) zand-
leemgronden. Deze gronden zijn bruikbaar voor akkerbouw, vandaar dat de 

Vaarnewijkbeek stroomopwaarts veel minder intact is gebleven. Ook de Ha-
zebeek wordt begeleid door zeer sterk en sterk gleyige zandleem en vooral 
kleigronden. Ook hier betekent dit een lint van weiland in een akkerlandge-
bied. 
 

 Hydrografie 
Kuurne ligt op de linkeroever van de Leie en aan de monding van de Heule-
beek. De Heulebeek is een vrij lange beek die in het West-Vlaams heuvel-
land (Zonnebeke) ontspringt en water uit talrijke zijbeken ontvangt. Het bek-
ken van de Heulebeek ligt tussen het bekken van de Mandel (noord) en het 
bekken van de Reutelbeek (zuid). Meer naar het noorden toe wordt Kuurne 
doornsneden door twee kleinere beken: de Vaarnewijkbeek (die er een zij-
beek van de Langebeek ontvangt) en de Hazebeek op de noordgrens van de 
gemeente. Deze beken monden iets verder naar het oosten in de Leie uit. Al 
deze beken lopen van oost naar west. 
De Leie werd rechtgetrokken en aan beide oevers van oeverversterking 
voorzien.  
De Heulebeek bezit stroomopwaarts (o.a. in Heule) nog enkele korte trajec-
ten met een bochtig tot licht meanderend verloop.  
 

 Reliëf 
Kuurne ligt op een gemiddelde hoogte van 15 m boven zeeniveau. Het land-
schap is vrij vlak. De Leie en de Heulebeekvallei zijn lichtjes ingesneden en 
bevinden zich op 10m boven zeeniveau. Ook waar de Vaarnewijkbeek de 
grens met Harelbeke vormt daalt de hoogteligging tot 10 m. Tussen de 
Vaarnewijkbeek en de Hazebeek stijgt de hoogteligging naar 20 m.  

Het reliëf kan worden samengevat als een geleidelijk stijgende linkeroever 
van de Leie (richting heuvelrug van Lendelede met zijn hoogste top op 42 m 
boven zeeniveau), die van west naar oost doorsneden wordt door drie beek-
valleien. 
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1.4. HISTORISCHE SCHETS 

ALGEMEEN – METHODE  
Deze historische schets vormt een beknopte historisch-morfologische analyse van 
Kuurne, met als doel een inzicht te krijgen in de manier waarop de bestaande 
ruimtelijke structuur tot stand is gekomen. Elke historische periode heeft immers 
een aantal sporen nagelaten die afleesbaar zijn in het huidige ruimtelijk bebou-
wingspatroon.  
De historische evolutie wordt geanalyseerd aan de hand van verschillende carto-
grafische bronnen (Ferrariskaart, Popp-kaart, stafkaarten van het Militair Cartogra-
fisch Instituut en het Nationaal Geografisch Instituut) en luchtfoto's. Daarnaast 
werd gebruik gemaakt van de nota ‘Ruimtegebruik in het arrondissement Kortrijk, 
1850-1900-1950-1980’ (Leiedal, 1981) en de ‘Atlas Zuidelijk-West-Vlaanderen’.  
De nadruk ligt hierbij op het zoeken naar terugkerende patronen en het beschrij-
ven van bepaalde processen die bruikbaar kunnen zijn voor het ontleden van de 
bestaande ruimtelijke structuur en die elementen kunnen aanreiken voor de ge-
wenste ruimtelijke structuur. Het is dus niet de bedoeling diepgaande analyses uit 
te voeren over mogelijke oorzaken van ontwikkelingen. Wel wordt getracht de gro-
te lijnen te detecteren waarlangs de functionele ontwikkelingen gebeurden. 
Voor de ruimtelijke structuur van Kuurne is het onderscheid tussen de volgende 
periodes van belang: 

- periode vóór 1830 
- periode tussen 1830 en 1880 
- periode tussen 1880 en 1950 
- periode tussen 1950 en 1975 
- periode tussen 1975 en 2000 

De grenzen van de periodes zijn arbitrair en komen overeen met belangrijke ge-
schiedkundige gebeurtenissen. Hieronder worden de daarmee verbonden ruimte-
lijke kenmerken kort toegelicht. 

'VOOR' 1830: PREÏNDUSTRIEEL LANDSCHAP 
Tot vóór de industriële revolutie bleef de streek rond Kortrijk een agrarische om- 

geving. Met de toename van de bevolking in de Middeleeuwen wordt het bosar-
me imago van de streek een feit. Er kan worden verondersteld dat Kuurne, met 
zijn gemakkelijk toegankelijke (vlak reliëf en langs de Leie) en vruchtbare gron-
den en met zijn nabijheid tot Kortrijk, toen al grotendeels ontbost was. Naast  wat 
verspreide bewoning was Kuurne rond het jaar 1800 gekenmerkt door twee wo-
ninggroepen, de ene rond de “Katte” en de ander rond de “Kom” van de gemeen-
te, gelegen aan de Leiekant. De landbouw was vanaf de Middeleeuwen over het 
gehele grondgebied Kuurne aanwezig, doch bleef zeer kleinschalig. Er werd 
meestal volgens het drieslagstelsel gewerkt (een jaar wintergraan, een jaar zo-
mergraan, een jaar braak). Gedurende enkele eeuwen kwam er weinig verande-
ring in beeld. De situatie op het einde van de achttiende eeuw werd vastgelegd 
op de kaarten van Ferraris (ong. 1777). Op die kaart zien we dat Kuurne een 
lappendeken van veldjes en verspreide huisjes was. Weilanden (de meersen) 
langs de Leie en beken werden omzoomd door hagen en houtkanten met doorni-
ge struiken). Akkers (de kouters) werden van elkaar gescheiden door een ploeg-
voor. Er waren boomgaarden en houtkanten rond de huizen en dreven rond 
sommige wegen. Langs beken was er soms nog wat spontane boomgroei over. 
De inwoners van Kuurne hadden een harde tijd om uit dit schaarse boombestand 
het nodige brandhout en geriefhout te verzamelen. Knotbomen, houtkanten, hak-
houtbosjes,... werden zeer intensief gebruikt.  
Vanaf 1806 begon men ook vlas te roten in de Leie en de fabricatie ervan te be-
oefenen. Deze nieuwigheid vond in het begin geen ingang bij de hogere overheid 
en er werd een geweldige tegenactie ingezet door de stad Gent, omwille van de 
geur die het Leiewater in de stad verspreidde. Toch bleef men vlas roten in de 
Leie, tot de opkomst van de kunstmatige vlasroterijen. Het Leieroten werd toen 
zelfs verboden.  
Tot vóór 1750 waren er weinig wegen door Kuurne en waren de bestaande 
meestal niet verhard. Opvallend op de kaart van Ferraris is reeds de aanwezig-
heid van de huidige N50 “Brugsesteenweg”. Deze steenwegen zijn een opvallend 
nieuw element op de 18de eeuwse kaart.  Het zijn verbindingswegen tussen de 
belangrijkste steden (hier: Kortrijk-Brugge).  De systematische aanleg van deze 
steenwegen startte wanneer Vlaanderen onder Oostenrijks bewind kwam (vanaf 
1715). Deze Oostenrijkse steenwegen liggen aan de basis van een bovenlokaal 
wegennet. 

Kaart  9 :  Aanduiding van Kuurne op de Ferrariskaart 
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1830 – 1880: EEN AARZELENDE START VAN DE INDUSTRI-
ELE REVOLUTIE 
In 1830 wordt de Belgische Staat opgericht. Tijdens deze periode vindt de eerste 
industriële revolutie plaats in België. Spoorwegen en kanalen werden aangelegd. 
In Wallonië ontstaat een belangrijke ijzer- en staalnijverheid rond het steenkool-
bekken, terwijl zich in Vlaanderen een textielindustrie ontwikkelt, vooral in Gent. 
Ook de Antwerpse haven kent in deze periode een forse groei. West-Vlaanderen 
blijft in deze periode echter hoofdzakelijk een agrarisch gebied. Ook de industriali-
satie van de Kortrijkse streek was nauw verbonden met de agrarische economie. 
De boeren gingen meer handelsgewassen verbouwen. De landbouw werd heel 
wat intensiever. In de Leievallei ontstond een bloeiende vlasindustrie. Kuurne was 
op gebied van vlasvezelbereiding één van de bijzonderste gemeenten van het 
arrondissement.  
Stalmest, stadsbeer en stadsvuilnis werden over de landerijen gestrooid om de 
productie op peil te houden. Vanaf toen begon zich in Kuurne de dorpskern te 
ontwikkelen. Een steeds groter aandeel van de bevolking vond immers een inko-
men uit niet-agrarische bezigheden. In die tijd werden door de adel en de industri-
elen kasteelparken aangelegd langs de rand van de stad. Kuurne heeft daar ech-
ter niet in meegedeeld.  
 
In het midden van de 19de eeuw werd de streek ontsloten door een dicht net van 
spoorlijnen met Kortrijk als knooppunt. In 1847 werd de spoorlijn Kortrijk-Brugge, 
die het noordwesten van Kuurne doorkruist, aangelegd. In 1939 werd de spoorlijn 
Gent-Kortrijk in gebruik genomen. In 1860 werd eveneens het kanaal Bossuit-
Kortrijk uitgegraven. De weginfrastructuur bestond uit hoofdwegen die dateren uit 
de achttiende eeuw. Deze hoofdwegen zijn de steenwegen, aangelegd onder het 
Oostenrijks bewind. Daarnaast was er een eeuwenoud net van intercommunale 
wegen aanwezig, landbouwwegen en een zeer uitgebreid net van voetwegen.  

1880 – 1950: INDUSTRIËLE REVOLUTIE 
Na de economische crisis van de jaren 1870-1880 doet zich een tweede industrië-
le revolutie voor. In deze periode verliest België zijn overwegend agrarisch karak-
ter om een belangrijke industriële en – na de verwerving van Kongo in 1884 – im-
perialistische macht te worden. De voornaamste ontwikkelingen hierbij zijn de ver-

dere industrialisatie van het Waalse steenkoolbekken, de uitbouw van Brussel als 
financieel centrum, de ontdekking en de ontginning van steenkool in Limburg, de 
sterke groei van de havens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge) en de hoge vlucht van 
de textielnijverheid in Vlaanderen. De regio Kortrijk ontwikkelt zich in deze perio-
de tot een belangrijk centrum van de gemechaniseerde textielindustrie en de pan-
nenbakkerij.  
De industriële ontwikkeling van de textielsector ligt aan de basis van de verstede-
lijking in de streek. De samenhang tussen landbouw en industrie reflecteert zich 
namelijk in de afstemming van de landbouw op industriële teelten (vlas, oliehou-
dende zaden, tabak, hop...). Het rurale percelenlandschap werd getransformeerd:  
kavels worden verenigd, toegevoegd of weer anders verdeeld én het landschap 
verandert mee. De rijke structuur van hagen, boomgaarden, grachten en beekjes 
verdwijnt langzamerhand uit het landschap. Het nieuwe rurale landschap werd 
meer gestroomlijnd ten behoeve nieuwe geïndustrialiseerde productietechnieken 
van de landbouw. 
In deze periode wordt ook een institutioneel netwerk uitgebouwd: gemeentehui-
zen, postkantoren, vakbondslokalen, verenigingslokalen, volkshuizen en ui-
teraard ook kloosters, colleges en andere scholen. Ze kennen hun eigen distribu-
tiepatronen en vormen verschillend geaarde netwerken.  

Kaart  10 :  Evolutie van bebouwing vanaf 1900 
 

1950 – 1975: DE UITBOUW VAN DE WELVAARTSTAAT 
In geen enkele periode uit de geschiedenis heeft het Belgische landschap een zo 
ingrijpende wijziging ondergaan als na de Tweede Wereldoorlog, zowel in kwanti-
tatief als in kwalitatief opzicht. De moderne landbouw komt volop tot ontwikkeling 
en de transformatie van het rurale percelenlandschap gaat  verder: vochtige 
gronden werden gedraineerd en prikkeldraad, kunstmest, pesticiden, krachtvoe-
ders, talrijke machines,...deden hun intrede.  
Met de wet op de stedenbouw (1962) worden ook in België stedenbouw en pla-
nologie uiteindelijk geformaliseerd. De ruimtelijke ordening zal een formeel kader 
uitwerken waarbinnen de stedelijke ontwikkeling zich moet inschrijven. 
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In deze periode werden bijna evenveel gebouwen opgetrokken als in alle voor-
gaande periodes samen. Zo steeg het aantal woningen in de regio Kortrijk van ca. 
55.000 in 1950 tot ca. 90.000 in 1980.  
De intense bouwactiviteiten gingen gepaard met een aantal kwalitatieve aspecten 
die leiden tot een exponentieel stijgend ruimteverbruik: toenemende grootschalig-
heid, vrijstaande plaatsing van afzonderlijke gebouwen, doorgedreven scheiding 
van functies en spreiding van activiteiten over het territorium. Ook in Kuurne zijn er 
na de tweede wereldoorlog reeds tal van wijken ontstaan rond de historische be-
bouwing (zie kaart 12b). Vooral in het begin bestonden de meeste van deze wijken 
uit sociale koopwoningen. 
Eén van de belangrijkste veranderingen, met verregaande gevolgen op vlak van 
ruimtelijke ordening, is de explosieve groei van de automobiliteit, die veruit de be-
langrijkste transportwijze wordt.  
Bijgevolg kent de infrastructuur de periode 1950-1980 een enorme evolutie. De 
systematische vernieuwing en verbetering van bestaande straten en wegen, de 
aanleg van meer dan 50 km autosnelweg (E17 en A17) in Zuid-West-Vlaanderen, 
de ring rond Kortrijk, de verbreding van de Leie, Schelde en het Kanaal Bossuit-
Kortrijk (gabariet 1.350 ton), aanvang van de elektrificatie van de spoorwegen en 
aanleg van 763 ha bouwrijpe industriezones; al deze infrastructuurwerken hielpen 
mee aan de economische endogene ontwikkeling van het arrondissement Kortrijk. 
In 1970 was het oostelijke deel van de R8 (ring rond Kortrijk) gerealiseerd en in 
1974 het  noordelijke deel (langs Kuurne).  

1975 TOT HEDEN: EEN POSTINDUSTRIEEL LANDSCHAP  
Deze van bovenaf geplande R8 stond in contrast tot het historische netwerk van 
wegen en zou drastisch zijn omgeving veranderen. Door de vele in- en uitritten en 
de hoge bereikbaarheid, transformeerden de akkers zich nog sneller tot woonver-
kavelingen, bedrijventerreinen of ad hoc vestigingen van randstedelijke handel. 
Ook langs de invalswegen richting Kortrijk (N50 op grondgebied Kuurne) vestig-
den zich de eerste baanwinkels. Een kleine gemeente als Kuurne zwichtte voor de 
economische druk, en gaf toelating voor de aanleg van een industrieterrein tegen 
de grens met Kortrijk. Ook het Ring Shopping Center (nu: Ring Shopping Kortrijk-

Noord) krijgt een vergunning van Kuurne (in die tijd lag dit nog op grondgebied 
Kuurne). 
De tendens van het stijgend ruimtegebruik voor verschillende functies zoals wo-
nen, werken, recreatie, enz., waardoor de bebouwde oppervlakte als het ware 
exponentieel toeneemt, zet zich dus in de laatste decennia nog veel sterker door. 
Bij de vaststelling van het gewestplan Kortrijk bij K.B. 4/11/1977 werd de ruimte-
lijke structuur van Kuurne bepaald. Later volgden nog enkele wijzigingen.  
Op het Gewestplan van Kuurne blijven er slechts weinig landbouwgebieden meer 
over. Een groot deel van Kuurne wordt ingepalmd door industrieterreinen en 
woongebieden.  
Naast een schaars aantal niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden, enkele 
groengebiedjes, de recreatieve sportvelden en het beetje agrarisch gebied in het 
noorden, bezit Kuurne maar weinig open ruimte meer.  
In het gewestelijk RUP (20.01.2006), opgemaakt in het kader van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, ligt Kuurne deels binnen en deels buiten het stedelijk 
gebied.  
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2. BESTAANDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR 
ANALYSE 

2.1. DOELSTELLINGEN EN METHODE 
Kennis over de bestaande ruimtelijke structuur is noodzakelijk om een visie te 
vormen op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Kuurne. 

De bedoeling van de analyse van bestaande ruimtelijke structuur 
is vooral te weten komen, hoe de gemeente als organisatiestruc-
tuur functioneert. 

De verschillende functies en hun verband tot de ruimtelijke dra-
gers ervan vormen de basis voor de toekomstige ontwikkelings-
perspectieven. Door de gerichte functionele analyse kan zowel 
de diagnose van de knelpunten als de vaststelling van de sterk-
ten duidelijk gesteld worden. De ontwikkelingsvisies voor de ver-
schillende deelstructuren en deelgebieden van de gemeente 
moeten dan met deze analyse corresponderen. Daarom is de 
analyse en hypothese van de ruimtelijke structuur een perma-
nent en een interactief proces – nieuwe knelpunten die bij de 
uitwerking van de hypothese ontdekt worden, vereisen een bij-
komende analyse. Een goed opgemaakte analyse vormt een be-
langrijke aanzet bij de visievorming. 
 
 

 
In dit onderdeel worden de belangrijkste (ruimtelijke) elementen die de bestaande 
ruimtelijke structuur van de gemeente bepalen zowel morfologisch als functioneel 
geanalyseerd. 
 
Volgende doelstellingen worden vooropgesteld: 

• komen tot een afbakening van de ruimtelijke deelgebieden van Kuurne 
en de erkenning van hun intrinsieke knelpunten en potenties; 

• ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke structuur, welke drager wordt 
van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en noden. 

 
De analyse van de bestaande ruimtelijke structuur gebeurt op 3 niveaus: 

• ruimere situering van Kuurne waarbij de gemeente gepositioneerd wordt 
in de context van de bestaande structuurbepalende elementen van bo-
venlokaal belang  - macroniveau; 

• de bestaande ruimtelijke structuur op het niveau van het volledig ge-
meentelijk grondgebied - welke ruimtelijke structuren de gemeente bevat 
- mezzoniveau; 

• het laagste niveau omschrijft de structuurbepalende elementen van de 
verschillende deelruimten binnen de gemeente. 
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2.2. RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN DE 
BREDE OMGEVING (MACRONIVEAU) 

De historische ruimtelijke structuren in het verleden, bepaald door de stroom van 
de Leie waarvan Kuurne deel uitmaakt, hebben zich in een duidelijk lineaire struc-
tuur ontwikkeld. 
Binnen deze verstedelijkte band onderscheiden zich verschillende kernen (histori-
sche concentraties) die zich van elkaar differentiëren door de nog resterende open 
ruimte ertussen, of door grootschalige bedrijventerreinen. De verstedelijkte band 
reikt aan de Metropool van Rijsel en wijst naar de grootstad Gent, met uitlopers 
richting Terneuzen. 
Her en der in de verstedelijkte band bevinden zich nog gefragmenteerde delen 
open ruimte, meestal in gebruik door de landbouw.  
De verstedelijkingdruk die er heerst in en rond deze lineaire band is zelfs voelbaar 
tot in de kleinste kernen. 
Men spreekt er vaak van “stedelijk landschap” (Atlas Zuidelijk West-Vlaanderen, 
K.U.L.). Het stedelijk landschap kwam er tot stand door bijvoorbeeld nieuwe win-
kelparadijzen, een nieuw bioscoopcomplex in de stadsrand, baanwinkels langs de 
steenwegen, bedrijven die spelen op zichtlocaties langs de autosnelwegen, talloze 
verkavelingen,...enz.  
Deze gefragmenteerde ruimte laat zich niet gemakkelijk lezen. Toch gaan we in dit 
hoofdstuk op zoek naar de ruimtelijke structuurbepalende elementen op regionaal 
niveau. De maatschappelijke evoluties achter deze elementen veroorzaken ruim-
telijke trends die mede bepalend zijn voor de ruimtelijke structuur van Kuurne. 

2.2.1. RUIMTELIJKE STRUCTUUR RIJSEL - GENT 

De structuurbepalende elementen van de ruimere omgeving zijn ruimtelijke struc-
turen of delen ervan die zeer sterk het functioneren van de gemeente bepalen of 
beïnvloeden. Deze elementen liggen zowel buiten het grondgebied van de ge-
meente, als er binnenin. Essentieel is dat ze van bovengemeentelijk en ruimtebe-
palend belang zijn. 

2.2.2. STRUCTUURBEPALENDE ELEMENTEN VAN DE 
RUIMERE OMGEVING 

Kaart  11 :  Structuurbepalende elementen van de ruimere omgeving 

De structuurbepalende elementen van de ruimere omgeving zijn ruimtelijke struc-
turen of delen ervan die zeer sterk het functioneren van de gemeente bepalen of 
beïnvloeden of die op het gemeentelijk grondgebied ruimtelijk gezien prominent 
aanwezig zijn. Deze elementen worden grotendeels op het grondgebied van de 
gemeente gecontinueerd. Essentieel is dat ze van bovengemeentelijk en ruimte-
bepalend belang zijn. 

BOVENGEMEENTELIJKE LIJNINFRASTRUCTUREN 

DE RIVIER (1) 
De Leie 

De Leie, in het zuiden van Kuurne, vervult een belangrijke rol in functie van ver-
keer en vervoer, maar ook als drager van natuurwaarden. Bovendien wordt de 
rivier gebruikt voor recreatieve doeleinden.  

Door haar verschillende functies is de Leie een bron van stedelijke en economi-
sche dynamiek, dat structuurbepalend is.  

Haar bijrivieren 

Vooral de Heulebeek, maar ook de Vaarnewijkbeek, die beiden van west naar 
oost de gemeente Kuurne doorkruisen en uitmonden in de Leie. Ze zijn in be-
paalde zin structuurbepalend op hoger niveau. De beekvalleien zijn samen met 
de grotere rivieren dragers van de natuurlijke structuur, voor de hele streek. Het 
landschap wordt er deels door bepaald. 

E17 (2) 
De E17 is structuurbepalend op internationaal niveau. Hij is uitgerust om een 
verbindende functie te vervullen op internationaal niveau, maar vervult ook een 
belangrijke ontsluitingsfunctie voor de steden. Kuurne is verbonden met de E17 
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via de R8 en via de N36. Langs de E17 bevinden zich bovendien enkele grote 
industrieterreinen ter hoogte van Kortrijk, Deerlijk en Waregem. 

R8: ring rond Kortrijk 
De R8, in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ter hoogte van Kuurne geselec-
teerd als primaire weg II, is structurerend voor de gehele regio rond Kortrijk. De 
ring werd als nieuwe laag over het historisch netwerk gelegd in de jaren ’70 - ’80, 
en de hele omgeving is erdoor getransformeerd.  Akkers werden tot woonverkave-
lingen, bedrijventerreinen of ad hoc vestigingen van randstedelijke handel getrans-
formeerd. Rond Kuurne ontstond het industrieterrein Heule – Kuurne en het 
Ring Shopping Center.  

Nu nóg is de ring structuurbepalend voor de hele regio en dus ook voor Kuurne. 
De R8 geeft aansluiting naar de E 17 (Rijsel, Gent), de N43 (Moeskroen, Gent), de 
N8 (Menen, Oudenaarde), de A19 (Ieper) en de A17 (Brugge, Doornik).   

N36 (3) 
De N36 is structuurbepalend op provinciaal niveau. De weg loopt in het noorden 
door de gemeente en zorgt voor een verbinding met twee wegen op hoger niveau 
(E17 en A17).  Vroeger liep de N36 iets zuidelijker. Zeer recent (begin 2002) is de 
nieuwe weg opengesteld, parallel met de oude N36, dat aansluit op de ring rond 
Deerlijk en rechtstreeks aansluit op de N36 ten westen van de N50. 

N50 (4) 
De N50 is een gewestweg van Kortrijk naar Brugge. Deze kaarsrechte weg snijdt 
de gemeente Kuurne in twee +/- gelijke delen. Net zoals de N36 is de N50 struc-
tuurbepalend op provinciaal niveau. 

Langs de N50, een invalsweg naar Kortrijk, komen heel wat baanwinkels voor. 
Bovendien is de het een druk bereden weg door mensen vanuit Izegem, Ingel-
munster, enz. die naar Kortrijk moeten. 

Spoorweg (5) 
Naast de bovengemeentelijke wegen is ook de spoorweg structuurbepalend. De 
spoorweg Kortrijk-Roeselare-Brugge doorkruist Kuurne in het noorden van de ge-
meente. Er is echter geen station op grondgebied Kuurne. Ook het spoor Kortrijk – 

Gent (als onderdeel van de verstedelijkte Leieband) - net buiten Kuurne - is een 
structuurbepalend element voor Kuurne in de regio.  

Het zijn assen in het landschap die verkeer genereren, maar daarnaast ook visu-
eel sterk aanwezig zijn in zowel het stedelijk als het agrarisch landschap.  

ANDERE BOVENGEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUREN 

HET PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS (6) 

In het uitgestrekte vroeger meersengebied van de Gavers, een verbreding van de 
Leievallei tussen Kortrijk en Waregem (in Harelbeke-Deerlijk), bevindt zich nu 
een 173 ha (met 62 ha grote waterplas) die een grote aantrekkingskracht uitoe-
fent als recreatief en parkachtig landschap. Deze waterplas is ontstaan door 
zandwinning bij de aanleg van de E17. Naast de recreatieve waarde staat het 
domein van ‘De Gavers’ tot ver buiten de regio bekend voor zijn belangrijke na-
tuurwaarde. Alhoewel het domein zich buiten het grondgebied van Kuurne situ-
eert, wordt i.v.m. Kuurne vermeld, gezien de aanzienlijke recreatieve en land-
schappelijke waarde, als structurerend open-ruimtegebied voor de regio. 

DE HIPPODROOM (7) 
De Kuurnse hippodroom is eigendom van de gemeente Kuurne. De totale opper-
vlakte van de infrastructuur is 14 ha 84 ca.  

De hippodroom werd geopend in 1962 en de vereniging (vzw Hippodroom Pro-
motie Kuurne) die de hippodroom huurt, groeide uit tot één van de belangrijkste 
drafverenigingen van België. Er werden talrijke moderniseringen en aanpassin-
gen aan de hippodroom aangebracht, waaronder een moderne tribune, een pro-
fessionele looppiste met een lengte van 1.080 meter en ruime parkings. Er is ook 
een restaurant, boven aan de tribune. 

In de regio is de hippodroom een grote trekpleister en een structuurbepalend 
element. Ook landschappelijk heeft de hippodroom een grote impact. Het hippo-
droomareaal heeft belangrijke ontwikkelingspotenties voor de gemeente (bvb. 
multifunctionele zaal). 
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GROENE LONG (8) 
De Groene Long is een natuurontwikkelingpark met een oppervlakte van ongeveer 
7 ha, dat steeds meer aan belang wint in de ruimere omgeving van Kuurne. 

In het verleden heeft de gemeente Kuurne een groot deel van de percelen van het 
toenmalig woonuitbreidingsgebied aangekocht om het gebied als natuurpark in te 
richten. Bij de inrichting werd gestreefd om een evenwicht te vinden tussen de 
ecologische, de recreatieve, de educatieve en de maatschappelijke functies van 
het gebied. 

HET INDUSTRIETERREIN HEULE – KUURNE (9) 
In het oosten van Kuurne is een enorme oppervlakte ingenomen door het indu-
strieterrein Heule - Kuurne. Dit is een (gemeentegrensoverschrijdend) regionaal 
bedrijventerrein. Dagelijks komen honderden mensen werken op dit industrieter-
rein. Bijgevolg is het zeer belangrijk voor de regio en – ook door de enorme op-
pervlakte – structuurbepalend voor Kuurne en zijn omgeving. 
 

2.2.3. KWALITEITEN EN KNELPUNTEN - MACRONI-
VEAU 

 Kuurne ligt aan de Leie, een rivier met een belangrijke rol in functie 
van verkeer, maar ook met belangrijke natuurwaarden en recreatieve 
waarden (watertoerisme, Leiemeers, natuurgebied aan de rechteroe-
ver). 

 De Leievallei (gebied Leiemeersen – Bonaerde) vormt tevens een be-
langrijk schakeling van open ruimtes en bebouwd weefsel lang de ri-
vier. 

 Kuurne ligt in de nabijheid van Kortrijk, wat de bereikbaarheid van 
voorzieningen betekent (kleinhandel, regionale diensten, station,...). 

 Kuurne is goed verbonden met wegen op internationaal en Vlaams 
niveau door de R8. 

 Net buiten Kuurne bevindt zich het provinciaal domein “De Gavers”, 
dat bekend staat om zijn grote recreatieve waarde en natuurwaarde 
in de streek. Het is een belangrijk open-ruimtegebied binnen het ver-
stedelijkte landschap. 

 De aanwezigheid van de hippodroom in Kuurne is uniek in de streek 
en heeft daarom veel potenties voor verdere ontwikkeling. 

 Het grote industrieterrein impliceert veel werkgelegenheid in de ge-
meente, maar domineert sterk de westkant van de gemeente. Dit is 
ook voelbaar in de woonkern, vooral naar mobiliteit toe. 

 Een groot deel van deze bestemming is ingenomen door grootscha-
lige kleinhandelsvestigingen. 

 De N50 snijdt Kuurne letterlijk middendoor. Het lint van baanwinkels 
en de dagelijkse stroom van verkeer wordt door velen negatief erva-
ren, sommigen ervaren de baanwinkels eerder positief.  

 Binnen de verstedelijkte band langs de Leie is de ruimte sterk ge-
fragmenteerd. Ook de gemeente Kuurne is zeer sterk gefragmen-
teerd. 

 Er bestaat een druk vanuit de verstedelijkte gebieden op de reste-
rende open ruimte, waardoor een gevaar voor verdere versnippering 
van grondgebied en voor het verdwijnen van mooie landschappen. 

 De Heulebeek, als drager van natuurwaarden is op bepaalde plaatsen 
rechtgetrokken en haar natuurlijke loop verloren. 

 Enkele gebieden van Kuurne worden door wateroverlast bij hevige 
regens bedreigd. Dit is vooral te wijten aan de problemen van 
stroomopwaarts gelegen gemeenten. 
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2.3. RUIMTELIJKE DEELSTRUCTUREN VAN 
KUURNE (MEZZONIVEAU) 

Deelstructuren beschrijven de samenhang tussen gebieden van gelijke aard: ruim-
ten met een natuurlijk karakter, nederzettingen, ruimten met een agrarisch karak-
ter, ruimten die worden bepaald door economische activiteiten, ruimten gekoppeld 
aan infrastructuren, ruimten met toeristisch-recreatieve functies en ruimten gekop-
peld aan landschappen. De beschrijving van deze samenhang bevordert het in-
zicht in de draagwijdte van de ingrepen die nodig zijn om de gewenste ruimtelijke 
structuur te realiseren.  
 
Bij de studie van de bestaande ruimtelijke structuur van Kuurne onderscheiden we  
zes verschillende deelstructuren: 

• de nederzettingsstructuur; 
• de ruimtelijk-economische structuur; 
• de agrarische structuur; 
• de verkeers- en vervoersstructuur; 
• de natuurlijke en landschappelijke structuur, 
• de toeristisch-recreatieve structuur. 

2.3.1. NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 
De nederzettingsstructuur wordt bepaald door de begrenzing, de omvang, de 
vorm, de functie en het weefsel van nederzettingen. 

Nederzettingen zijn van oudsher sterk herkenbare ruimten. Nederzettingen zijn 
ruimten met een antropogene dynamiek en met een dichtheid aan dynamische 
menselijke functies. Hoe dichter het bebouwd gebied is, hoe sterker de verweven-
heid aan verschillende menselijke functies. 

In dit hoofdstuk worden zowel de verstedelijkte ruimte als het geheel van woon-
concentraties, linten en verspreide bebouwing in de open ruimte beschreven. 

Zowel de bevolking, als de kernen, het geheel van woonconcentraties, linten en 
verspreide bebouwing in de open ruimte worden beschreven. 

ANALYSE EN TRENDS 

Bevolkingsevolutie 
Kuurne kende tussen 1981 en 2000 een stijging van de bevolking met 231 per-
sonen of 1,02%.  Alhoewel de bevolking in Kuurne stijgt, merken we sinds de 
jaren '70 een verandering in de leeftijdstructuur in de gemeente.  
Uit de onderstaande tabel m.b.t. de bevolkingsevolutie per leeftijdsklasse stellen 
we een duidelijke daling van het aantal jongeren vast t.o.v. een stijging van de 
oudere bevolkingsklassen. 
Deze trend in Kuurne tekent zich eveneens af in heel Vlaanderen en heeft te ma-
ken met twee fenomenen: enerzijds de ontgroening als gevolg van de daling van 
het aantal geboorten en anderzijds de vergrijzing door de steeds langere levens-
verwachting van de bevolking. 
Het aandeel 0 tot 19-jarigen daalt van 32,3% in 1981 naar 23,5% in 2000.  In 
absolute cijfers nam het aandeel jongeren af met 1.048 personen. Het aandeel 
60-plussers daarentegen neemt in dezelfde periode toe van 14,2% tot 21,3% of 
in absolute getallen met 941 personen. 

 0-19 20-39 40-59 60-79 80+ Totaal 
1981 4.051 3.729 2.998 1.552 224 12.554 
1991 3.218 3.892 3.339 1.800 361 12.610 
2000 3.003 3.683 3.382 2.309 408 12.785 

Tabel 2 : Bevolkingsevolutie per leeftijdsklasse van 20 jaar in absolute cijfers 
Bron : NIS: volkstelling 1981, 1991, bevolkingsstatistieken 2000  

Gezinsevolutie 
Op 1 januari 2000 telde Kuurne 4.952 private gezinnen. Over een periode van 20 
jaar nam het aantal gezinnen toe met ongeveer 900 eenheden. Dit betekent dat 
het aantal gezinnen met 22,3% is toegenomen. Deze stijging is voor een groot 
deel te verklaren door de toenemende gezinsverdunning.   
De gezinsverdunning kan verklaard worden vanuit volgende elementen: 
• de vermindering van het aantal kinderen per gezin; 
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• de toenemende versnippering van gezinnen ten gevolge van echtscheiding; 
• het meer zelfstandig gaan wonen van nooit-gehuwden; 
• de hogere levensverwachting en de hoge zelfstandigheid tot op hogere leeftijd 

waardoor het aantal alleenstaande bejaarden toeneemt. 
 

Aantal personen per gezin   Aantal 
particuliere 
gezinnen 

Gemidd. 
gezins- 
grootte Alleen-

wonend 2 3 - 4 5+ 

1981 4.048 3,1 516 1.171 1.729 632 
1991 4.599 2,8 852 1.452 1.867 428 
2000 4.952 2,6 1.088 1.739 1.781 344 

Tabel 3: Gezinsevolutie en de gezinsgrootte in de periode 1981-2000 
Bron: NIS 

Bovenstaande tabel toont duidelijk de trend van gezinsverdunning aan: sinds 1980 
is er een duidelijke stijging van het aantal alleenstaanden en "2-persoons-
gezinnen”. De grote gezinnen (meer dan 5 personen per gezin) kennen daarente-
gen een forse daling. 
Het aantal leden per huishouden verminderde tussen 1980 en 1999 met 0,5 een-
heden. In 2001 bedroeg het gemiddelde aantal leden per gezin 2,6 personen. 

Wooncomfort 
Wat betreft het comfort van de Kuurnse woningen blijkt uit recente studies uitge-
voerd door de gemeente Kuurne, dat de woningkwaliteit in Kuurne zeer goed is te 
noemen. Er zijn in het algemeen nog weinig huizen in Kuurne, welgeteld 261, die 
geen klein comfort hebben. Van alle Kuurnse woningen heeft 99,3% stromend 
water, 96,8% een bad of een douche en 96,5 % een toilet met spoeling binnens-
huis. 
 
In vergelijking met de laatste Volkstelling van 1991 is het patrimonium er zeer 
goed op vooruit gegaan. Bepaalde statistische sectoren kunnen nog wat verbete-
ren. Het gaat vooral over de Stokerijhoek, Kuurne Centrum, Vernieuwd Centrum, 
Zonneveld, Den Herder en Sint-Katrien. 

We constateren dat het vooral oudere mensen zijn, die eigenaar zijn van hun 
woning, die een huis betrekken die niet voldoet aan het klein comfort.  

ELEMENTEN VAN DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR 

Kaart  12a :  De bestaande nederzettingsstructuur 
Kaart  12b :  De bestaande nederzettingsstructuur: naoorlogse wijken in Kuurne 
Kaart  12c :  De bestaande nederzettingsstructuur: functiekaart 
 
Kern Kuurne 
De historische kern van Kuurne vormt het centrumgebied van de gemeente. De 
eerste verbindingswegen, Kortrijk-Hulste en Kortrijk-Bavikhove, vormden het pri-
maire patroon waarlangs de gemeenschap Kuurne zich heeft ontwikkeld. Nabij 
de Leie, tevens een belangrijke bevoorradingsweg, groeide het kerkdorp. De Leie 
was gekend als “gouden rivier”, bron van welstand en geluk. Vanaf 1806 begon 
men immers vlas te roten in de Leie en de fabricatie ervan te beoefenen. Zeker in 
Kuurne bloeide de vlasindustrie. Dit is nog steeds merkbaar aan de verspreide 
vlasschuren die we nog terugvinden in de kern. Later zouden zich in het oor-
spronkelijke landbouwdorp ook enkele lakenwevers vestigen. 

Lang bleef het nederzettingspatroon overzichtelijk: de uitbouw van de kern ge-
schiedde langs de eerste verbindingswegen en nieuw aangelegde straten om en 
bij de kerk vormden een centrum waarmee de Kuurnenaren zich konden identifi-
ceren. Nà 1950 kwamen de eerste, planmatig ontwikkelde, (sociale) woonwijken 
tot stand. Zij versterkten de kern Kuurne.  

De suburbanisatie (= het wegtrekken uit de stad om zich in de randgemeenten te 
vestigen), zorgde ervoor dat Kuurne steeds denser werd. Wat vroeger platteland 
was, werd steeds meer stedelijk. Het landbouwgebied werd versnipperd en te-
ruggedrongen.  

Deze evolutie zorgde ervoor dat de bebouwde omgeving van de kern Kuurne 
bestaat uit de volgende delen: 

 een centrumgebied dat zich karakteriseert door een globaal historisch ge-
groeid verkavelingspatroon; 
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 een aantal planmatig ontworpen wijken met dezelfde typische kernmerken, 
maar met elk toch een eigen identiteit:. 

 en tussenin een ‘geïmproviseerd’ verkavelingspatroon dat daarentegen 
elke vorm van samenhang mist.  

Het centrumgebied is een dichtbebouwd gebied en bevat eveneens het winkel-
centrum van Kuurne. In de driehoek Gen. Eisenhouwerstraat-Kerkstraat-
Leiestraat-Harelbekestraat-Kortrijksestraat is de bebouwingsdichtheid het hoogst. 
Hier komt voornamelijk aaneengesloten bebouwing voor. Ook langs de invalswe-
gen die aansluiten op deze driehoek komt aaneengesloten bebouwing voor. Bin-
nen dit centrumgebied vinden we grote appartementen rond het kruispunt de 
Gasthuisstraat-Gen. Eisenhouwerstraat en aan het Weggevoerdenplein.  
Het winkelcentrum is voldoende uitgebouwd, maar toch niet overal even aantrek-
kelijk 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 (zie planningscon-
text).  
Midden in het centrum, langs de Gen. Eisenhouwerstraat, bevinden zich twee wa-
renhuizen. Kuurnenaars gaan echter  vaak shoppen in het Ring Shopping Center, 
aan de Ringlaan of in Ter Ferrants of in de binnenstad van Kortrijk, wat niet bevor-
derlijk is voor de plaatselijke  Kuurnse middenstand.  
Naast woningen en winkels bevinden zich in dit centrumgebied eveneens enkele 
scholen. Achter de kerk, in de Heilige Hartstraat, ligt de middelbare school van 
Kuurne. Dagelijks lopen daar 445 leerlingen school. Kleuter- en lagere scholen 
bevinden zich verspreid over de kern  (niet enkel in het centrumgebied van de 
kern). 
Rond de kerk, aan het marktplein, situeren zich eveneens het gemeentehuis, de 
brandweer en een jeugdhuis. De bibliotheek ligt iets verderop, in de Boomgaard-
straat.  
In het centrumgebied van Kuurne is bovendien een rusthuis aanwezig in de Gast-
huisstraat. 
Richting Leie vinden we het containerpark, het autoleerrijpark  en de jachthaven.  

De planmatig ontworpen wijken zijn de volgende: 
1. Leiehoek: deze wijk bestaat voornamelijk uit sociale koopwoningen, ge-

bouwd in verschillende fases: 1972  -  1974/75  -  1981  - 1990. Het deel dat 
werd gebouwd in 1990 (meest oostelijk) is een privé-verkaveling.  

2. Wijk ten zuiden van de Boomgaardstraat: zowel sociale koopwoningen, 
sociale huurwoningen als sociale huurappartementen zijn terug te vinden in 
deze wijk. Een eerste deel werd gerealiseerd in de jaren 50, een tweede deel 
in de jaren 60. Op Erf werden in 1979 sociale huurwoningen voor bejaarden 
gebouwd. Ter Groenen Boomgaard werden in 1989 sociale huurwoningen 
gebouwd. 

3. Wijk rond de Beeklaan-Lindelaan-Bloemenhof: dit is een privé-verkaveling, 
aansluitend op de vorige sociale wijk. Hij werd gebouwd eind jaren ’70 – be-
gin jaren ’80.  

4. Wijk rond de Vlasbloemstraat-Nieuwenhuize–Ruitersweg: het oudste deel 
van deze wijk, rond Nieuwenhuize, is een mix van sociale koopwoningen en 
sociale huurwoningen en dateert uit de jaren ’50. Later, in de jaren ’70-’80-
’90, werden iets noordelijker (rond hippodroomareaal) privé-verkavelingen ge-
realiseerd (Koning Boudewijnstraat).  

5. De wijk tussen Leiestraat en Groene Long groeide geleidelijk aan tussen 
de jaren ’70 en ’90. Het zijn allen privé-woningen. 

6. De wijk rond de Kattebelweg is een privé-verkaveling van de jaren ’90. 
7. De Seizoenswijk: oorspronkelijk bestond de Seizoenswijk uit een geheel van 

sociale koopwoningen, gebouwd in 1970-72, met aansluitend een privé-
verkaveling (Stormdreef). Begin jaren ’80 werden de sociale huurappartemen-
ten Spijker en Schardauw gebouwd, eveneens aansluitend op de Seizoens-
wijk.  

8. Molenwijk, Koning Boudewijnstraat en Lijstergalm 
9. Sterrenwijk 
10. Watertorenwijk 
11. Oude Belgenwijk 
12. Sente – verkavelingen 
13. Bonaerde 
Begin jaren ’90 werden in de Najaarsweg opnieuw sociale koopwoningen en so-
ciale kavels aangeboden. Recentelijk werd nog twee privé-verkavelingen toege-
voegd (Lentedreef en Nevelstraat). 
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Uit deze lijst blijkt dat in Kuurne de sociale bouwmaatschappij zeer actief is ge-
weest, vooral in de jaren ‘50-‘60-’70. De recentste verkavelingen zijn meestal pri-
vé.  

Toch blijkt uit verschillende bronnen dat wonen in Kuurne vandaag duur is. Lagere 
inkomensgroepen kunnen vaak niet meer terecht op de gewone huisvestings-
markt, waardoor er een grote vraag is naar sociale woningen. Van de 4.520 
woongelegenheden zijn nochtans 23% sociale woongelegenheden (14% koopwo-
ningen en 9% huurwoningen (inclusief huurappartementen).  Deze percentages 
zijn veel hoger dan de Vlaamse gemiddelden (5,3% sociale huurwoningen). 
Binnen de wijken ligt een net van voetwegen, die voor voetgangers en fietsers 
vaak een kortere en veilige weg bieden naar de straten die richting centrum lopen. 
Om een volledig veilige fietsverbinding te creëren tussen de wijken en het centrum 
is het bijgevolg belangrijk dat ook deze straten richting centrum veilig ingericht zijn 
voor fietsers. 

Tussen de woonwijken is hier en daar nog open ruimte.  Een aantal van de gron-
den waren in het gewestplan voorzien voor eventuele woonuitbreiding. In het vori-
ge structuurplan van Kuurne werd de keuze gemaakt deze open ruimte open te 
houden.  Het gaat over de Groene Long, de Leiemeersen en het  open gebied 
boven de Seizoenswijk. 

Toch zijn nog enkele woonuitbreidingsgebieden rond de kern Kuurne, die even-
eens opgenomen werden in het gewRUP Afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk:  
 Kon. Boudewijnstraat-Kattestraat (4,47 ha) 
 Najaarsweg – Hulstestraat (8,92 ha) 
 Poeckeweg (1,94 ha) 
 Bavikhoofsestraat – Steenovenstraat (8,99 ha) 
 Theesweg (2,28 ha) 

De sportvelden (met het ontmoetings- en cultuurcentrum), het kerkhof en de 
hippodroomareaal scheiden de kern Kuurne van Sint-Pieter. Toch is het zo dat 
deze twee parochies in praktijk vergroeid zijn met elkaar. Deze drie ‘open’ functies 
zorgen er enkel voor dat men nog duidelijk een scheidingslijn kan trekken tussen 
de kern Kuurne en Sint-Pieter.  

De kern Sint-Pieter  
Vanuit Kuurne ontstond een verbindingsweg met Lendelede over Sint-Katrien. 
Het kruispunt van deze route met de weg Kortrijk-Brugge gaf aanleiding tot de 
groei van een kleine subkern: de Kattehoek. Wat later groeide iets noordelijker, 
aan het kruispunt Brugsesteenweg – Rijksweg, eveneens een kleine wooncon-
centratie (’t Hoge). Deze woonconcentraties bleven tot in de 20ste eeuw klein. Het 
was eerder langs de Brugsesteenweg dat de bevolking aangroeide. Pas rond de 
jaren ‘40 – ’50 groeide de bevolking op de wijken Kattehoek en ‘t Hoge aanzien-
lijk, waardoor men besloot op 19 september 1946 de nieuwe parochie Sint-Pieter 
op te richten.  Na twee voorlopige bidplaatsen, eerst in een vlasschuur op ’t Hoge 
en later in de lokalen van de gemeentelijke jongensschool, werd in de loop van 
1971 een nieuwe moderne kerk in dienst genomen. De kerk bezit een hoge archi-
tecturale waarde. 
De oudste wijk (sociale koopwoningen) dateert van begin de jaren ’60 (Burg. De-
coenenstraat). Later, in de jaren ’70-’80, werd er een grote privé verkaveling ge-
bouwd rond de Windmolenlaan. Sinds de jaren ’90 werden tussenin nog enkele 
privé-verkavelingen toegevoegd (nr. 8 op kaart 12b). 
De wijken ten westen van de Brugsesteenweg werden vanaf de jaren de jaren ’70 
aangelegd, aansluitend op het industrieterrein. Ze zijn allen privé (nrs. 9-10-11).  
Bijgevolg is ook Sint-Pieter opgebouwd uit historische bebouwing met daarrond 
enkele monofunctionele wijken.  
Een echt centrumplein heeft Sint-Pieter niet, laat staan een winkelcentrum. In 
Sint-Pieter vindt men enkel een supermarktje, ondergebracht in het (enige) ap-
partementsgebouw van Sint-Pieter (in de Molenput). 
Inwoners van Sint-Pieter gaan voornamelijk inkopen doen in Kuurne centrum, of 
in de handelszaken langs de Brugsesteenweg.  
Sint-Pieter telt wel twee kleuter- en lagere schooltjes en een parochiezaal.  
Ten westen van de Brugsesteenweg ligt nog een aanzienlijke zone dat op het 
gewestplan werd aangeduid als woonuitbreidingsgebied. Het ligt echter net bui-
ten de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (zie plannings-
context).  
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De kern Sint-Katrien 
De kern Sint-Katrien ligt slechts gedeeltelijk op grondgebied Kuurne. Het ligt op de 
grens van drie gemeenten: Lendelede, Kuurne en Kortrijk. 

De kern is ontstaan op het snijpunt van de weg van Kortrijk naar Roeselare (Kort-
rijksestraat) en de weg naar Heule (Sint-Katharinastraat). Dat de kern tot drie ver-
schillende gemeenten behoort, is ook de oorzaak van de heterogeniteit binnen de 
kern.  

Zo zijn er drie delen te onderscheiden: de historische bebouwing in de kern, de 
monofunctionele wijken ten oosten van de Heulsestraat (Lendelede) en de P. Ver-
haeghestraat (Kuurne) en het versnipperd lint langs de Sint-Katharinastraat. 

In de historische kern zijn de gemeenschapsvoorzieningen en de winkels gecon-
centreerd. Op grondgebied Kortrijk bevinden zich in de historische kern ook enkele 
bedrijven. Het openbaar domein rond de kerk van Sint-Katrien ligt er vandaag 
verwaarloosd bij. Dit is onder andere te wijten aan het feit dat dit plein tot drie ver-
schillende gemeenten behoort, waardoor geen van de drie tot nu toe initiatief nam 
tot opwaardering.   
De kern is lang niet groter geweest dan de historische kern. Enkele recente verka-
velingen hebben ertoe geleid dat Sint-Katrien is uitgegroeid tot een volwaardige 
kern. Het betreft op grondgebied Lendelede de sociale woonwijk langs de Burg. G. 
Dussartlaan, gebouwd in de jaren ’70 en de woonwijk in dezelfde laan in de jaren 
’90. Op grondgebied Kuurne betreft het een woonwijk (privé) daterend van eind 
jaren ’70 – begin jaren ’80 (nr. 12, kaart 12b).  
Sint-Katrien biedt beperkt nog bouwmogelijkheden voor wonen (woongebied) rond 
de kern. Momenteel is er een project in ontwikkeling op grondgebied Kortrijk van 
13 wooneenheden. Het project wordt gerealiseerd op de plaats van een voorma-
lige vlasfabriek. 

Er zijn eveneens nog enkele niet aangesneden woonuitbreidingsgebieden gelegen 
rond de kern Sint-Katrien, waarvan een groot deel op grondgebied Kuurne. Van-
daag dringt langs de oostkant de open ruimte nog binnen tot middenin de kern 
(woonuitbreidingsgebied). Dit zorgt voor een groen karakter van de kern. Deze 
open ruimte sluit bovendien aan op de beekvallei van de Hazebeek. 

Dat Sint-Katrien reeds van oudsher als vrij zelfstandige kern werd erkend, is te 
wijten aan het feit dat Sint-Katrien reeds in 1870 als parochie werd erkend (aan-
wezigheid van een kerk en kerkhof). Daarnaast zijn de basisschool, het ontmoe-
tingscentrum en een beperkt aanbod aan dagdagelijkse kleinhandel belangrijke 
functies in de kern. Een verenigingslokaal is er echter niet aanwezig. 

Woonlinten en woonconcentraties in het buitengebied 
Zoals in vele gemeenten in Vlaanderen maken woonlinten en woonconcentraties 
deel uit van de nederzettingsstructuur. Deze ontwikkeling zorgt er dikwijls voor 
dat de ruimte versnippert en een beeld van volgebouwd te zijn oproept. Veelal 
zijn woonkorrels en -linten historisch gegroeid. 

De ongeordende groei van woonkorrels en -linten vindt zijn oorsprong in de be-
vestiging van deze twee elementen in het gewestplan (woongebied met land-
schappelijke waarde) en de mogelijkheden via de opvulregel en de regeling van 
zonevreemde gebouwen en bedrijven uit het minidecreet van de jaren '80. 

Een aantal woonconcentraties en -linten zijn echter nooit als woongebied erkend 
in het gewestplan en worden als zonevreemd beschouwd. In het kader van het 
structuurplan dienen uitspraken te gebeuren omtrent de ontwikkelingsperspectie-
ven van deze kleine woonconcentraties. 

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van woonlinten en -concentraties waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen erkende en zonevreemde concentraties. 

Tabel 4,5 

Zonevreemde woonconcentraties Erkende woonconcen-
traties  Bestemming 
   
Haantjeshoek Brugsesteenweg AG (reservatiestrook) 
 Sint-Katharinasteenweg AG 
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De aangeduide woonconcentraties bestaan uit minimum 5 woningen op minder 
dan 30 m van elkaar verwijderd. 

Zoals de tabellen aantonen, zijn de meeste woonlinten erkend door het gewest-
plan. Woonconcentraties die niet lintvormig zijn, zijn echter vaak zonevreemd. 

Bij de zonevreemde concentraties is de huidige bestemming vermeld:  agrarisch 
gebied (AG) of woonuitbreidingsgebied (WUG).  

Verspreid geïsoleerd wonen 
Verspreid over het (beperkte) open-ruimtegebied van Kuurne zijn bovendien enke-
le geïsoleerd gelegen woningen aanwezig.  Vaak betreft het woningen bij hoeve-
complexen, maar in een aantal gevallen zijn het private woningen of woningen bij 
para-agrarische of zonevreemde bedrijvigheid, die m.a.w. zonevreemd gelegen 
zijn.   

Een aantal van deze (zonevreemde) woningen vormen geen bedreiging voor de 
gewenste ontwikkeling van Kuurne.  Voor andere verspreide woningen kan het 
wenselijk zijn de instandhouding van de woning te koppelen aan bijkomende ruim-
telijke voorwaarden. In het kader van het structuurplan dienen hierover uitspraken 
te gebeuren. 

 

KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 Kuurne heeft een goed uitgebouwde kern, met een ruim aanbod aan 
gemeenschapsvoorzieningen. Er is bovendien een middelbare 
school. 

 Het algemene uitrustingsniveau van de gemeenschapsvoorzieningen 
is vrij hoog. Het gaat vanaf voorzieningen voor zeer veel maatschap-
pelijke functies tot en met de inrichtingen en uitrusting van de open-
bare plaatsen. 

 Hoewel Kuurne een dicht bevolkte kern heeft, heeft men in het verle-
den er bewust voor gekozen enkele gebieden open te laten. Een tra-
ditie van structuurplanning leidde hiertoe. 

 Kuurne bezit nog enkele woonuitbreidingsgebieden. 
 Uit recent onderzoek blijkt dat de woonkwaliteit in Kuurne goed is. 
 In Kuurne is de sociale bouwmaatschappij zeer actief (15% koopwo-

ningen + 8% huurwoningen = 23% van het totale aanbod aan wonin-
gen in Kuurne). 

 Sint-Katrien is een vrij zelfstandige kern. 
 Sint-Katrien bezit een groengebied tussen de twee uitbreidingswij-

ken. Dit geeft een meerwaarde aan de omliggende woonwijken. Deze 
open ruimte sluit aan op de beekvallei van de Hazebeek. 

 In de Kuurnse wijken zijn vaak voetwegen aanwezig. Deze voetwegen 
kunnen deel uitmaken van uitgebreid fietsnetwerk. 

 De omgeving van de Sint-Pieterskerk (op zich een architecturaal inte-
ressant gebouw) heeft potenties tot realisatie van volwaardig cen-
trumplein. 

 Er is momenteel onvoldoende woondiversiteit om de tendens van 
gezinsverdunning en vergrijzing van de bevolking, m.a.w. om de 
vraag naar alternatieve woongelegenheden (voor senioren, voor 
éénoudergezinnen,...) op te vangen. 

Zonevreemde linten Erkende linten 
 bestemming 

   
Stokerijstraat – St. Katrienstw Brugsesteenweg AG               
Pieter Vinkestraat 
Zweepstraat 

  

K. Boudewijnstraat - Rijksweg   
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 Het handelsapparaat van Kuurne centrum – kleinhandel - moet nieuwe 
impulsen krijgen om de centrumstraten te doen herleven. 

 Wonen in Kuurne is duur. Lagere inkomensgroepen kunnen vaak niet 
meer terecht op de gewone huisvestingsmarkt, waardoor er een grote 
vraag is naar sociale huurwoningen.  

 De marktplaats van Sint-Katrien ligt op het grondgebied van drie ge-
meentes. Hierdoor was in het verleden weinig initiatief om het open-
baar domein op te frissen. 

 Er is een vraag naar een verenigingslokaal in Sint-Katrien. 
 Er dient duidelijkheid worden geschept omtrent het al dan niet door-

trekken van de Noordlaan (zie lijninfrastructuur). Uitspraak hierom-
trent zal bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van Sint-Pieter.  

 De N50 vormt een barrière tussen de kern van Kuurne en Sint-Pieter 
en wijken aan de overkant. 

 De zonevreemdheid van geïsoleerd gelegen woningen en woonkorrels 
in het open-ruimtegebied. 

 In zowel Kuurne centrum als in Sint-Katrien zijn enkele bedrijven ge-
vestigd die een schaalbreuk vormen in het bebouwde weefsel. Ook 
hun functionele positie t.o.v. het centrumweefsel is niet optimaal. 

 De doortocht door Sint-Katrien (sluipverkeer!) heeft een negatieve 
invloed op de leefkwaliteit van deze kern. 

2.3.2. ECONOMISCHE STRUCTUUR 
De ruimtelijk-economische structuur geeft de samenhang weer tussen ruimten 
die hoofdzakelijk worden gekarakteriseerd door economische activiteiten. Speci-
fiek wordt gezocht naar de locatie, omvang en aard van de belangrijkste econo-
mische concentraties en naar hun relatie tot de verkeersinfrastructuur. 

Binnen deze deelstructuur worden de ruimtelijke structuren van de bedrijventer-
reinen en kleinhandelsactiviteiten beschreven. De (para-) agrarische activiteiten 
komen in de ruimtelijk-agrarische structuur aan bod. 

ANALYSE EN TRENDS 

Beroepsbevolking 
De beroepsbevolking is het aantal personen die wonen in een bepaalde gemeen-
te of regio en werken in of buiten deze gemeenten of regio. De evolutie in Kuurne 
wordt weergegeven voor de periode 1981-1998 en wordt vergeleken met het 
arrondissement Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen. 

 Beroepsbevolking Evolutie 1981-1998 
 1981 1991 1998 Abs.cijfers % 

Kuurne 5.222 5.769 5.941 719 + 13,8 
Arr.Kortrijk 112.302 121.043 124.574 12.272 + 10,9 
Prov.W-Vl. 436.079 474.467 490.486 54.407 + 12,5 

Tabel 7 : Evolutie van de beroepsbevolking, 1981-1998 
Bron : NIS 

In 1998 waren 5.941 inwoners van Kuurne beroepsactief. Dit is 46 % van de tota-
le bevolking van Kuurne. 

Met 1981 als referentiejaar blijkt dat de beroepsbevolking in de periode 1981-
2000 met meer dan 12.000 personen steeg in het arrondissement Kortrijk (10,9 
%). Ook op provinciaal niveau nam de beroepsbevolking procentueel meer toe.  
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Spreiding van tewerkstelling over de economische sectoren 
De tewerkstelling geeft het aantal personen aan dat op het grondgebied van Kuur-
ne tewerkgesteld is. Daarvoor maken we gebruik van zowel RSZ- als RSVZ-
statistieken. Toch dienen we een belangrijke opmerking te maken. RSVZ-
statistieken worden bijgehouden volgens de plaats van de maatschappelijke zetel 
van de bedrijven. Bovendien worden enkel zelfstandigen opgenomen die minimum 
1 werknemer hebben. Bijgevolg kunnen de statistieken een vertekend beeld van 
de werkelijkheid geven.  

In 2000 waren in Kuurne 7163  tewerkstellingsplaatsen; dit is 846 personen meer 
dan in 1993. Slechts 3 personen zijn loontrekkend in de primaire sector. Bijgevolg 
blijkt dat quasi iedereen in Kuurne tewerkgesteld is in de secundaire en tertiaire 
sector (dit is een typisch stedelijk fenomeen).  Binnen de secundaire sector, zijn 
meer dan de helft tewerkgesteld in de metaalsector.  

Toch blijkt dat de tewerkstelling vooral is toegenomen in de tertiaire sector. Dit 
fenomeen beaamt de algemene trend van tertiairisering in de economie. Het is 
vooral de toename van het aantal zelfstandigen in de tertiaire sector (114 zelf-
standigen méér in de tertiaire sector, ten opzichte van slechts 23 zelfstandigen 
méér in de secundaire sector). 

Het tertiairiseringsproces kent verschillende oorzaken: 
• het afstoten van de eigen dienstverlening binnen de industriële ondernemingen 

naar aparte dienstverlenende bedrijven; 
• een grotere behoefte aan gespecialiseerde diensten (fiscaliteit, management-

advies) in het bedrijfsleven; 
• grotere overheidstewerkstelling, … . 

 1993 2000 Evolutie 
 Abs.cijfers % Abs.cijfers %  

Primaire sector 1 0,02 3 0,04 +2 
Secundaire sector 2.906 46 3.341 46,64 +435 
Tertiaire sector 3.410 53,98 3.819 53,32 +409 
TOTAAL 6.317 100 .163 100 +846 

Tabel 8 : Evolutie van het aantal  werknemers per sector, 1993-2000 
Bron : RSZ  

 
 1993 2001 Evolutie 
 Abs.cijfers % Abs.cijfers %  

Primaire sector 88 8,40 65 5,59 -23 
Secundaire sector 330 31,49 353 30,38 +23 
Tertiaire sector 630 60,11 744 64,03 +114 
TOTAAL 1.048 100 1.162 100 +114 

Tabel 9: Evolutie  van het aantal zelfstandigen en helpers per sector 
Bron: RSVZ , 1993-2001 

Werkgelegenheidsgraad 

De werkgelegenheidsgraad laat toe verschillende gemeenten te vergelijken op 
gebied van werkgelegenheid. Het is de verhouding tussen de RSZ-
ingeschrevenen en RSVZ- ingeschrevenen in de gemeente ten opzichte van de 
potentiële beroepsbevolking (18-64 jarigen). 

De werkgelegenheidsgraad (=arbeidsbalans) bedraagt 101,38% en scoort hier-
mee veel hoger dan het arrondissementeel gemiddelde (73,62%). De stad Kort-
rijk heeft een lagere score (96,52%).  

Dat het cijfer hoger is dan 100 betekent dat er meer arbeidsplaatsen in Kuurne 
zijn dan de potentiële beroepsbevolking van Kuurne. Er is bijgevolg een zeer 
hoge werkgelegenheid in Kuurne. 

 
 

Werkgelegenheidsgraad 2000  
(%) 

Kuurne 101,38 
Arr.Kortrijk 73,62 
Prov. W-Vl. 67,86 

Tabel 10 : Werkgelegenheidsgraad 2000 
Bron : NIS, RSZ + RSVZ 

Samen met Kortrijk en Waregem staat Kuurne garant voor een zeer grote te-
werkstelling in het arrondissement Kortrijk. Deze koptrekkers leiden tot een ar-
rondissementeel gemiddelde dat hoger ligt dan het West-Vlaams gemiddelde. 



  24g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

Werkloosheid 
Op 30 juni 2000 telde Kuurne 232 werklozen. T.o.v. de potentiële beroepsbevol-
king bedraagt de werkloosheidsdruk 3,95%. Dit cijfer is lager dan het arrondisse-
menteel en het provinciaal gemiddelde. De beroepsbevolking van Kuurne vindt 
dus vlot werk binnen en buiten de gemeente. Ten opzichte van 1996 is de werk-
loosheiddruk sterk gedaald, zowel in Kuurne als in de rest van West-Vlaanderen. 

 Niet-werkende Potentiële  Werkloosheids- Werkloosheids- 
 werkzoekenden beroepsbevolking druk (%) 2000 druk (%) 1996 
Kuurne 232 5871 3,95 7,25 
Arr.Kortrijk 6.000 125.649 4,77 7,54 
Prov W-Vl. 26.449 500.622 5,23 7,75 

Tabel 11 : Werkloosheidsdruk 1996-2000 
Bron : VDAB 

ELEMENTEN VAN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR 

Kaart  13a:  De bestaande economische structuur 
 
De ruimtelijk-economische structuur bevat de gebieden die hoofdzakelijk worden 
gekarakteriseerd door economische activiteiten, in de monofunctionele vorm of 
vermengd. Specifiek wordt onderzocht de locatie, omvang en aard van de belang-
rijkste economische concentraties en naar hun relatie tot de verkeersinfrastruc-
tuur. 
 
Net zoals veel gemeenten in de omgeving van Kortrijk bestaat de economische 
structuur niet enkel uit concentratiegebieden van economische activiteiten. 
In principe gaat het om verschillende soorten concentraties: 
• historisch geroeid amalgaam van bedrijven in woongebied en open-

ruimtegebied groeiden 
• industriegebieden, waar bedrijvigheid geconcentreerd wordt en  
• concentraties van kleinhandel en dienstverlenende activiteiten. 
 
Hier verder volgt een overzicht van de elementen van de economische structuur: 

De bedrijventerreinen 
Industriezone Kortrijk-Noord 
De industriezone Kortrijk-Noord is de grootste industriële concentratie in de regio 
Kortrijk (202 ha). Het grootste deel van deze industriezone ligt op grondgebied 
Kuurne. Op het hele industrieterrein zijn +/- 150 bedrijven gevestigd, waarvan 
ongeveer 60% op grondgebied Kuurne. 
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Tussen de bedrijven die gevestigd zijn in deze industriezone zijn er enkele indu-
strietakken die herhaaldelijk terugkomen. Er zijn verschillende bedrijven uit de 
tapijtindustrie, bedrijven die textielmachines vervaardigen, bedrijven die koelinstal-
laties produceren, ijsproducten afleveren. Ook bedrijven die liften bouwen en veel 
andere bouwfirma’s treffen we aan op het bedrijventerrein.  Ook groothandels in 
bouwmaterialen worden op het industrieterrein aangetroffen. 
Bovendien zijn er drie beschutte werkplaatsen, één in Heule en twee in Kuurne. 
Langs de Heirweg is er eveneens een dansschool.  
Deze 150 bedrijven, waarvan meer dan de helft in Kuurne, trekken dagelijks dui-
zenden mensen aan. Daarnaast impliceert het bedrijventerrein eveneens een gro-
te hoeveelheid goederenvervoer, dat zo goed als volledig gebeurt langs de weg. 
Dit industrieterrein Kortrijk-Noord genereert bijgevolg veel mobiliteit.  
Het industrieterrein is volledig uitverkocht. Toch zijn er hier en daar nog een aantal 
terreinen die niet bebouwd werden (zie figuur) of zelfs leegstaande gebouwen. 
Waar het industriegebied Kortrijk-Noord in het zuidoosten bijna tot de N50 reikt, 
werden op het gewestplan bijkomend enkele zones voorzien voor ambachtelijke 
bedrijvigheid. 

Ambachtelijk bedrijventerrein tussen Leie en Harelbekestraat 
Van een lagere orde is het ambachtelijk bedrijventerrein tussen de Leie en de Ha-
relbekestraat. Op dit terrein zijn verschillende KMO’s gevestigd - koelinstalla-
ties/isolatieplaten, groothandel in olieproducten (maakt gebruik van de Leie voor 
goederenvervoer), opslag van houten paletten, enz.. Verschillende bedrijfssites 
staan op dit ogenblik leeg. 
Door het BPA Kuurne 34 – Bonaerde wordt een deel van de in het gewestplan 
voorziene bestemming gewijzigd en dicht bij het centrum bestemd als woonge-
bied.  
 
Bedrijvigheid aan de grens met Harelbeke 

Vaak worden grotere bedrijven of bedrijventerreinen gelegen in de uithoeken van 
gemeenten, langs de gemeentegrenzen en langs belangrijke infrastructuren. Zo 
zijn er langs de gemeentelijke grens verschillende bedrijven gevestigd, soms op 
grondgebied Harelbeke, grenzend aan Kuurne of omgekeerd. Ook deze bedrijvig-

heid heeft ruimtelijk een sterke impact op Kuurne. Volgende elementen kunnen 
worden aangehaald: 

 Langs de N50 ligt een zone voor industrie net aan de grens van Kuurne van 
ongeveer 7,5 ha. 

 Langs N36d  ligt een zone voor industrie van ongeveer 2,5 ha op de grens 
van Kuurne waar vroeger een meubelfabriek actief was. De zone ligt vlakbij 
de Langebeek en de Vaarnewijkbeek. 

 Langs de rechteroever van de Leie ligt eveneens een industriegebied waar 
een betonfabriek gelegen is. Aansluitend is er een zone met nutsvoorzienin-
gen, waarin een verbrandingsoven en een waterzuiveringsinstallatie voorko-
men. 

Bedrijvigheid binnen het bebouwde weefsel 
Vestigingen van verschillende bedrijven zijn historisch gegroeid volledig binnen in 
het centrum van Kuurne. Vooral in de Harelbekestraat, binnen de zone voor 
KMO’s. Eveneens dichter bij het centrum liggen nog twee leegstaande bedrijfs-
gebouwen en een handel in auto-onderdelen, volledig geïntegreerd in het be-
bouwd weefsel. 

Verder treft men nog bedrijven binnen het bebouwde weefsel aan tussen de Gen. 
Eisenhouwerstraat en de Kortrijksestraat (stockage medische apparatuur), tussen 
de Veldm. Montgommerystraat en de Eisenhouwerstraat (metaalbewerking) en in 
de Leiestraat (schrijnwerk, metaalbewerking en leegstaand gebouw).  

Aan het Kerkhof in Nieuwenhuyse ligt een stockagebedrijf. Op het gewestplan 
werd het bedrijf ingekleurd als zone voor industrie.  

In Sint-Pieter, ten westen van de N50 ligt een groot tapijtbedrijf (ingekleurd als 
industriezone op het gewestplan), volledig aansluitend op het woongebied.  

Vlakbij, in de Stokerijstraat ligt eveneens een bedrijf (magazijn–elektriciteit) dat 
aansluit op het woongebied. 
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Bedrijvigheid in de open ruimte 
Kaart  13b :  De bestaande economische structuur – zonevreemde bedrijven 

Kuurne telt een aantal bedrijven gelegen in of palend aan het open- ruimtegebied, 
gaande van geïsoleerd gelegen historisch gegroeide bedrijven, tot éénmansbedrij-
ven. Sommige daarvan zijn zonevreemd (gelegen in agrarisch gebied of woonuit-
breidingsgebied), andere werden paars ingekleurd op het gewestplan. Verschil-
lende industriële en ambachtelijke bedrijven willen graag uitbreiden in – volgens 
het gewestplan – agrarisch gebied. In Kuurne werd (nog) geen sectoraal BPA zo-
nevreemde bedrijven opgemaakt. Kuurne heeft immers maar weinig open ruimte, 
en daarom minder zonevreemde bedrijven dan een doorsnee gemeente.  

In de open ruimte tussen Sint-Pieter en Sint-Katrien zijn er 5 zonevreemde 
bedrijven. Twee langs de Sint-Katharinasteenweg (vlasberwerking,  schrijnwerke-
rij), één langs de wandelingslaan (papierhandel + speelgoedstockage), één langs 
de Stokerijstraat (bouwmaterialen) en één langs de Haantjesstraat (tapijtfabriek). 
Aansluitend op de bebouwing langs de Stokerijstraat is er eveneens een zone-
vreemd bedrijf gevestigd (reeds vernoemd onder bedrijvigheid binnen bebouwd 
weefsel). Ook de feestzalen en het benzinestation langs de N5 en het autover-
huurbedrijf langs de N36 liggen in agrarisch gebied en zijn bijgevolg zonevreemd.  

Verder langs de Stokerijstraat, ten zuiden van de Sint-Katharinasteenweg, bevin-
den zich enkele bedrijven in de open ruimte (waaronder metaalbewerking, 
schrijnwerkerij) die niet zonevreemd gelegen zijn. Op het gewestplan is het gebied 
ingekleurd als zone voor industrie. 

In de open ruimte aan de Langebeek en de Vaernewijkbeek zijn enkele bedrij-
ven van vooral lokaal belang zonevreemd gevestigd, vlakbij de N36d.  

In de open ruimte tussen de Heulebeek en de Leie komen eveneens een twee-
tal zonevreemde bedrijven voor. In de oksel van de Leie en de R8 is een construc-
tie bedrijf gevestigd. In de oksel van de Leie en de Heulebeek bevindt zich een 
oud vlasbedrijf met rondom enkele oude schuren die dienst doen als opslagplaats. 
In het BPA Leiemeers werd bepaald dat alle activiteiten in de toekomst  dienen uit 
te doven in dit gebied. Enkele vroegere activiteiten zijn inmiddels reeds verdwe-
nen.  

Concentraties van kleinhandel en bedrijvigheid 
In Kuurne centrum kan het gebied rond de Kerk en de invalsstraten aangeduid 
worden als een concentratie van kleinhandel en bedrijvigheid.  De kern van 
Kuurne vormt een volwaardig kleinhandelscentrum. Winkels bevinden zich langs 
de Kerkstraat, de Hulstestraat, de Bavikhoofsestraat, de Kortrijksestraat en de 
Gen. Eisenhouwerstraat. In de onmiddellijke omgeving van deze straten komt 
eveneens een mengeling voor van kleinhandel en wonen.  
In Sint-Pieter komt veel minder kleinhandel voor. Er is één supermarkt, geïnte-
greerd in een appartementsgebouw aan de Molenput. Langs de N50 zijn er veel 
meer voorzieningen waar de inwoners van Sint-Pieter beroep kunnen op doen. 
In Sint-Katrien komt een concentratie voor van kleinhandel en bedrijvigheid, 
vooral langs de Sint-Katharinastraat (niet op grondgebied Kuurne). Op grondge-
bied Kuurne komen vooral woonwijken voor. Enkel langs de P. Verhaeghestraat 
treffen we een kleine concentratie van kleinhandel aan, ter hoogte van de kern.  
De laatste decennia is ook de Brugsesteenweg (N50) uitgegroeid tot een ge-
mengd lint van kleinhandel, kleine bedrijven, horeca en wonen. Niet enkel inwo-
ners van Kuurne, maar ook vanuit de ruimere omgeving, bezoeken de handels-
zaken langs de N50. Men treft er autohandel, drankcentrale, grotere winkels, 
restaurants, cafés, e.d. aan.  
Langs de Ringlaan in Kuurne is een strook van grootschalige kleinhandelsvesti-
gingen, gegroeid binnen de industriezone Heule-Kuurne (Kortrijk-Noord). Deze 
strook sluit aan bij de kleinhandelszone Ter Ferrants, gelegen in de hoek tussen 
de Ringlaan en de Brugsesteenweg. 
Tenslotte kan het Ring Shopping Center, net buiten Kuurne, langs de R8, ver-
meld worden. Veel inwoners van Kuurne gaan winkelen in het Shopping Center. 
Men treft er een grootwarenhuis aan, verschillende kledingwinkels, schoenwin-
kels, e.d.  Dit zorgt wel voor enige concurrentie voor de Kuurnse winkels. 

KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 In Kuurne is er een grote werkgelegenheidsgraad (98). Samen met 
Kortrijk en Waregem zorgt Kuurne voor meer dan de helft van de 
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werkgelegenheid van het arrondissement Kortrijk (beter dan het West-
Vlaams gemiddelde). 

 De tewerkstelling in Kuurne steeg de laatste jaren sterk, vooral in de 
tertiaire en de secundaire sector. 

 De werkloosheidsdruk in Kuurne bedraagt 3,95 % (lager dan het ar-
rondissementeel en provinciaal gemiddelde). 

 De concentraties van grootschalige kleinhandelszaken en dienstver-
lenende bedrijven, vooral langs de Brugsesteenweg, betekenen een 
belangrijke economisch factor. 

 In Kuurne zijn er verschillende beschutte werkplaatsen. Dit biedt een 
kans voor licht gehandicapte mensen. 

 Kuurne telt relatief weinig zonevreemde bedrijven. Deze bedrijven 
kennen echter geen juridische zekerheid. 

 Hoewel het industrieterrein Heule/Kuurne volledig uitverkocht is, zijn 
er hier en daar nog braakliggende terreinen en leegstaande gebou-
wen. Deze zouden in de toekomst nog kunnen worden benut. 

 Eventuele uitbreiding van de industriezone, zoals voorzien in de ASK, 
betekent een belangrijke toename van de afwateringsproblemen. 

- Een groene buffering van de bedrijventerreinen ten opzichte van de 
open ruimte bestaat nagenoeg niet.  

- Hoewel door het bedrijventerrein Kortrijk-Noord een spoorlijn loopt, is 
er slechts één bedrijf dat daarvan gebruik maakt voor goederenver-
voer (op grondgebied Kortrijk).  

- Slechts één bedrijf gelegen langs de Leie maakt gebruik van deze ri-
vier voor goederenvervoer. 
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2.3.3. AGRARISCHE STRUCTUUR 
Bron:  Sectorstudie 'Land- en tuinbouw in het Arrondissement Kortrijk.  Be-

drijfseconomische analyse en Ontwikkelingsperspectieven.' 2001 
 Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
 Nota agrarische structuur – structuurplan Kuurne (2002) 

De agrarische structuur behandelt de ruimtelijke structuur van agrarische activitei-
ten.  Onder agrarische activiteiten worden veeteelt, akkerbouw, groenteteelt, bos-
bouw en tuinbouw begrepen. De toeleverende en verwerkende bedrijven voor de 
landbouw worden in deze deelstructuur niet besproken, hiervoor wordt verwezen 
naar de economische structuur. 

Uit deze gegevens van de sectorstudie land- en tuinbouw in het arrondissement 
Kortrijk valt duidelijk af te leiden dat Kuurne een gemeente is met een klein land-
bouwareaal dat moet opboksen tegen de dreigende verstedelijking. 

ANALYSE & TRENDS 

Algemene verschuivingen binnen de sector met een weerslag op de ruimte-
vraag 

Als gevolg van maatschappelijke veranderingen of beleidsbeslissingen op Euro-
pees en Vlaams niveau (mestactieplan, Vlarem, het natuurdecreet,...), vinden een 
aantal verschuivingen plaats in de agrarische sector. Ze worden hier kort ver-
noemd omdat ze gevolgen hebben op de vraag en het gebruik van de landbouw-
ruimte: 

- milieuregelgevingen van de Europese en de Vlaamse Gemeenschap die 
dwingen tot een afbouw van de intensieve veehouderij; 

- een inkrimping van de melkveestapel door de handhaving van de EG-melk-
quoteringsregeling; 

- een Europees en Vlaams landbouwbeleid die willen dat land- en tuinbouw op 
het platteland een meer multifunctionele rol gaan vervullen; 

- verdergaande extensivering van de rundveesector door een wijzigend con-
sumentengedrag en een verhoogde concurrentie; 

- afzetproblemen van de glastuinbouw door concurrentie uit zuiderse landen; 

- een bestendiging van de groei in de fruitteelt en sierteelt.  

Deze veranderingen en beleidsbeslissingen bieden weinig perspectieven (onze-
kere toekomst!) en demotiveren veel landbouwers. Als alternatief rest de oriënta-
tie en schaalvergroting naar specialisaties die aan de voorgenoemde regelgevin-
gen en beperkingen ontsnappen, productie voor bepaalde nichemarkten en in-
tensivering van het teeltplan. Hierbij ontwikkelen zich een aantal opportuniteiten 
m.b.t. de commercialisatie van streekproducten en milieuvriendelijke geteelde 
producten, en m.b.t. het inspelen op de vraag voor integraal ketenbeheer. 

Positie van de landbouw in Kuurne (Bron: Land- en tuinbouwtellingen - 
15.05.98) 

Volgens de land- en tuinbouwtelling van 15.05.1998 werd in het arrondissement 
Kortrijk 21.713 ha benut voor land- en tuinbouwproductie.1  Dit was 53,8 % van 
de totale grondoppervlakte van het arrondissement. 
Volgens het procentueel aandeel van het landbouwareaal in de totale oppervlakte 
kunnen de gemeenten in het arrondissement Kortrijk in volgende vier categorieën 
worden ondergebracht: 
- landbouwareaal > 60%: Avelgem, Spiere-Helkijn, Lendelede, Anzegem en 

Zwevegem; 
- 50% < landbouwareaal < 60%:  Deerlijk, Wevelgem en Menen; 
- 40% < landbouwareaal < 50%:  Kortrijk; 
- landbouwareaal < 40%: Kuurne, Harelbeke en Waregem. 

                                                             
1 Er dient worden opgemerkt dat de land- en tuinbouwtelling betrekking heeft op de land-
bouwbedrijven gelegen in het arrondissement. Indien landbouwers ook gronden bezitten die 
gelegen zijn buiten het arrondissement, dan worden ook deze gronden opgenomen in de 
inventaris. Gronden, gelegen in het arrondissement, maar in het bezit van een landbouwer 
gevestigd buiten het arrondissement, worden daarentegen niet opgenomen in de inventaris. 
De gegevens van de land- en tuinbouwtelling moeten dus met enige voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. 
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Met een oppervlakte van 1.000,76 ha is Kuurne de gemeente met de kleinste op-
pervlakte van het arrondissement KORTRIJK. De landbouwbedrijven in Kuurne 
hebben in het jaar 1998 in totaal 399 ha cultuurgrond (akkerland + grasland) in 
eigendom of in pacht. Dit vertegenwoordigt 39,9 % van de totale grondoppervlakte 
van Kuurne. Binnen het arrondissement scoren enkel de gemeenten Waregem 
(36,1 %) en Harelbeke (39,1%) lager, terwijl het gemiddelde voor het arrondisse-
ment slechts 53,8 % bedraagt. 

Alle gemeenten binnen het verstedelijkte gebied scoren lager dan gemeenten ge-
legen in het buitengebied. De cijfers voor Kuurne bevestigen deze vaststelling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrarische bodemgeschiktheid   (bron GNOP) 

De bodemtextuur van Kuurne varieert van lemig zand tot lichte zandleem en en-
kele keren zandleem. De meest voorkomende bodemtextuur in het landbouwge-
bied is licht zandleem. Enkel in de Hazebeekvallei, de Heulebeekvallei en in de 
smalle alluviale strook van de Leie komen kleigronden voor. Langs de Vaarne-
wijkbeek loopt eveneens een smalle strook kleigronden. Dit evolueert echter 
stroomopwaarts tot zandleemgronden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien de lichte zandleemgronden een dikke laag van ca. 20-25 m vormt en 
zand gemakkelijk water doorlaat, zijn deze gronden meestal droog tot matig 
droog. Deze gronden zijn zeer geschikt voor akkerbouw en tuinbouw aangezien 
zij geen wateroverlast kunnen veroorzaken. De kleigronden die de Kuurnse wa-
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ters begeleiden zijn minder geschikt voor akkerbouw. Daar vinden we dan ook 
aaneengesloten linten van weiden. 

Teeltpatroon en veestapel  (bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998) - ta-
bellen 8a/b en 9 

Uit de bijhorende cijfergegevens kan worden afgeleid dat 61% van de oppervlakte 
cultuurgrond als ruwvoederwinning voor de veehouderij aangewend, waarvan 
40,1% grasland en 21,4% voederteelten.  Deze cijfers zijn beduidend hoger dan 
de arrondissementeel gemiddelden, respectievelijk 30,3% en 15,2%.  

De traditionele akkerbouwteelten graangewassen (8,8%), aardappelen (11%) en 
suikerbieten (10,7%) nemen samen 30% van het landbouwareaal van Kuurne voor 
zich; dit is lager dan het arrondissementeel gemiddelde (45,5%).  

Kuurne, met 8,1% tuinbouwteelt, is iets minder tuinbouwgericht dan het arrondis-
sement (8,8%).  Groenteteelt in open lucht is hier ook de enige aanwezige tuin-
bouwteelt. Sierteelt in OL, fruitteelt en teelten onder glas zijn niet vertegenwoor-
digd in Kuurne. 

In het arrondissement Kortrijk is er een relatief kleinere veestapel dan in andere 
regio's van West-Vlaanderen. Anderzijds is er meer pluimvee. Gemiddeld zijn er, 
voor het arrondissement, per hectare cultuurgrond gemiddeld 1,53 grootvee-
eenheden (GVE), waarvan 0,41 stuks melkvee, 7,31 varkens en 85,85 stuks 
pluimvee. Kuurne, met 2.38 GVE.2 per ha overschrijdt ruimschoots het arrondis-
sementeel gemiddelde en heeft daarmee zelfs de hoogste concentratie aan runde-
ren per ha. De 4,76 stuks pluimvee per ha zijn beduidend lager dan het arrondis-
sementeel gemiddelde en nagenoeg verwaarloosbaar. Ook de cijfergegevens  
omtrent varkenshouderijen liggen gevoelig lager dan het gemiddelde uit het arron-
dissement: 3,08 varkens per ha is beduidende lager dan het gemiddeld van 7,31. 

Uit voorgaande gegevens kan worden afgeleid dat de gemeente Kuurne, qua vee-
stapel, een uitgesproken concentratie aan runderen heeft. 

                                                             
2. 2 grootvee-eenheden (GVE) per ha is de duurzaamheiddrempel om bepaalde Europese 
subsidies te krijgen en tevens de maximale veebezetting in de biologische landbouw 

ELEMENTEN VAN DE AGRARISCHE STRUCTUUR  

Kaart  14 :  De bestaande agrarische structuur 
 

De agrarische structuur is een gedifferentieerd en complex geheel van gebieden 
en elementen.  

De agrarische structuur bestaat dus uit een open ruimte, die hoofdzakelijk onbe-
bouwd is, maar ook voor een deel bebouwd is. Het gaat hierbij om bebouwing 
voor agrarische doeleinden, verspreide of kleine concentraties woonbebouwing 
en verspreide bedrijfsbebouwing. Heel vaak zijn de woningen en de bedrijven 
zonevreemde gebouwen (zie nederzettingstructuur en economische structuur). 
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Tabel 8a : Aandeel van teelten en teeltgroepen in het landbouwareaal (absolute cijfers -ha)  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 
Gemeente Gras- Voeder- Graan- Aard- Suiker- Groenten Fruit Sierteelt Teelt Andere TOTAAL 

 
land teelten gewas appelen bieten OL  OL o. glas  Abs.cijfers

(ha) 
Anzegem 926 469 467 386 325 148 14 4 1 11 2.751 
Avelgem 403 232 443 278 271 55 - 2 - 5 1.689 
Deerlijk 407 217 117 81 64 47 1 16 5 2 957 
Harelbeke 416 210 150 130 101 99 11 9 7 5 1.138 
Kortrijk 1.033 517 793 555 538 394 1 1 1 9 3.842 
Kuurne 160 85 385 44 43 32 - - - - 399 
Lendelede 350 175 86 84 52 119 14 1 2 18 901 
Menen 588 243 299 218 189 115 - 7 1 11 1.671 
Spiere-Helkijn 70 31 419 128 147 18 - - - 1 814 
Waregem 654 289 167 191 119 146 5 31 8 10 1.620 
Wevelgem 744 405 235 251 132 229 1 11 5 4 2.017 
Zwevegem 823 422 1.035 649 649 308 9 5 3 11 3.914 
            Arr. Kortrijk 6.574 3.295 4.246 2.995 2.630 1.710 56 87 33 87 21.713 

           

Tabel 8b : Aandeel van teelten en teeltgroepen in het landbouwareaal (%)  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 
Gemeente Gras- Voeder- Graan- Aard- Suiker- Groenten Fruit Sierteelt Teelt Andere TOTAAL 

 
land teelten gewas appelen bieten OL  OL o. glas  Abs.cijfers

(ha) 
Anzegem 33,6 17,0 17,0 14,0 11,8 5,4 0,5 0,2 0,1 0,4 2.751 
Avelgem 23,9 13,7 26,2 16,5 16,0 3,3 - 0,1 - 0,3 1.689 
Deerlijk 42,5 22,7 12,2 8,5 6,7 4,9 0,1 1,7 0,5 0,2 957 
Harelbeke 36,6 18,5 13,2 11,4 8,9 8,7 1,0 0,8 0,6 0,4 1.138 
Kortrijk 26,9 13,5 20,6 14,5 14,0 10,3 - - - 0,1 3.842 
Kuurne 40,1 21,4 8,8 11,0 10,7 8,1 - - -  399 
Lendelede 38,8 19,4 9,6 9,3 5,8 13,2 1,6 0,1 0,2 1,9 901 
Menen 35,2 14,5 17,9 13,0 11,3 6,9 - 0,4 0,1 0,7 1.671 
Spiere-Helkijn 8,6 3,8 51,4 15,7 18,1 2,2 - - - 0,2 814 
Waregem 40,4 17,9 10,3 11,8 7,4 9,0 0,3 1,9 0,5 0,6 1.620 
Wevelgem 36,9 20,1 11,6 12,5 6,6 11,4 - 0,5 0,2 0,2 2.017 
Zwevegem 21,0 10,8 26,5 16,6 16,6 7,9 0,2 0,1 0,1 0,3 3.914 
            Arr. Kortrijk 30,3 15,2 19,6 13,8 12,1 7,9 0,3 0,4 0,2 0,3 21.713 
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Tabel 9 : Omvang van de veestapel - Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 
Omvang Veestapel Veebezetting/ha cultuurgrond 

Gemeente 
Melkvee Rundvee Vlees-

varkens 
Zeugen Pluimvee Melkvee Rundvee 

GVE 
Varkens Pluimvee 

Anzegem 1.227 5.653 15.280 1906 288.502 0,45 1,52 6,25 104,90 
Avelgem 512 3.361 4.514 952 39.750 0,30 1,46 3,24 23,53 
Deerlijk 584 2.820 7.653 1651 150.150 0,61 2,20 9,72 156,94 
Harelbeke 483 2.910 7.984 646 79.890 0,42 1,96 7,58 70,18 
Kortrijk 1.508 8.092 13.888 1741 185.500 0,39 1,55 4,07 48.29 
Kuurne 188 1.185 1.107 125 1.900 0,47 2,38 3,08 4,76 
Lendelede 667 2.081 10.717 1064 87573 0,74 1,78 13,08 97,24 
Menen 879 3.157 9.799 1639 138.830 0,53 1,46 6,84 83,07 
Spiere-Helkijn 71 702 2.207 467 21.600 0,09 0,60 3,29 26,54 
Waregem 639 3.707 13.290 1787 72.100 0,39 1,76 9,31 44,56 
Wevelgem 1.078 4.667 22.836 2755 95.266 0,53 1,83 12,69 47,24 
Zwevegem 1.031 5.727 30.832 3841 702.915 0,26 1,11 8,86 179,57 
          Arr. Kortrijk 8.867 44.062 140.107 18.574 1.863.976 0,41 1,53 7,31 85,85 
          

 

Tabel 10 : Gemiddelde beteelde oppervlakte per ha  -  Bron: land- en tuinbouwtelling dd.15.05.1998 
Gemeente Aantal aangevers Gemidd. opp./aangever 
 HB NB O HB NB O 
Anzegem 94 89 48 23,3 5,6 1,2 
Avelgem 43 31 15 31,7 9,1 3,1 
Deerlijk 43 32 12 17,3 5,6 2,8 
Harelbeke 57 32 12 16,9 4,8 2,0 
Kortrijk 112 67 31 27,3 10,0 3,5 
Kuurne 10 8 4 27,1 14,5 3,1 
Lendelede 48 26 6 14,3 7,9 1,0 
Menen 57 35 20 22,3 9,9 2,8 
Spiere-Helkijn 19 6 - 41,2 5,0 - 
Waregem 62 74 19 17,5 6,7 2,1 
Wevelgem 81 35 15 22,3 5,2 1,8 
Zwevegem 127 86 36 25,1 7,7 1,8 
Arr. Kortrijk 753 521 218 23,1 7,3 2,2 
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Gezien de industriebouw zich ook manifesteert in de landbouwsector vormen 
sommige landbouwzetels in het agrarisch open landschap een bedreiging voor de 
landschappelijke kwaliteiten en de openheid van de agrarische gebieden. 

Een andere verschuiving in het agrarisch gebied is de herbestemming van leeg-
staande landbouwsites. Deze leegstaande hoeves blijven bewoond door landbou-
wers die hun activiteiten hebben stopgezet of worden opgekocht om als woning te 
bestemmen. 

Ondanks de hoge graad van versnippering in het landbouwgebied van Kuurne, 
kunnen we toch nog enkele ruimtes detecteren met een meer open karakter. 

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN 

Algemeen: 

Omwille van allerlei onzekerheden (druk op de prijzen, productiebeperkende maat-
regelen, milieuregelgeving, kostenstijging) in de agrarische sector wordt een alge-
mene blijvende afvloei van jongere arbeidskrachten uit de landbouw verwacht. 

Er wordt algemeen gesteld dat de rendabiliteit van de traditionele productierichtin-
gen, in termen van koopkracht, in de eerste jaren niet zal toenemen. 

Er dient gezocht te worden naar oriëntaties waarbij maximaal wordt gebruik ge-
maakt van de troeven die specifiek zijn voor de regio op vlak van klimaat, afzetsitu-
atie, bestaande kennis en ervaring die het toepassen van nieuwe technologieën en 
technieken mogelijk maakt. 

Bodemgeschiktheid voor nieuwe gewassen: 

De geschiktheid van de bodem bepaalt de mogelijkheden voor intensivering van 
het teeltplan. In de studie "land- en tuinbouw in het arrondissement Kortrijk, be-
drijfseconomische analyse en toekomstperspectieven" wordt een beeld gegeven 
van het aandeel gronden die voor reconversie naar alternatieve teelten in aanmer-
king komen. Hiervoor wordt voor elk type bodem de geschiktheid voor zeven be-
langrijke teeltgroepen bepaald.  De waardering van geschiktheid gebeurt in functie 

van textuur en drainageklasse en wordt onderverdeeld in vijf geschiktheidklassen, 
van 1 voor zeer goed geschikt tot 5 voor ongeschikt.  

Op basis van de oppervlakte cultuurgrond van elke bodemserie en geschiktheid-
klasse werd voor elke gemeente van het arrondissement Kortrijk het procentueel 
aandeel van het landbouwareaal berekend dat in de klasse 1 en 2 werd gerang-
schikt.  Onderstaande tabel geeft het percentage van het landbouwareaal van elke 
gemeente dat geschikt is voor 6 teeltgroepen. 

Tabel 6: Bodemgeschiktheid voor teelten (% v/d oppervlakte cultuurgrond geschikt 
voor de teeltgroep)  

Bron : land- en tuinbouw in het arrondissement Kortrijk, bedrijfseconomische analyse en 
toekomstperspectieven 

Gemeente Akker- Extensieve Fruit Groenten Intensieve Boom- 

 bouw groenten  onder glas groenten kwekerij 

Anzegem 51,2 57,9 58,3 60,3 36,6 53,9 

Avelgem 77,4 73,0 75,1 75,1 39,6 40,1 

Deerlijk 31,8 41,6 41,6 66,2 31,7 51,1 

Harelbeke 43,6 43,5 59,2 68,0 47,6 54,2 

Kortrijk 82,6 76,7 79,6 30,6 28,0 28,3 

Kuurne 63,1 61,0 84,7 79,6 66,2 66,2 

Lendelede 83,2 81,6 83,5 54,0 24,6 24,6 

Menen 77,6 74,4 83,5 56,7 55,9 56,1 

Spiere-
Helkijn 

86,3 83,1 83,9 18,0 17,8 20,3 

Waregem 27,7 61,1 68,8 56,7 25,9 52,2 

Wevelgem 69,1 68,0 77,6 55,5 25,9 50,3 

Zwevegem 89,7 83,4 83,5 14,2 13,1 15,3 
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Uit de tabel kan worden afgeleid dat het volledige landbouwareaal van de gemeen-
te Kuurne geschikt is voor de meeste landbouwteelten. Fruitteelt en serrekweek 
zijn in iets meerdere mate aangewezen voor alternatieve teelten. 

Omwille van de lichte landbouwgronden is Kuurne één van de gemeenten met de 
meeste mogelijkheden voor intensivering en differentiëring van het teeltpatroon. 

 

Bedreiging: versnippering - stedelijk gebied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 De bodem op grondgebied Kuurne is buiten de valleien zeer geschikt 
voor akkerbouw en tuinbouw. 

 Kuurne heeft een sterke melkveehouderij en er is een grote aanwezig-
heid van voederteelten. 

 Fruitteelt en serreteelt zijn zeer aangewezen in Kuurne als nieuwe, al-
ternatieve gewassen. 

 90% van de Kuurnse landbouwbedrijven bieden voldoende inkomen-
zekerheid. 

 Kuurne bezit slechts over een klein landbouwareaal (39,9% van de vol-
ledige oppervlakte) dat moet opboksen tegen de dreigende verstede-
lijking. 

 40% van de landbouwers in hoofdberoep zijn ouder dan 50 jaar en 10% 
heeft geen opvolger. 

 In Kuurne komt er geen fruitteelt, sierteelt en teelt onder glas voor, 
hoewel de bodems daarvoor zeer geschikt zijn. 

 Er wordt een verdere daling van de kandidaat-opvolgers verwacht als 
gevolg van allerlei ontwikkelingen en een gebrek aan zekerheid voor 
de toekomst.  

 (Na)bestemmingen voor gebouwen van uitdovende landbouwzetels  
zonder opvolging worden in de huidige regeling immers zowel de wo-
ningen als de bedrijfsgebouwen (stallen, schuren, loodsen...) zone-
vreemd.  



  36g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

2.3.4. LIJNINFRASTRUCTUUR 
bron 1:  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
bron 2:  Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen - Ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap (1994-4995) 

ANALYSE EN TRENDS 

Algemene trend m.b.t. mobiliteit 
De ongeordende ruimtelijke spreiding van wonen en economische activiteiten 
maakt dat mobiliteit niet alleen wenselijk, maar zelfs noodzakelijk is geworden. De 
bereikbaarheid van een stad of gemeente wordt vandaag dan ook in hoofdzaak 
bepaald door de autobereikbaarheid. Deze sterke toename van de mobiliteit heeft 
in Vlaanderen geleid tot problemen van bereikbaarheid en leefbaarheid, vooral in 
gebieden die door het genereren van mobiliteit structuurbepalend zijn, zoals steden 
en concentraties van economische activiteiten. 

Er zit groei in het aantal verplaatsingen, waarbij de auto die groei voor een groot 
stuk zal opvangen. Volgende tendensen zijn hier o.a. oorzaak van: 
• werken op afroep en weekend- en nachtwerk, arbeidsvormen die aan belang 

winnen, maken het noodzakelijk om een verplaatsingsmiddel te hebben dat op 
ieder moment ter beschikking is; 

• de groei in het vrijetijdsverkeer zal eveneens voor meer autoverplaatsingen 
zorgen;  

• vrouwen zullen voor hun verplaatsingen in toenemende mate de auto gebrui-
ken. 

Mobiliteit van personen 
Sinds de jaren '50 neemt, met het toegenomen wagenbezit, de personenmobiliteit 
via de auto stelselmatig toe. In Vlaanderen beschikken ongeveer 1.240.600 (1994) 
over één wagen; 390.548 gezinnen beschikken over twee of meer wagens; 
510.406 gezinnen beschikken niet over een auto. 

Alle Vlamingen leggen samen ongeveer 187 miljoen kilometer per dag af. Daarmee 
rijden, stappen en trappen ze iedere 24 uur bijna 5.000 keer rond de aarde. Vaak 

betreft het werk- en schoolgebonden verkeer, maar evenveel kilometers worden 
afgelegd om zich te ontspannen.  

Een Vlaming verplaatst zich gemiddeld 2,7 keer per dag en legt daarbij circa 35 km 
af. In de avondspits is het werk- en schoolgebonden verkeer goed voor ongeveer 
50 % van de verplaatsingen. Verplaatsingen om te winkelen en voor diensten ne-
men ongeveer 25 % van de avondspitsverplaatsingen voor hun rekening. De vrije-
tijdsverplaatsingen zijn goed voor de rest van de verplaatsingen tijdens de avond-
spits. 

Meer dan de helft van de verplaatsingen in Vlaanderen gaat niet verder dan 5 km. 
Zelfs op deze korte afstanden neemt de Vlaming de wagen als verplaatsingsmid-
del. Daar tegenover staat dat toch nog een derde van de verplaatsingen te voet of 
per fiets gebeuren. Het openbaar vervoer scoort met ongeveer 4,5 % van de ver-
plaatsingen zeer laag. 

De dagelijkse pendelstromen (tewerkstelling, onderwijs) in Kuurne vanuit de woon-
kernen, zijn voornamelijk gericht op Kortrijk. Het merendeel gebruikt hiervoor de 
wagen.   

Ook vanuit Kortrijk komen veel mensen in Kuurne werken (1.499 personen). Naast 
Kortrijk zelf is Kuurne de grootste werkgemeente voor de bevolking van het Kort-
rijkse. Dit is voornamelijk te wijten aan het industrieterrein Kortrijk-Noord.   

(Deze cijfers zijn gebaseerd op de NIS – volkstelling 1991)  

Mobiliteit van goederen 
Bron: RSV en PRS W-Vl 

Door de ruimtelijke spreiding van de economische activiteiten is het goederenver-
voer een onmisbare schakel geworden voor het economisch functioneren. Er is 
echter een eenzijdige keuze van vervoersmiddelen, waarbij het goederenvervoer 
over de weg sterk overweegt in vergelijking met andere vervoerswijzen. Deze al-
gemene trend ten gunste van het wegvervoer leidt tot een onderbenutting van het 
spoor en de binnenvaart, deels als gevolg van gebrek aan mogelijkheden via deze 
vervoersmiddelen. 



  37g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

Voor West-Vlaanderen zijn er specifieke oorzaken: 
• de economische bedrijvigheid is verspreid en in mindere mate geconcentreerd; 
• er zijn veel kleine en middelgrote bedrijven die minder gericht zijn op de ver-

werking van massagoederen, die gemakkelijk per trein of binnenvaartuig kun-
nen worden vervoerd. 

In Kuurne zorgt het industrieterrein voor een sterke concentratie van economische 
bedrijvigheid in het westen van de gemeente. Toch kunnen we vaststellen dat ook 
buiten dit enorme industrieterrein veel bedrijven aanwezig zijn in Kuurne. Dit feno-
meen vraagt ook in Kuurne extra mobiliteit. 
 
Bovendien is het zo dat door het bedrijventerrein Kortrijk-Noord de spoorlijn Kort-
rijk-Brugge loopt, op grondgebied Kortrijk. Slechts één metaalverwerkend bedrijf 
(op grondgebied Kortrijk) maakt gebruik van deze alternatieve vervoerswijze. Ook 
langs de Leie maakt slechts één enkel bedrijf (en de boot-herstelplaats) gebruik 
van de Leie.  
 
Goederenvervoer over de weg is bijgevolg ook voor Kuurne nog steeds het hoofd-
vervoermiddel. 

ELEMENTEN VAN DE LIJNINFRASTRUCTUUR 

Kaart  15 : De bestaande lijninfrastructuur  
 
Rekening houdende met hun functie en hun voorkomen, worden volgende elemen-
ten weerhouden als structuurbepalende lijninfrastructuren: 

Structuur van het wegennet 
Hoewel de N50 (Brugsesteenweg) niet de weg is van de hoogste orde op grondge-
bied Kuurne, is hij zeer bepalend voor de gemeente. Naast Kortrijk met Brugge 
verbinden, snijdt de N50 Kuurne kaarsrecht in twee delen. Aan de westzijde pri-
meert de industrie en de landbouw, aan de oostzijde het wonen. Langs de N50 zelf 
zijn een menging van verschillende functies terug te vinden (groot- en kleinhandel, 
wonen, horeca,...).  

schematische weergave: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De N50 heeft een verbindende rol op lokaal en bovenlokaal niveau.  Bovendien 
kan de N50 worden gezien als een belangrijke invalsweg van Kortrijk, waarlangs 
dagelijks duizenden mensen vanuit de streek ten noorden van Kortrijk de stad pro-
beren te bereiken. Dit fenomeen zorgt voor een enorme verkeersdruk binnen de 
gemeente Kuurne. 
Op grondgebied Kuurne bestaat het profiel van de weg uit 2X1 rijstroken. Verder; 
ter hoogte van Ingelmunster, ontdubbelen de rijstroken naar 2X2.  
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Afdeling Wegen West-Vlaanderen wenst in de toekomst de breedte van de weg te 
verbreden naar 22 m, volgens het volgende profiel (cfr. BPA Kattehoek, advies 
AWV): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
Op grondgebied Kuurne is dit profiel over het algemeen realiseerbaar. Op enkele 
plaatsen echter springen oudere woningen naar voor, waardoor op die plaatsen het 
profiel nog niet realiseerbaar is. In de toekomst zullen deze huizen plaats dienen te 
ruimen voor de realisatie van het nieuwe profiel van de weg.  

In het zuiden van Kuurne (gemeentegrens) sluit deze N50 aan op de ring rond 
Kortrijk (R8). Deze ring, in het RSV geselecteerd als primaire weg II, verzamelt  
verkeer op Vlaams niveau, om dan verder verbinding te geven met de rest van 
Vlaanderen. Op die manier is Kuurne verbonden met gans Vlaanderen.  
De R8 geeft ondermeer aansluiting op de E17 (internationale verbindingsweg Rijsel 
-  Gent - Antwerpen) en de A19 (richting Ieper).   

Ter hoogte van Kuurne bevindt zich tussen de twee rijrichtingen (2X2) van de R8 
een bredere middenberm van ongeveer 100 m. In de toekomst is het de bedoeling 
om op deze middenberm een snelweg te realiseren voor het doorgaand verkeer en 
de twee bestaande rijstroken te gebruiken als ‘ventwegen’.  

Ook denkt men eraan om de Noordlaan, die aansluit op de R8 op grondgebied 
Kortrijk, door te trekken tot aan het kruispunt N36-N50 in het noorden en verder 
naar het zuiden richting Kortrijk-centrum. Ter hoogte van de ring dient in dit geval 
het kruispunt volledig te worden heringericht (grote rotonde). Deze plannen staan 
echter vandaag nog sterk ter discussie. 

Naast de N50 lopen nog twee wegen vanuit Kuurne naar de R8 (de Kortrijksestraat 
en de Heirweg). Deze drie wegen sluiten aan op de ring door middel van een lich-
tengeregeld kruispunt.  

In het noorden van Kuurne kruist de N50 de N36 (Roeselaarseweg). Ook deze weg 
verbindt op lokaal en bovenlokaal niveau.  De N36 loopt over Lendelede richting 
Roeselare tot aan de A17 en over Harelbeke en Deerlijk naar de E17.  

De N36 is vanaf Deerlijk, tot aan de brug over de Leie, en vanaf de N50 richting 
Roeselare aangelegd als een weg met 2X2 rijstroken.  Het gedeelte ertussen is 
voorzien van 2x1 rijstroken.  Op de kruispunten met belangrijke lokale wegen zijn 
ronde punten uitgebouwd (t.h.v. Hulstestraat en Bavikhoofsestraat). Gezien de 
functie van de weg, als verbindingsweg tussen E17 en Roeselare, en gezien het 
smaller wegprofiel is het waarschijnlijk dat bij druk verkeer files zullen ontstaan 
t.h.v. de versmallingen. 

Het is pas in 2002 dat het laatste deel werd voltooid (tussen N50 en Harelbeke). 
Vroeger had de ‘Rijksweg’ (iets meer zuidelijker gelegen) de functie van het nieuw 
aangelegde deel. Omdat deze functie is verdwenen, heeft de Rijksweg een groot 
deel van zijn verbindende rol verloren.  

Het centrum van Kuurne heeft zich gevormd rond het samenkomen van enkele 
historische verbindingswegen tussen de verschillende dorpen in de streek. Nu nog 
steeds hebben deze wegen een (inter)gemeentelijke verbindende functie. De naam 
verraadt naar welke dorpen deze wegen leiden: 
 De Sint-Katriensteenweg verbindt het centrum van Kuurne met Sint-Pieter en 

Sint-Katrien, 
 de Kortrijksestraat verbindt het centrum van Kuurne met Kortrijk (sluit aan op 

de N50 binnen de ring van Kortrijk), 
 de Hulstestraat verbindt het centrum van Kuurne met Hulste (Harelbeke), 
 de Bavikhoofsestraat verbindt het centrum van Kuurne met Bavikhove (Harel-

beke), 

as v/d 
weg 

3,5 
auto 

  0,5 

  P 

2 
fiets 

2,5   0,5 2 
voet-

ganger 

3,5 + 0,5 + 2 + 2,5 + 0,5 + 2 = 11m  
 optimale breedte van de weg = 22m 
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 en tenslotte verbindt de Harelbeeksestraat het centrum van Kuurne met  het 
centrum van Harelbeke, via de ‘Nieuwe brug’. 

De ‘Nieuwe brug’ is naast de ring (R8) de tweede mogelijkheid om op grondgebied 
Kuurne de Leie over te rijden. 

De overige wegen van Kuurne hebben uitsluitend een sterk lokaal karakter.  
 
We kunnen nog een onderscheid maken tussen:  
 belangrijke centrumstraten (Kerkstraat en Gen. Eisenhouwerstraat) waarop 

de bovenvernoemde intergemeentelijke wegen op aantakken; 
 belangrijke wijkontsluitende straten (Boomgaardstraat, Koning Boudewijn-

straat); 
 wijkstraten; 
 landbouwwegen; 
 voetwegen : in Kuurne komen tussen de verschillende wijken op verschillende 

plaatsen voetwegen voor. Vooral tussen de planmatig aangelegde wijken ko-
men verschillende voetwegen voor, die doodlopende straten met elkaar verbin-
den. Ook in de omgeving van de Groene Long komen verschillende voetwegen 
voor. Tussen de historische bebouwing zijn ze minder frequent, behalve rond 
de Kerk. 

Wat betreft de veiligheid van de wegen blijkt uit ongevallencijfers van de Planologi-
sche dienst van West-Vlaanderen dat het kruispunt van de N50 met de R8 en het 
kruispunt van de N50 met de Boomgaardstraat gevaarlijke punten zijn. Gevaarlijke 
punten werden bepaald aan de hand van het aantal verkeersongevallen (over de 
periode 1997-1999) met lichtgewonden, zwaargewonden en dodelijke slachtoffers. 
De beschikbare gegevens zijn enkel beschikbaar voor de gewestwegen. Voor meer 
gedetailleerde informatie inzake verkeersongevallen wordt verwezen naar het mo-
biliteitsplan. 

Structuur van het openbaar vervoersnetwerk 

Kaart  16:  De bestaande buslijnen 
 
De spoorweg Kortrijk-Roeselare-Brugge loopt door Kuurne, maar er is geen stati-
on. Het dichtstbijzijnde station  (voor deze lijn) is dat van Kortrijk.  

Net buiten Kuurne, tussen Leie en E17, loopt een spoorlijn van het IR-net. Het 
dichtstbijzijnde station op deze lijn is Harelbeke. Deze lijn staat rechtstreeks in ver-
binding met het station van Kortrijk en Gent-Sint-Pieters.   

Vanuit Harelbeke kan men om het uur een trein nemen die vertrekt naar Kortrijk, 
Gent - Sint-Pieters, Roeselare (over Kortrijk), Antwerpen en Brussel (beide over 
Gent - Sint-Pieters). Deze vlotte spoorontsluiting is een meerwaarde voor Harelbe-
ke en haar omgeving (waaronder Kuurne).  

Door Kuurne lopen 7 buslijnen: 

 Lijn 6: Kortrijk – Heule 

Deze lijn loopt via de industriezone Kortrijk-Noord  (Heirweg, Industrielaan). 
 Lijn 50: Kortrijk – Seizoenwijk 
 Lijn 51: Kortrijk 

Deze lijn loopt via het sportpark en de Renbaan van Kuurne. 
 Lijn 52: Kortrijk – Tielt 

Deze lijn loopt via de N50 van Kortrijk naar Tielt. 
 Lijn 53: Kortrijk – Hulste – Bavikhove – Tielt 

Deze lijn loopt via de Kortrijkstraat, Generaal Eisenhowerstraat, Kerkstraat en 
Hulstestraat. 

 Lijn 76:Harelbeke - Zwevegem 

Deze lijn start op de rotonde Oude Tramstatie en gaat via de Bavikhoofsestraat 
richting Harelbeke. 

 Lijn 68:Belbus 

Deze lijn verbindt Kuurne – centrum met Sente. 
(De bus dient 2à 3 uur op voorhand gereserveerd te worden.)  
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Structuur van het fietsnetwerk 
Op bovenlokaal niveau gebeurt het fietsverkeer vooral langs de grote gewestwe-
gen (N50, N36). Het zijn ook deze wegen die door de provincie werden geselec-
teerd in het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De N50 en de N36 werden 
aangeduid als functionele routes, het jaagpad langs de Leie werd aangeduid als 
hoofdroute. Deze hoofdroutes dienen een snelle verbinding tussen verschillende 
kernen mogelijk te maken, over langere afstanden.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De voetwegen tussen de woonwijken worden ook intensief gebruikt voor intern 
fietsverkeer. Toch zijn deze wegen op veel plaatsen allesbehalve fietsvriendelijk.  

Langs de N50 zijn de fietspaden vandaag nog steeds aanliggend en gelijkvloers 
(aangeduid met witte streeplijn op het wegdek), tussen het voetpad en de rijvak-
ken. De ongevallencijfers tonen aan dat de N50 een gevaarlijke weg is, vooral voor 
fietsers. 
De nieuwe N36 (ten oosten van de N50) is veel veiliger voor fietsers. Het fietspad 
is er vrijliggend, gescheiden van de rijbaan door een brede groenstrook waarin een 
gracht gelegen is. 
De N36 ten westen van de N50 kan getypeerd worden als één grote betonvlakte. 
De fietspaden zijn gescheiden van de drie rijvakken door een parkeerstrook.  

Er bestaan bovendien enkele recreatieve fietsroutes in Kuurne die verder onder de 
toeristisch-recreatieve structuur zullen worden besproken. 

lijnen van 150 kV en 380 kV parallel. 
Parkeren 
In het centrum van Kuurne komen enkele parkings voor, verspreid over het cen-
trum. Nergens is betaald parkeren ingevoerd. Op de volgende plaatsen komen 
ruime parkings voor: 
 op het marktplein; 
 parking Damier aan de Luit.-Gen. Gerardstraat; 
 parking Delhaize (strikgenomen privaat, maar wordt openbaar gebruikt); 
 parking Tramstatie (aan de Vlaskouter); 
 parking aan de sportvelden (Nieuwenhuyse); 
 parking aan de tennisvelden en hoeve Vandewalle (Boomgaardstraat); 
 parkings aan de bibliotheek en de schoolomgevingen; 
 parking aan de kerk van Sint-Pieter; 
 parking bij de Sint-Pietersschool; 
 parking ten zuiden van het hippodroomareaal (bereikbaar via Kattestraat); 
 parking aan de Lijstergalm; 
 parking aan de Kongostraat; 
 parking aan de kerk van Sint-Katrien. 

 
 
 

N50 

N36  

P P 

         N36 nieuw 
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Structuur van de waterwegen 

Op de grens tussen Harelbeke en Kuurne ligt de Leie als bevaarbare waterweg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bron: AWZ 
 
Uit deze kaart van de Leie blijkt dat vanaf de binnenstad van Kortrijk tot aan de 
Sluis van Harelbeke de Leie bevaarbaar is voor schepen tot 600 ton. Meer stroom-
opwaarts is ze bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton.  Dit betekent dat de Leie ter 
hoogte van Kortrijk en Kuurne een belemmering vormt op het hele traject van de 
Leie.  
Voorbij de sluis van Harelbeke is de Leie bevaarbaar voor schepen tot 2.000 ton. In 
praktijk blijkt dat schepen van 800 ton eveneens gebruik maken van de Leie ter 
hoogte van Kuurne. Net vóór de grens met Kuurne vertrekt het kanaal Bossuit-
Kortrijk richting Schelde. Schepen tot 1.350 ton kunnen het kanaal bevaren – uit-
gezonderd op enkele plaatsen, waar slechts schepen tot 300 ton kunnen varen. 
Ook hier kunnen we spreken van onopgeloste kwesties langs het traject. 

Hoogspanningslijnen 
 Hoogspanningslijnen op het grondgebied van de gemeente situeren zich enkel 

in het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord (lijn van 150 kV tussen het elek-
triciteit-verdeelcentrum Izegem en Kortrijk, Haantjeshoek). Deze lijn loopt ten 
westen van Sint-Katrien. De aftakking door het industrieterrein draagt een 
spanning van 70 en 150 kV. In de open ruimte tussen Kuurne en Hulste (op 
grondgebied Lendelede en Harelbeke) lopen twee lijnen (zie kaart). 
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Gasleidingen 
De belangrijke tracés van gasleidingen op het grondgebied Kuurne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 Kuurne is een goed bereikbare gemeente door de aanwezigheid van de 
R8, N50 en de N36, die aansluiting geven met het hoofdwegennet van 
Vlaanderen. 

 De aanwezigheid van een goed uitgebouwd openbaar vervoernetwerk, 
met een frequentie aan bussen aangepast aan de werk- en schoolpen-
del. 

 De nabijheid van een goed uitgebouwd station in Harelbeke. 
 Het nieuw aangelegd vrijliggend fietspad langs de nieuwe N36.  
 De aanwezigheid van voet- en kerkwegels kan in de toekomst deel 

kunnen uitmaken van een fietsnetwerk door Kuurne. 

 De ligging van het spoor Kortrijk-Brugge langs het industrieterrein 
Kortrijk-Noord (op grondgebied Kortrijk) biedt een alternatief voor het 
goederenvervoer over de weg. 

 De verspreide bedrijvigheid vraagt extra mobiliteit. 

 Door de dagelijkse pendelstromen van en naar Kortrijk langs de N50 
ontstaat er een grote verkeersdruk in Kuurne. 

 Er zijn weinig aangepaste fietspaden aanwezig op de invalswegen. 
Ook langs de Rijksweg N36d zijn zelfs fietspaden. 

 Uit ongevallencijfers blijken de kruispunten R8 – N50 en Boomgaard-
straat – N50 gevaarlijke punten te zijn. 

 Het huidige profiel van de N50 is voor fietsers zeer gevaarlijk. 
 De kern Sint-Katrien is in grote mate belast met doorgaand verkeer – 

sluikverkeer. 
 In de kern Sint-Katrien is het zeer onveilig voor fietsers. 
 De onderbenutting van de Leie voor goederentransport. 
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2.3.5. NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUK-
TUUR 

* Bron 1: Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) - beleidsdocument (1996) 
* Bron 2: Deelstudie natuur en landschap (2002) 

Natuurlijke kwaliteiten zijn ontegensprekelijk verbonden met landschapszorg. 
Wordt natuur meestal benaderd vanuit een ecologische invalshoek, dan schuilt de 
kwaliteit van een landschap voornamelijk in de visuele aspecten. 
Door de nauwe samenhang tussen natuur en de huidige structuur van het land-
schap in het open ruimtegebied worden beiden behandeld in dit hoofdstuk. 

ANALYSE EN TRENDS 

Algemene trends m.b.t. natuur en landschap 
Ondanks de toegenomen aandacht voor natuur, worden steeds meer dieren en 
planten zeldzaam of met uitsterven bedreigd. Natuurlijke en halfnatuurlijke land-
schappen worden steeds beperkter en heel wat milieueffecten tasten de kwaliteit 
van het natuurlijk leefmilieu aan. 

Het Vlaams 'decreet op natuurbehoud en het natuurlijk milieu', dat in 1998 verfijnd 
werd, dient om de natuur beter te kunnen beschermen. Het decreet regelt o.a. het 
veranderen van vegetaties en van KLE's wettelijk door verbod, vergunnings- of 
meldingsplicht.  

Uitgangspunt van het decreet is de zorgplicht die elke inwoner van Vlaanderen 
heeft voor de natuur. Dit betekent dat bij elke handeling iedere inwoner ervoor dient 
te zorgen dat de natuur niet wordt vernield of beschadigd. Als schade onvermijde-
lijk is, moet deze worden hersteld of gecompenseerd. 

Als gevolg van het verdwijnen van natuurlijke elementen onder druk van de verste-
delijking van de laatste decennia, is de uniformisering van het landschap een be-
langrijke trend in de huidige ontwikkeling van het landschap. 

Uniformisering komt tot stand door het uitwissen van de structuurbepalende ele-
menten en -componenten. Hierdoor ontstaan de zogenaamde 'nieuwe' landschap-

pen. In het RSV wordt dan ook aangedrongen dat bij elke nieuwe ingreep in de 
ruimtelijke structuur er gestreefd wordt naar het behoud en de ontwikkeling (ver-
sterking) van de diversiteit en de herkenbaarheid van het landschap. Een ingreep 
kan immers de specifieke ordening van elementen en componenten wijzigen, 
waardoor het landschap uiteindelijk gewijzigd wordt. Het is daarbij belangrijk dat er 
gedifferentieerde ontwikkelingsperspectieven voor karakteristieke landschappen 
worden gedefinieerd. 

Natuur en landschap in Kuurne 
Ook in Kuurne is gedurende de laatste vijftig jaar het open landschap verder be-
bouwd geworden en versnipperd door verspreide woningen en kleine bedrijven (zie 
de evolutie van de bebouwing op kaart 10!). De bevolking van Kuurne  steeg van 
8.396 inwoners in 1947 naar 12.785 inwoners in 2000. De bebouwde oppervlakte 
in Kuurne is daarom ook bijzonder hoog. In 1995 was al 41% van de totale opper-
vlakte van Kuurne bebouwd. Voor geheel Vlaanderen is dit slechts 15%. Dit bete-
kent dat er in Kuurne veel minder plaats is voor natuur en landschap (en landbouw) 
dan elders in Vlaanderen. Toch kan men nog verschillende natuurlijke en land-
schappelijke elementen terugvinden. Men kan het netwerk van beken en rivieren 
beschouwen als de natuurlijke en landschappelijke ruggengraat van Kuurne. Door 
de hoge vochtigheid bleven gronden rond beken en rivieren van bebouwing en 
intensieve landbouw gespaard. Het zijn juist dergelijke plaatsen waar de natuur 
een kans kreeg zich te ontwikkelen, temidden de verstedelijkte ruimte.  

ELEMENTEN VAN DE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

Kaart  17 :  De bestaande natuurlijke structuur 
 
Volgende elementen van de bestaande natuurlijke ruimtelijke structuur bepalen 
mede het landschap van de open ruimte in Kuurne3: 

                                                             
3 BWK1: eerste versie van de Biologische Waarderingskaart (veldwerk in periode ’78-’80) 
  BWK2: tweede versie van de Biologische Waarderingskaart (veldwerk in de periode ’99) 
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De Alluviale vallei van de Leie 
Door de rechttrekking van de Leie is het landschap binnen de Leievallei grondig 
veranderd. Daarbij komt nog dat de Leie zeer weinig open ruimtes kent. Langs het 
deel dat werd rechtgetrokken is er geen sprake meer van een rijke oevervegetatie.  

Langsheen de linkeroever van de Leie bevindt zich nog een open ruimte waarin 
oude vlasschuren getuigen van de vlasnijverheid in de streek. De omliggende wei-
den hebben een natuurlijke waarde. 

Op de BWK1 bleef dit hele gebied wit. De kaart toont de Leie voor de rechttrekking  
(van de Oude Leiearm was toen nog geen sprake).  

Oude Leiearm 
Door de rechttrekking van de Leie ontstond een afgesneden Leiemeander (aan de 
Harelbeekse kant van de Leie). Het gebied is in beheer van de plaatselijke natuur-
werkgroep (De Vlasbek). De meander kan worden getypeerd als eutrofe plas met 
slibrijke bodem zoals alle afgesneden Leiemeanders.  
Op de BWK2  zijn de Oude Leiearm en het gebied tussen de Oude en de Nieuwe 
Leie grotendeels als ‘biologisch waardevol’ ingekleurd. De beide Leieoevers zijn 
ingekleurd als complex van waardevolle en minder waardevolle elementen. 

Leiemeersen 
Het gebied tussen de Heulebeekvallei en de Leie wordt getypeerd door oude 
graasweiden die omschreven kunnen worden als graasweiden met Engels raaigras 
en witte klaver. Ze kunnen als biologisch waardevol worden beschouwd.  

Op de beide BWK-versies werd dit gebied echter wit ingekleurd. KLE’s zijn niet 
vermeld. 

De valleikom van de Heulebeek 
De Heulebeek stroomt door een dicht bevolkt gebied (Gullegem, Heule, Kuurne). 
Op sommige plaatsen is enkel de alluviale beekvallei nog aanwezig als open ruim-
te. Bebouwing en industrie bepalen maar al te vaak het landschap van de Heule-

beek. Toch blijft de Heulebeek een landschappelijk waardevol lint. Ze heeft op vele 
plaatsen haar beekvalleikarakter behouden: meanders, vochtige beekgeleidende 
weilanden, oeverwallen, kleine landschapselementen,... . 

In Kuurne bevinden zich nog de meest waardevolle biotopen van de Heulebeekval-
lei. Vanaf de R8 tot aan het Heulebeekdomein stroomt de beek door een smalle 
beekvallei. Ze wordt begeleid door vochtige weilanden. Op de linkeroever is de 
oeverwal nog duidelijk te zien.  

Het Heulebeekdomein wordt gekarakteriseerd door een spontane bosontwikkeling 
die nog niet helemaal tot evenwicht is gekomen.  Het bos trekt vele vogelsoorten 
en vlindersoorten aan. 

Voorbij het Heulebeekdomein stroomt de Heulebeek door een opener landschap. 
Opnieuw wordt de beek begeleid door weilanden, met op sommige plaatsen kwel-
zones. Ook hier is nog duidelijk een oeverwal te zien.  

Op de BWK1 en 2 werden twee percelen in het huidige Heulebeekdomein als ‘bio-
logisch zeer waardevol’ ingekleurd. Tussen de Kortrijksestraat en de Leie werden 
de graslanden op beide oevers destijds als ‘biologisch waardevol’ ingekleurd. Ze 
werden getypeerd als graasweiden met aanwezigheid van KLE’s. Op de BWK2 
wordt het huidige Heulebeekdomein ingekleurd als een complex van zeer waarde-
volle en waardevolle en/of minder waardevolle elementen.  Een kleine kern in het 
domein is nog als ‘biologisch zeer waardevol ingekleurd’. De graslanden op de 
andere beekoever zijn als complex met waardevolle en minder waardevolle ele-
menten ingekleurd. Tussen de Kortrijksestraat en de monding van de beek worden 
enkel op de linkeroever nog weilanden als ‘biologisch waardevol’ ingekleurd. Ook 
hier werden bomenrijen van wilg en els genoteerd. 

De valleikom van de Langebeek en de Vaernewijkbeek 
De Vaernewijkbeek stroomt door een open landschap dat begrensd wordt door 
bebouwing en industrie. Er bevindt zich nog een actief landbouwbedrijf in het ge-
bied. Ter hoogte van de boerderij stroomt de Langebeek in de Vaernewijkbeek. 
Samen vormen ze de gemeentegrens van Harelbeke.  
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De Vaarnewijkbeek bezit net zoals de Heulebeek, typische beekvallei-aspecten. In 
het landschap zijn duidelijk oeverwallen te herkennen en de beek wordt begeleid 
door vochtige weilanden, met duidelijke aanwezigheid van kwel.  
Dit gebied bleef integraal wit op de BWK 1 (geringe biologische waarde). Op de 
BWK2 wordt het gebied opgewaardeerd. Er werden complexen met zeer waarde-
volle, waardevolle en minder waardevolle elementen aangeduid. Ook hier gaat het 
telkens om soortenarme permanente cultuurgraslanden en is er telkens sprake van 
de aanwezigheid van KLE’s als bomenrijen, veedrinkpoelen en taluds. Verder wor-
den er nog enkele (knot)wilgenrijen als ‘biologisch waardevol’ ingekleurd.  

Rond de Langebeek blijft het op de BWK1 integraal wit. Op de BWK2 worden de 
percelen langs de Vaarnewijkbeek als complexen met waardevolle en minder 
waardevolle elementen ingekleurd. Ook hier bestaat de basisbegroeiing telkens uit 
soortenarm permanent cultuurgrasland en worden dezelfde KLE’s vermeld als in 
de vallei van de Hazebeek en de Vaernewijkbeek. 

De valleikom van de Hazebeek 
De Hazebeekvallei vormt de grens van Lendelede en vloeit doorheen een open 
landschap waarin landbouw de voornaamste activiteit is. De Hazebeekvallei kent 
geen structuurkenmerken zoals de Heulebeek en de Vaernewijkbeek. Er zijn geen 
oeverwallen aanwezig. De beekvallei wordt vooral gekenmerkt door een verhoogde 
concentratie aan kleine landschapselementen en de aanwezigheid van voorname-
lijk weilanden in het gebied. 

Op de BWK1 werden er percelen, grenzend aan de Hazebeek (vooral deze op 
Kuurns grondgebied), nagenoeg integraal als ‘biologisch waardevol’ ingekleurd. 
Het betrof voornamelijk weiland met Engels raaigras en witte klaver. Ook bomenrij-
en met populier en wilg werden hier vermeld. Op de BWK2 blijken grote delen van 
de percelen langs de Hazebeek als biologisch minder waardevol beschouwd. Wel 
worden er complexen met waardevolle en zeer waardevolle en minder waardevolle 
elementen ingekleurd. Opvallend is ook de aanwezigheid van een tweetal eutrofe 
(voedselrijke) plassen  in de omgeving van de Wandelinglaan, die als ‘biologisch 
zeer waardevol’ werden ingekleurd.  

Binnen de bebouwde omgeving: de Groene Long 
In het Structuurplan Kuurne 2000 is de nodige aandacht besteed aan groen en 
groenontwikkeling. In de bebouwde gebieden wou het grotere groene eilanden 
vrijwaren en die een recreatieve functie geven voor de omgeving. Eén van de pro-
jecten was de omvorming van een woonuitbreidingsgebied (volgens het gewest-
plan) tot een open ruimte, een groenzone (‘De Groene Long’). Voor de Groene 
Long werd gestreefd om een evenwicht te vinden tussen de ecologische, de recre-
atieve, de educatieve en de maatschappelijke functies van het gebied. De ‘Groene 
Long’  (7 ha 12 a) is een levend bewijs dat zelfs middenin een sterk verstedelijkte 
omgeving erg waardevolle stukjes natuur kunnen worden ontwikkeld: 

Op de BWK1 (vóór de aanleg van de Groene Long) bleef het gebied volledig wit. 
Op de BWK2 (ná de aanleg), is het gebied een bont gekleurd geheel met vegeta-
ties die variëren van complexen met zeer waardevolle, waardevolle of minder 
waardevolle elementen tot ‘biologisch zeer waardevolle gebieden’.  
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De kleine landschapselementen 
De verspreide aanwezigheid van de kleine landschapselementen zijn een belang-
rijke schakel in het ecologisch netwerk van een landschap.  Daarom zijn ze van 
een niet te onderschatten biologische waarde. 
 
Als eerste kunnen we de hagen vernoemen. Door hun stekelige structuur vonden 
allerlei kruiden een beschermd biotoop in de haag. De haag vertoont bovendien 
een mantel-zoomvegetatie (geleidelijke overgang tussen begraasde weide en op-
gaande haag). 
Op de Ferrariskaart (kaart 9) is te zien dat in die tijd het percentage van weiden die 
begrensd waren door hagen veel hoger was dan nu. Ook rond de boerderijen wer-
den dikwijls hagen geplant. 
 
Houtkanten vervullen dezelfde ecologische rol als hagen. Ze werden vroeger aan-
geplant met de bedoeling er hout uit te winnen. Door het regelmatig hakken van 
dezelfde bomen ontstond de hakhoutstoof. Dit is de benaming voor de verbreding 
onderaan de stam veroorzaakt door het regelmatig kappen.  
 
Ook knotbomen hebben een grote ecologische waarde. Dit heeft veel te maken 
met de structuur van de boom. Door het periodiek knotten van de boom krijgt de 
knot na vele jaren een vermolmde structuur. Er ontstaan holten die door allerlei 
dieren worden gebruikt als nestplaats.  
Doordat  knotbomen meestal in rijen worden geplant, vervullen ze ook een verbin-
dingselement tussen verschillende biotopen in een landschap.  
 
Gewone bomenrijen (voornamelijk populieren) vervullen eveneens een verbin-
dingsfunctie tussen verschillende biotopen in een landschap. 
 
Veedrinkpoelen waren vroeger een uniek waterbiotoop. Naast de flora en fauna 
gerelateerd aan het water, fungeerde de poel als een belangrijke plaats in het 
landschap. De poel bevoorraadde de gehele omliggende biotoop.  
Met de intrede van de intensieve landbouw werd de veedrinkpoel echter overbodig. 
Vele poelen werden daarom volgestort. Dit betekende het begin van de achteruit-

gang van vele van onze amfibieënsoorten, waarvan de veedrinkpoel de belangrijk-
ste biotoop vormde. 

 
Tenslotte bezitten ook hoogstamboomgaarden naast een landschappelijke ook 
een ecologische waarde: zo vinden vele holenbroeders nestgelegenheid in oude 
fruitbomen.  
Boomgaarden vindt men vooral aan oudere boerderijen. Meestal beperken ze zich 
tot enkele bomen, als restanten van vroegere veel grotere boomgaarden. Met de 
tijd verdwijnen meer en meer hoogstamboomgaarden. 
 
De voorgenoemde structurerende elementen maken deel uit van een aantal land-
schappen die de open ruimte in Kuurne bepalen. 

Het landschap kan op verschillende manieren worden benaderd:  
1. geomorfologisch: fysische aspecten zijn bepalend;  
2. cultuurhistorisch: op basis van cultuurhistorische relicten en relicten met erf-

goedwaarde; 
3. ecologisch; 
4. visueel: het landschap wordt beschouwd als visueel waarneembare ruimte; 
5. economisch: het landschap wordt geanalyseerd aan de hand van de economi-

sche exploitatie ervan.  
Bovendien kan er een onderscheid worden gemaakt tussen traditionele landschap-
pen en nieuwe landschappen.  

Een nieuw landschap is een landschap dat door recente (sedert de Tweede We-
reldoorlog) grootschalige ingrepen, zoals een sterk gewijzigde ruimtelijke structuur 
verkregen heeft. Hierbij zijn landschapskenmerken in een ‘tabula rasa’-stijl gewist 
en vervangen door nieuwe. In Kuurne zijn typische voorbeelden van nieuwe land-
schappen lintbebouwing, planmatig aangelegde verkavelingen, weglandschappen 
zoals de N50, de R8, de N36, industrielandschappen,... . Deze nieuwe landschap-
pen worden uitvoerig besproken in de andere deelstructuren.   

Een traditioneel landschap daarentegen is een landschap die niet of slechts in 
beperkte mate gewijzigd werd door grootschalige ingrepen sedert de industriële 
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revolutie. Vaak zijn slechts kleine gedeelten (relictzones) van die landschappen 
overgebleven. In de landschapsatlas4 wordt enkel de Heulebeek als lijnrelict ver-
meld. Dit houdt in dat het landschap in Kuurne sterk gewijzigd is geworden sedert 
de Tweede Wereldoorlog. 

Op basis van het visuele aspect5 kan men de volgende 5 landschappen in Kuurne 
onderscheiden:  

Kaart  18 :  De bestaande landschappelijke structuur 

 Valleikom van de Hazebeek 
 Valleikom van de Vaarnewijkbeek 
 Valleikom van de Langebeek en Vaarnewijkbeek 
 Valleikom van de Heulebeek 
 Gebied tussen Heulebeek en Leie en alluviale vallei van de Leie 

Opvallend is de overeenkomst met de natuurlijke structuur. Het is duidelijk dat het 
visuele aspect van landschap van de open ruimte vaak wordt bepaald door de na-
tuurlijke structuur (beken, bomenrijen, groenelementen,...) . 

Voor de beschrijving van deze landschappen verwijzen we naar de sectorstudie 
natuur en landschap. 

 

 

 

 

                                                             
4 Hierin wordt het landschap geïnventariseerd aan de hand van het voorkomen van relicten 

5 Op basis van reliëf, homogeniteit of versnipperinggraad, bodemgebruik, aanwezigheid van 
groene elementen of KLE’s en aanwezigheid van massief groen 

KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 Ondanks het feit dat Kuurne versnipperd en sterk verstedelijkt is, zijn 
er binnen de gemeente een aantal gebieden te vinden met hoge na-
tuurwaarden. 

 De aanwezigheid van verschillende beek- en riviervalleien zorgen er-
voor dat de natuur niet volledig verdwenen is binnen de verstedelijkte 
ruimte. 

 Meer aandacht voor kleine landschapselementen, waterlopen, de ver-
betering van de waterkwaliteit, de uitbouw van bestaande gebieden 
bieden kansen voor verdere natuurontwikkeling. 

 Door de suburbanisatie is de druk op de open ruimte groot. Kuurne is 
reeds meer dan 40 % van de totale oppervlakte volgebouwd en ook het 
open -ruimtelandschap is versnipperd. 

 De woonkorrels en linten in het open gebied zorgen voor extra belas-
ting van het rioleringsstelsel. 

 De waterkwaliteit van de verschillende beken en de Leie is niet opti-
maal. 

 Kleine landschapselementen worden steeds schaarser  door het ver-
lies van hun economische functionaliteit en de schaalvergroting van 
de landbouw. 
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2.3.6. TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 
* Bron 1: Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen 
* Bron 2 : De Leiestreek, Toeristisch-recreatieve kaart en gids, Toerisme Leiestreek 
* Bron 3 : Toeristische gids Kuurne 2000, gemeente Kuurne 
 

Toerisme en recreatie zijn activiteiten met een ruimtelijke impact en een sociaal-
economisch belang. Zij dragen bij tot het welzijn van de mens en de diversificatie 
van de economie. 

ANALYSE EN TRENDS 
Naast het verblijfstoerisme en dagtoerisme vinden ook een belangrijk aantal recre-
atieve trips plaats die van kortere duur (beperkt tot een aantal uren) zijn. Het betreft 
de openluchtrecreatie. 
In een studie van de provincie werd het aantal openluchtrecreatieve trips van West-
Vlamingen in West-Vlaanderen voor 1996 geraamd op 69,3 miljoen. Minstens één 
derde van deze trips wordt gemaakt aan de Kust.  Eén tiende vindt plaats in een 
bos of wandeldomein. Openluchtrecreatieve trips betreft ook vaak een bezoek aan 
een stad of streek. In West-Vlaanderen wordt Brugge het vaakst bezocht, gevolgd 
door Ieper en de Westhoek. Ook cultuurhistorische en educatieve attracties als de 
IJzertoren, musea of het Sea Life Center in Oostende maken onderdeel uit van het 
toeristisch-recreatief netwerk. 
Wandelen en fietsen zijn de meest populaire openluchtrecreatieve activiteiten en 
zijn goed voor bijna twee derden van alle openluchtrecreatieve trips in West-
Vlaanderen. Joggen, wagentoeren, zonnen en het observeren van fauna en flora 
vullen ongeveer de rest van de activiteiten in.  
Aan mountainbiken, golfen, paardrijden en hengelen wordt minder vaak gedaan. 
De zone Roeselare-Kortrijk is een verstedelijkt gebied met zwakke landschappelij-
ke kwaliteiten. Als gevolg hiervan is dat in de weinige recreatiepolen op mooie da-
gen een overdruk vastgesteld wordt. Er werd geraamd dat 10,2% van de wandel- 
en joggingtrips van de West-Vlaamse bevolking per  wandelbos gebeurt in de Ga-
vers, vlak buiten Kuurne. 

ELEMENTEN VAN DE TOERISTISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

Kaart  19 :  De bestaande toeristisch-recreatieve structuur 
 

Hippodroom 

Een belangrijk element van de toeristisch-recreatieve structuur is de hippodroom. 
De totale oppervlakte van de accommodaties beloopt 14 ha 84 ca. Op de hippo-
droom worden drafwedrennen gehouden op vrijdagavond, zondag- en feestdag-
namiddagen en soms op woensdagavond in het voorjaar en het najaar.  

De hippodroom werd geopend in 1962 en de vereniging groeide uit tot één van de 
belangrijkste drafverenigingen van België. Naast de looppiste is er een moderne 
tribune met bovenaan een restaurant. 

Deze toeristische attractiepool trekt mensen aan van ver buiten Kuurne, waardoor 
het lokaal niveau ruimschoots overschreden wordt. 

Sportfaciliteiten 

Naast de hippodroom die een sportfaciliteit is op hoger niveau, heeft Kuurne nog 
enkele belangrijke sportfaciliteiten voor de lokale bevolking. 

In de Boomgaardstraat situeert zich het sportpark van Kuurne. Je kan er terecht 
voor verschillende sportdisciplines zoals voetballen, tennissen, vissen, zwemmen, 
wandelen, minigolf en allerhande zaalsporten.  

Daarnaast bevinden zich verspreid over Kuurne nog enkele sportvelden: langs de 
hippodroomareaal bevindt zich een tennisveld, net zoals langs de Leie.  Aan de 
Stokerijhoek bevindt zich een voetbalveld. Ook in de kern van Sint-Katrien (op 
grondgebied Kuurne) zijn enkele sportvelden. 
Tussen de verschillende wijken zijn hier en daar enkele groene pleintjes voorzien, 
die vaak als trapveldjes worden gebruikt door de kinderen van de wijk. Voorbeel-
den zijn de pleintjes in de Seizoenswijk, aan het Erf en in de wijk Leiehoek. 
Boogschieten en karabijnschieten kan in Sint-Katrien en langs de Leie. 
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Tenslotte is er in Kuurne nog een privaat fitnesscentrum langs de Leie (aan de 
jachthaven). 

Watersporttoerisme 
Langs de Leie is er op grondgebied Kuurne een kleine jachthaven met 38 ligplaat-
sen voor boten tot 8 meter en 12 ligplaatsen voor boten groter dan 8 meter.  Men 
kan er bovendien waterskiën. 

Wandel- en fietspaden, autoroutes 

In Kuurne heeft men verschillende wandelpaden en fietspaden: 

 Het Bonaerdepad (wandelpad, 11 km, bewegwijzerd) 

 Het Ezelspad (wandelpad, 10 km, bewegwijzerd) 

 Het Landbouwleerpad (wandel- en fietspad, 6 km, infoborden opgesteld bij 
landbouwbedrijven) 

 Verschillende wandeltochten, opgenomen in de wandelgids van ‘Kuurnse Va-
kantiegenoegens’ (niet bewegwijzerd).  

 Leievallei-fietsroute (tussen Wervik en Sint-Eloois-Vijve (Waregem), 40 km) 
Lussen vanaf de Leie bieden de mogelijkheid om de gemeenten te verkennen  

 Lange Afstandsfietsroute (LF-route) (tussen Zeebrugge en Menen) 
De LF-route is een uniform bewegwijzerde, doorlopende fietsroute over lange 
afstand. Ze doorkruist diverse regio’s en biedt voldoende overnachtingsmoge-
lijkheden. De Vlaamse LF-routes sluiten aan op gelijkaardige routes in de buur-
landen.  
In Kuurne passeert de LF-route langs het jaagpad langs de Leie. 

 De Streuvelsroute (autoroute, 71 km) 
Deze autoroute verkent de glooiende landstreek tussen Leie en Schelde, in de 
zuidoosthoek van West-Vlaanderen.  De route vormt een hommage aan Stijn 
Streuvels, de Vlaamse romancier (1871-1969), die in de streek woonde. 

Natuurparken 

Kuurne bezit twee ‘natuurparken’ die deel uitmaken van de toeristisch-recreatieve 
structuur. De nadruk wordt hier vooral gelegd op zachte recreatie, in relatie met de 
natuur. 

 Heulebeekdomein: het terrein langs de Heulebeek is een restant van vochtige 
valleigronden. De totale oppervlakte van het natuurgebied bedraagt ongeveer 2 
ha. Het bevat ondermeer een roggeveld, een biologisch waardevolle poel, een 
aangelegde didactische kikkerpoel en infoborden. 

 De Groene Long: dit is een natuurontwikkelingspark met een oppervlakte van 
ongeveer 7 ha. De gemeente Kuurne heeft alle percelen van het gebied aange-
kocht om het woonuitbreidingsgebied in te richten als natuurpark. Bij de inrich-
ting werd gestreefd om een evenwicht te vinden tussen de ecologische, de re-
creatieve, de educatieve en de maatschappelijke functies van het gebied. 

Beide gebieden zijn niet toegankelijk voor fietsers en bromfietsen. 

Andere bezienswaardigheden 

Kuurne telt tenslotte nog enkele bezienswaardigheden die eveneens deel uitmaken 
van de toeristisch-recreatieve structuur: 
 De Stokerijmolen (beschermd monument) 
 Het Leiemonument 
 De Sint-Michielskerk, de Sint-Pieterskerk en de Kerk van Sint-Katrien 
 De bibliotheek, met drie kunstwerken (Boekmolens, Beelden lectuur en Ge-

dachtensculptuur) 
 Hoeve Vandewalle (wordt veelvuldig gebruikt als ontmoetingscentrum) 
 Gerestaureerde stoommachines bij de Vlasbedrijven Vervaeke, Ghekiere, Ver-

schaeve en Sabbe 
 Museum ‘Nestens kunstekot aan de Leie’ (pas in 2000 geopend, ideaal voor 

groepen of als verrassingsreis) 
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KWALITEITEN EN KNELPUNTEN 

 Kuurne heeft een goed uitgeruste sportinfrastructuur, aansluitend zo-
wel op Kuurne-centrum als Sint-Pieter. 

 In Kuurne kan men kiezen uit een groot gamma van sporten: van 
zwemmen en voetbal tot minigolf, waterski en paardensport. 

 Kuurne is ook op hoger niveau toeristisch-recreatief belangrijk omwil-
le van de aanwezigheid van de hippodroom. 

 De gemeente en de plaatselijke verenigingen namen in het verleden 
initiatief om fiets- en wandelroutes in kaart te brengen en te bewegwij-
zeren. De optie van de vroegere gemeentelijke structuurplannen i.v.m. 
de recreatieve circuits werd geleidelijk gerealiseerd. 

 Kuurne bezit een aantrekkelijk museum dat pas recent werd geopend. 
 Hoewel Kuurne sterk verstedelijkt is, bezit het nog een tweetal natuur-

parken met een recreatieve waarde. 

 In Kuurne zijn er verschillende toeristische bezienswaardigheden, met 
groeiende bovenlokale uitstraling (bvb. Leiemeersen). 

 De meeste bestaande recreatieve fiets- en wandelroutes maken geen 
deel uit van een netwerk op hoger niveau. 

 Kuurne heeft zeer weinig beschermde monumenten (windmolen) en 
geen beschermde dorpsgezichten. 

 
 
 
 
 
 

2.3.7. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR -  
SYNTHESEKAART 

Kaart  20 :  Samenvatting van de bestaande ruimtelijke structuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(verkleinde versie) 
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3. RUIMTEBEHOEFTEN VAN DE 
MAATSCHAPPELIJKE SECTO-
REN 

Het ruimtelijk beeld is sterk afhankelijk van verscheidene sectorale ontwikkelingen. 
Vanuit de sectorale invalshoek kunnen specifieke problemen met een rechtstreek-
se of onrechtstreekse band met de ruimtelijke ordening, worden ontdekt. 

Voor zover zij in de gemeente een rol spelen worden sectorale problemen, ontwik-
kelingen en ruimtebehoeften mee opgenomen in het ruimtelijk structuurplan. Het 
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan vormt aldus het integratiekader of het refe-
rentiekader voor hun ontwikkeling.  

Dit betekent niet dat elke gemeente op dezelfde manier wordt onderzocht. De in-
houdelijke invulling van een gemeentelijk structuurplanningsproces wordt sterk 
bepaald door de bestaande lokale problemen en door de intensiteit van de voort-
gang van het proces. Plannen is selecteren, focussen op wat moet en kan. 

Het informatief deel van het structuurplan omvat de bestaande ruimtelijke structuur 
en prognoses. Minimaal worden de kwantitatieve behoefte aan bijkomende wonin-
gen en aan ruimte voor economische activiteiten in zogenaamde sectorstudies 
onderzocht (RO 97/02).  

Naast deze (verplichte) sectorstudies economie en wonen werden voor Kuurne ook 
de specifieke deelstudies landbouw en natuur & landschap opgemaakt. 

Uitgaande van de resultaten wordt voor de sector wonen en bedrijvigheid een aan-
zet gegeven tot beleidsmaatregelen. Deze voorstellen vormen de basis voor het 
richtinggevend deel. In de volgende paragrafen worden de relevante elementen uit 
deze sectorstudies samengevat. 

 

3.1. WONEN 
Een doordacht ruimtelijk huisvestingsbeleid vereist dat, vooraleer onbebouwde 
woonuitbreidingsgebieden verder worden aangesneden, er een algemene beleids-
visie bestaat omtrent wonen. 

In de omzendbrief RO 97/02 dd.14.03.1997 over het structuurplanningsproces 
wordt gesteld dat in het informatieve deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Struc-
tuurplan de kwantitatieve behoefte aan bijkomende woningen (analyse van vraag 
en aanbod) dient uitgewerkt te worden. De ruimtelijke vertaling van deze behoefte-
berekening vormt een onderdeel van de visie en het nemen van maatregelen inza-
ke woningbouw. Er wordt een ruimtelijk kader aangegeven voor het gemeentelijk 
huisvestingsbeleid. 

 

Een woningbehoeftenstudie vormt op middellange termijn de basis van dit huisves-
tingsbeleid: 

 De elementen van de woningbehoeftenstudie leveren materiaal voor het opstel-
len van de bestaande ruimtelijke structuur en voor het berekenen van de prog-
nose van de woonbehoefte op middellange termijn (het informatief deel). 

 De aanzet tot visievorming omtrent huisvesting maakt onderdeel uit van de vi-
sie op de toekomstige ruimtelijke structuur, die past binnen het richtinggevend  
deel. 

 De elementen van de prioriteitenbepaling voor wonen behoren in essentie tot 
het bindend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. 

De omzendbrief RO 97/03 dd.12.05.1997 geeft aan wat een sectorstudie wonen 
dient te omvatten : 

 Een eerste deel omvat een situering van de gemeente op ruimtelijk vlak, taak-
stellingen vanuit gewestelijke en provinciale plannen, enkele demografische 
evoluties en kenmerken van het bestaande woningbestand.  
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 Vervolgens is er een kwantitatief gedeelte: 

- Raming van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden (1997-2007) 

- Inventaris van het aanbod 

- Confrontatie van behoefte en aanbod  

De behoefte aan bijkomende woongelegenheden wordt hierbij in overeen-
stemming gebracht met de taakstelling voor wonen van het stedelijk gebied of 
het uitrustingsniveau van kernen in het buitengebied. 

 In het laatste gedeelte worden verschillende beleidselementen behandeld 
m.b.t. het aansnijden van bijkomende ruimte voor woningbouw, met inbegrip 
van maatregelen van fasering, gebaseerd op een aanzet van globale visie op 
wonen in de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeente rekening houdt met 
een gewijzigde behoefte tengevolge van gezinsverdunning en de veroudering 
van de bevolking. De kwalitatieve aspecten o.a. woningdifferentiatie, inbreiding, 
renovatie, vernieuwbouw, herbestemming en het aanbrengen van omgevings-
elementen hebben een belangrijke impact op het gemeentelijk huisvestingsbe-
leid. 

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen heeft eveneens in een 
specifiek beleidskader aangegeven wat een gemeentelijke woningbehoeftenstudie 
dient te omvatten. 

In het kader van de opmaak werd aldus een gemeentelijke woningbehoeftenstudie 
opgesteld (ontwerpversie werd besproken op de stuurgroepvergadering van 16 
december 2002). Onderstaande gegevens geven een beknopte samenvatting van 
deze woningbehoeftenstudie. 

3.1.1. TAAKSTELLING 
Kuurne is de dichtstbebouwde gemeente in het arrondissement Kortrijk en één van 
de dichtstbebouwde gemeenten in Vlaanderen. Bij analyse van de bestaande ruim-
telijke structuur van Kuurne kan worden gesteld dat de bebouwde delen van de 
gemeente een morfologisch aaneengegroeid verstedelijkt gebied vormen. In het 

gewestelijk RUP Afbakening van het Regionaalstedelijk (goedgekeurd 20.01.2006) 
gebied Kortrijk werd het overgrote deel van de gemeente – de geürbaniseerde op-
pervlakte – binnen het stedelijk gebied opgenomen.  Het buitengebied van Kuurne, 
waar Sint-Katrien deel van uitmaakt, wordt verder gekenmerkt door een aantal 
groepen van bebouwing. 

Voor de stedelijke gebieden (gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot de stedelijke 
gebieden behoren) wordt vanuit Vlaams schaalniveau een taakstelling voor wonen 
aangegeven.  Een taakstelling is een kwantitatieve aanname die de groei van het 
ruimtegebruik in kwantitatieve zin beheersbaar maakt.  Deze aanname wordt in het 
RSV ruimtelijk vertaald in het principe van ‘gedeconcentreerde bundeling’ en staat 
voor een selectieve concentratie van verstedelijkte groei, waaronder wonen. In het 
informatief deel werden verschillende ramingen gemaakt naar de behoefte aan 
bijkomende woongelegenheden tussen 1991 en 2007.  Hieruit is een voorzichtige 
prognose weerhouden.  Elementen van deze prognose zijn de raming van het aan-
tal gezinnen op basis van een trendscenario en een frictieleegstand van 3 % die in 
functie van de migratiedruk verhoogt of verlaagt. 

Uit de prognose blijkt dat Vlaanderen in 2007 ongeveer 400.000 woningen meer  
nodig zal hebben dan in 1991. Deze relatief omvangrijke uitbreiding van de wo-
ningvoorraad wordt onder meer veroorzaakt door gezinsverdunning en de vergrij-
zing van de bevolking.   

De provinciale taakstelling is de behoefte aan bijkomende woongelegenheden te 
verdelen naar de geselecteerde structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden, 
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau en gemeenten van het buitengebied 
volgens de opgegeven verdeelsleutel 67/33. 

De kwantitatieve taakstelling voor wonen is opgenomen in het informatief deel:   

 Voor alle regionaalstedelijke gebieden in West-Vlaanderen bedraagt het totale 
pakket bijkomende woongelegenheden binnen de periode 1991-2007 27.650 
eenheden. 

 Een effectief pakket bijkomende woongelegenheden wordt wel toebedeeld aan 
de verschillende fusiegemeenten, die geheel of gedeeltelijk behoren tot een 
kleinstedelijk gebied en aan de fusiegemeenten in het buitengebied. 
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Het totaal aantal bijkomende woongelegenheden wordt verdeeld in drie gedeelten: 
een trend-gedeelte (30%), een sturend gedeelte (50%) en een reservegedeelte 
(20%).  Het reservegedeelte wordt voorlopig op het provinciaalniveau gehouden. 
Na verloop van tijd zijn er immers ontwikkelingen mogelijk die bijstelling vereisen.  

Volgens de berekeningen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) moet 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk in zo’n 7.650 tot 8.250 bijkomende wooneen-
heden voorzien voor de planperiode 1999-2007. 

 (Deel van) gemeente Totaal 

 

Aansnijden onbe-
bouwde terreinen - 

77% 

Verdichting en invul-
ling verkavelingen - 

23% abs. 
cijfers 

% 

Stedelijk gebied Deerlijk 435 130 565 7,4% 

Stedelijk gebied Harelbeke 730 218 948 12,4% 

Stedelijk gebied Kortrijk 2.285 682 2.967 38,8% 

Stedelijk gebied Kuurne 596 178 774 10,1% 

Stedelijk gebied Wevelgem 1.132 338 1.470 19,2% 

Stedelijk gebied Zwevegem 711 212 923 12,1% 

TOTAAL 5.889 1.758 7.647 100% 

Bron : Leiedal en West-Vlaams Economisch Studiebureau, Ontwerpnota voorstel van ASK, 
mei 2000, p.60-66. 

Verwerking : Stad Kortrijk – Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. 

Voor de planperiode 1999-2007 betekent dit een totale taakstel-
ling (werkhypothese) van 774 (= 178 + 596) wooneenheden voor 
het stedelijk gebied Kuurne. 

3.1.2. RAMING VAN DE BEHOEFTE 
Bij de behoefteberekening wordt uitgegaan van de behoefte aan bijkomende 
woongelegenheden ten gevolge van de aangroei van het aantal gezinnen. De be-
hoefte aan bijkomende woongelegenheden in een bepaalde periode wordt bere-
kend door het verschil te nemen tussen het geraamde aantal huishoudens op het 
einde van de periode, vermenigvuldigd met de gewenste frictieleegstand, en het 
aantal gezinnen in het begin van de periode. Hierbij wordt de frictieleegstand gede-
finieerd als de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te 
doen functioneren. De noodzakelijke frictieleegstand wordt geschat op 3% afhan-
kelijk van de migratiedruk. 

Voor het inschatten van de behoefte op gemeentelijk niveau wordt berekend op 
basis van een gesloten prognose. De gesloten prognose gaat uit van een strikt 
gesloten demografisch model; er wordt met andere woorden geen rekening gehou-
den met in- en uitwijking. De gesloten prognose bestaat uit volgende stappen: 

 een bevolkingsprognose; 

 een gezinsprognose; 

 een kwantitatieve raming van de woningbehoefte. 

Deze stappen werden in de sectorstudie wonen behandeld.  Dit resulteerde in 
een woningbehoefte voor de periode 31/12/1997 – 01/01/2007 volgens de ge-
sloten prognose: 546 wooneenheden (waarvan 10% buitengebied: 65 we). 

3.1.3. AANBOD 
De inventaris van het aanbod omvat gegevens over het aanbod aan bestaande 
woongelegenheden, het aanbod en voorziene projecten voor sociale woningen, de 
verdichtingmogelijkheden, en de inventaris van de bouwmogelijkheden in de ge-
meente. 

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van het totale aanbod aan 
bouwmogelijkheden voor wonen in Kuurne.  Het betreft een theoretisch aanbod 
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beschikbare bouwgronden van 1.313 eenheden in stedelijk gebied en 20 eenheden 
in buitengebied.  
 

 Verdichtings-
mogelijkheden 

Onbebouwde loten in 
verkavelingen 

Percelen 
langs uitge-
ruste wegen 

Niet-uitgeruste gronden 

 

TOTAAL 

 Sociaal Privaat Nà   
1980 

Vóór 1980  In woongebied In woon-
uitbreiding 

 

Stedelijk 
gebied 

91 - 41 58 121 336 666 1.313 

Buiten-
gebied 

0 - 0 13 7 0 0 20 

TOTAAL 91 - 41 71 128 336 666 1.333 

Bron: Gemeente Kuurne+ verwerking Leiedal, 2002 

In realiteit zullen echter niet alle juridisch beschikbare kavels en grotere bouwgron-
den in Kuurne tijdens de eerstvolgende jaren daadwerkelijk op de markt komen.  Er 
wordt daarom een scenario (hypothese) gehanteerd dat realistisch haalbaar (uit-
voerbaar) zou zijn binnen de planperiode 1998-2007, mits vanuit het gemeentebe-
stuur een actief woonbeleid wordt gevoerd. Vandaar werd er steeds een realisatie-
graad toegepast op de resultaten. Deze realisatiegraden worden in rekening ge-
bracht bij de confrontatie tussen behoefte en aanbod. 

De voorbije periode tussen het referentietijdstip (31/12/1997) en het tijdstip van de 
sectorstudie wonen (december 2002) laat ons toe om de realisatiegraden voor de 
periode 2001 – 2007 op een zo realistisch mogelijke manier in te schatten. Sinds 
1997 werd immers vanuit de gemeente een huisvestingsbeleid gevoerd die zich 
focust op inbreiding, verdichting, renovatie en vernieuwingsbouw waardoor de rea-
lisatiegraden vrij effectief en realistisch kunnen worden ingeschat. Deze realisatie-
graden liggen globaal genomen hoger dan de minimum vereiste die werd voorop-
gesteld vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen. Uitgaande 
van deze kennis worden volgende realisatiegraden voor Kuurne gehanteerd:  

 100% realisatie van de verdichtingmogelijkheden (sociaal, privaat) 

 75% realisatie van onbebouwde loten in verkavelingen van na 1980; 35% reali-
satie op oude verkavelingen (vóór 1980)  

 40% realisatie van onbebouwde percelen in woongebied, buiten verkavelingen, 
langs uitgeruste wegen 

 70% realisatie van niet-uitgeruste onbebouwde terreinen in woongebied (zowel 
binnen als buiten BPA’s).  

3.1.4. CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de confrontatie van het beschikbare 
aanbod aan juridische woonkavels met de taakstelling van het ASK en de geraam-
de gemeentelijke behoefte volgens de gesloten prognose tot het jaar 2007. 

Na verdeling over de verschillende (delen van) gemeenten binnen het regionaal-
stedelijk gebied Kortrijk wordt voor Kuurne rekening gehouden met ongeveer 178 
te realiseren wooneenheden voor wat betreft 'verdichting en invulling van onbe-
bouwde percelen in verkavelingen'.  Voor de taakstelling 'bebouwing van woon- en 
woonuitbreidingsgebieden', betekent dit voor Kuurne de realisatie van ongeveer 
596 wooneenheden, rekening houdende met een realisatiegraad van 70%. De tota-
le taakstelling voor het stedelijk gebied Kuurne beloopt 774 wooneenheden voor de 
planperiode 1999-2007. Verminderd met het aantal gerealiseerde wooneenheden 
tussen 1999-2000 in het stedelijk gebied (53 wooneenheden) dienen minimum 721 
woningen gebouwd te worden om te voldoen aan de taakstelling voor wonen in het 
stedelijk gebied voor de periode 2001-2007. 

De confrontatie met het bestaande theoretische aanbod (juridisch beschikbare 
gronden) gelegen in woongebied: 91 + 41 + 58 + 121 + 336 = 647 in het stedelijk 
gebied wijst uit dat dit aanbod niet voldoende is om aan de behoefte te voldoen.  

Theoretisch gezien zouden de woonuitbreidingsgebieden gelegen binnen het 
regionaalstedelijk gebied gedeeltelijk moeten worden aangesneden. 
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 STEDELIJK GEBIED BUITENGEBIED 

BEHOEFTE 2001-2007: Taakstelling ASK: Vanuit eigen behoefte: 

 

 

721 

721 

65 

65 

AANBOD   

. Verdichting 

Realisatiegraad 100% 

91 

91 

0 

0 

. Loten in verkavelingen - na '80 

Realisatiegraad 75% 

41 

31 

0 

0 

. Loten in verkavelingen - voor '80 

Realisatiegraad 35% 

58 

20 

13 

5 

. Ongebouwde percelen langs 
uitgeruste wegen 

Realisatiegraad 40% 

121 

 

48 

7 

 

3 

. Onbebouwde terreinen > 0,4 ha in 
woongebied 

Realisatiegraad 70% 

336 

 

235 

0 

 

0 

TOTAAL 647 20 

TOTAAL 
                   rekening houdende met  

            de realisatiegraden 

425 8 

VERSCHIL 

 

-74 

-296 

-45 

-57 

 
 
 
 
 
 

Samengevat in een overzichtstabel geeft de sectorstudie wonen de volgende 
resultaten: 

 

Woningbehoefte Kuurne 1997 – 2007 (volledig) 546 we 

Woningbehoefte Kuurne 2001 – 2007 (volledig) 353 we 

(daarvan in het buitengebied) 65 we 

Taakstelling ASK 721 we 

Momenteel aanbod binnen ASK - juridisch klaar 647 we 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit deze gegevens kunnen we besluiten dat het juridisch aanbod binnen het 
regionaalstedelijk gebied van Kuurne medio 2002 groter is dan de behoefte-
berekening van de eigen groei in de periode tussen 1997 en 2007; maar klei-
ner is dan de taakstelling van de ASK voor Kuurne vooropgesteld heeft. 

Gelet op de huidige timing van de betreffende projecten (ASK, GRS Kuurne, ...) 
kunnen de eerste stappen om deze opties tot realisatie te brengen pas in 2007 
gezet worden. 
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3.2. BEDRIJVIGHEID 

3.2.1. OVERZICHT VAN DE BESTAANDE SITUATIE 
Het volledige overzicht over de bestaande economische situatie van Kuurne, sa-
men met de prognoses van de toekomstige evoluties, zwakten/sterkten evaluatie 
ea, maken deel uit van de afzonderlijke sectorstudie economie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedrijfszetels geprojecteerd op het gewestplan geven het volgende overzicht: 
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3.2.2. AANBOD 
Zoals reeds vermeld is Kuurne één van de dichtbebouwde gemeenten in Vlaande-
ren. Dit geldt ook op het gebied van het ruimtegebruik voor bedrijvigheid. 

 

De sectorstudie economie spitst zich vooral toe op de raming van de behoefte aan 
ruimte voor regionale en lokale bedrijvigheid. De andere vormen van economische 
activiteiten, zoals de bedrijven en grootschalige kleinhandelsactiviteiten  geconcen-
treerd langs de Brugsesteenweg, zonevreemde bedrijven of de bedrijven geïnte-
greerd in het woonweefsel, zijn in deze behoefteraming niet betrokken. 

Kuurne telt ca 140 ha gronden die volgens het gewestplan gelegen zijn in het ge-
bied voor milieubelastende industrieën of gebieden voor KMO’s. Een zeer aanzien-
lijk deel ervan is ingenomen door grootschalige kleinhandelsvestigingen, bvb. aan 
de Ringlaan, Ter Ferrants, enz. 

De recente situatie van aanbod aan bedrijventerreinen en gronden wordt in de vol-
gende tabel weergegeven: 

Omschrijving Oppervlakte (ha) 
Volledige leegstand 0,7 ha 
Volledig bezet 137,5 ha 
Niet realiseerbaar 2,6 ha 
Beschikbaar (privaat) 0,6 ha 
Beschikbaar (publiek) 0,0 ha 
Reservegrond  49,1 ha 

 

De tabel toont dat er een theoretisch aanbod is van 0,6 ha. Deze percelen zijn in 
principe direct bebouwbaar (gelegen langs uitgeruste wegen).  

De volgende kaart geeft een overzicht van alle beschikbare gronden betrokken in 
de berekening van de behoefte: 
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3.2.3. RAMING VAN DE BEHOEFTE 
Methodiek: keuze 
Voor wat betreft de behoeftebepaling voor lokale bedrijvigheid bestaat er geen 
eenvormige methodiek om definitief de behoefte te berekenen voor de volgende vijf 
à tien jaar. Er worden door de hogere overheden verschillende methodes gebruikt 
en aangereikt.  
Sedert de goedkeuring van het PRS West-Vlaanderen gebeurt de toetsing ter zake 
door de provincie. In het PRS West-Vlaanderen worden volgende twee methodie-
ken vooropgesteld voor de raming van de behoefte aan bijkomende bedrijventer-
reinen: 
• behoefteraming op basis van een enquêtering; 
• behoefteraming op basis van de gerealiseerde grondverkopen in het verleden. 
 
De behoefteraming voor nieuwe lokale bedrijventerreinen gebeurde voor Kuurne 
op de tweede manier, m.a.w. op basis van de extrapolatie van de verkoop van be-
drijfsgrond voor nieuwe, uitbreidende en herlokaliserende bedrijven. 

De gemeente Kuurne opteerde om de behoefteraming voor nieuwe lokale bedrij-
venterreinen op volgende manier te bepalen: 

Op basis van de extrapolatie van de verkoop van bedrijfsgrond (op basis van het 
gemiddelde over de laatste 20 jaar, of op basis van een relevante 10-jarenperiode 
sedert 1980) voor nieuwe, uitbreidende en herlokaliserende bedrijven. 
Omdat de ruimtelijk-economische structuur in regio’s en gemeenten slechts lang-
zaam verandert is het mogelijk om voor de korte termijn (dat is < 5 jaar) de ruimte-
vraag te berekenen op basis van de extrapolatie van de historische uitgifte aan 
lokale bedrijventerreinen. Dit is de som van de grondverkopen van alle bedrijfsper-
celen kleiner dan of gelijk aan 5.000 m², zowel gelegen op de grote (regionale) 
bedrijfsterreinen als op individuele bedrijfspercelen in Kuurne.  

De historische methode heeft voor- en nadelen. Theoretisch is het denkbaar dat de 
gemeentelijke behoefte in het verleden een veelvoud was van de uitgifte, doch dat 
tegenover deze vraag geen adequaat aanbod stond. In dat geval zullen bedrijven 

zijn uitgeweken naar andere regio’s of een vestigingsplaats buiten de bedrijventer-
reinen hebben gezocht. 

Evolutie verkoop (vraag) 

Grafiek 1 geeft een overzicht van zowel het aanbod als de vraag van bedrijventer-
reinen in de periode 1963-2003. Uit de grafiek blijkt een aanbod tot 1992. Sinds-
dien is het aanbod aan bedrijventerreinen zeer beperkt. De grafiek wijst op een 
structureel tekort in het afgelopen decennium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2 splitst de verkopen op naar regionale bedrijventerreinen (percelen > 
5.000 m2) en lokale bedrijventerreinen. Uit de grafiek blijkt dat de lokale terreinen 
qua oppervlakte beperkt zijn in vergelijking met de verkochte regionale terreinen. 

Grafiek 1 - Aanbod en verkoop van percelen op bedrijventerreinen 
1963-2002
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grafiek 1 - aanbod en verkoop van percelen op bedrijfsterreinen 
1963 - 2002 
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De verhouding van de regionale terreinen ten opzichte van de lokale terreinen 
wordt weergegeven in grafiek 3. Uit de grafiek blijkt dat de regionale terreinen in de 
laatste 40 jaar steeds ruim 87 procent van het bedrijventerreinareaal uitmaakten, 
met pieken tot 92 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hoge percentage aan regionale bedrijventerreinen in Kuurne is vooral aan de 
industriezone Kortrijk-Noord te danken. De verhouding regionaal/lokaal, 90/10 be-
tekent daarom niet dat er weinig lokale bedrijvigheid in Kuurne zou zijn, maar dat 

deze gedomineerd is door de kwantiteit aan terreinen van bovenlokaal belang. Uit 
de volgende grafiek blijkt het aandeel van regionale bedrijventerreinen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario’s 

Aan de hand van bovenstaande gegevens kunnen verschillende scenario’s worden 
ontwikkeld. De hoofddiscussie handelt over de vraag welke de relevante tienjaren-
periode is en welke de planhorizon in ogenschouw dient genomen te worden. Ge-
zien er sedert 1992 een heel beperkt aanbod was, is het niet aangewezen de peri-
ode 1993-2002 als tienjarenperiode te nemen.  

Grafiek 2 - Verkoop lokale en regionale bedrijfspercelen
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grafiek 2 - verkoop lokale en regionale bedrijfspercelen 
Grafiek 3 - Aandeel regionale bedrijventerreinen
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Er worden vier scenario’s onderscheiden. Scenario 1 neemt de periode 1990-1999 
in overweging. Scenario 2 werkt met de periode 1984-1993. Beide scenario’s be-
helzen een periode van 10 jaar. 

De scenario’s 3 en 4 zijn varianten op de eerste scenario’s maar berekenen een 
behoefte op een periode van 8 jaar, zijnde de planperiode van 5 jaar en een ijzeren 
voorraad van 3 jaar.  
Scenario 1  
• Beschouwde periode: 1990-1999 
• Planhorizon: 2003-2007 (5 jaar) 
• Gemiddelde verkoop per jaar: 24.620 m²   
24.620 m²  X 5 jaar = 123.100 m²  = 12,3 ha 
Scenario 2  

• Beschouwde periode: 1984-1993 
• Planhorizon: 2003-2007 (5 jaar) 
• Gemiddelde verkoop per jaar: 30.230 m2 
30.230 m² X 5 jaar = 151.150 m²  = 15,1 ha 

Grafiek 5 geeft de extrapolatie weer van scenario 2. De vooropgestelde behoefte is 
de oppervlakte onder de lijn. 
Scenario 3  
• Beschouwde periode: 1990-1999 
• Gemiddelde verkoop per jaar: 24.620 m²   
• Planhorizon: 2003-2010 (8 jaar) 
24.620 m²  X 8 jaar = 196.960 m²  = 19,7 ha 

Scenario 4 
• Beschouwde periode: 1984-1993 
• Gemiddelde verkoop per jaar: 30.230 m2 
• Planhorizon: 2003-2010 (8 jaar) 
30.230 m² X 8 jaar = 241.850 m²  = 24,2 ha 

Naargelang het gekozen scenario bedraagt de behoefte: 
Scenario 1: 12,3 ha 
Scenario 2: 15,1 ha 
Scenario 3: 19,7.ha  
Scenario 4: 24,2 ha 
 
 
3.2.4. CONFRONTATIE AANBOD – BEHOEFTE 
In onderstaande tabel wordt rekening houdend met het gekozen scenario : het te-
kort aan bedrijventerreinen wordt weergegeven: 

  Aanbod Behoefte Verschil 

Scenario 1 0,6 12,3 -11,7 

Scenario 2 0,6 15,1 -14,5 

Scenario 3 0,6 19,7 -19,1 

Scenario 4 0,6 24,2 -23,6 

De economische structuur van Kuurne wijst op een belangrijke centrumfunctie in-
zake economische activiteit met een blijvend belang aan bedrijfsgerichte dienstver-
lening. 
 

Het dringendste probleem in Kuurne is ruimte voor lokale bedrij-
vigheid. Gezien de dominantie van de regionale bedrijvigheid in 
Kuurne en het zeer beperkte aanbod aan ruimte voor lokale be-
drijfsactiviteiten, is een corrigerend beleid gewenst. Dit betekent 
dat naast de oppervlakte voorzien voor lokale bedrijvigheid in de 
ASK (± 1 ha) moet naar een nieuwe locatie van ± 5 ha worden 
gezocht. 
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4. MENING BEVOLKING 
*Bron:  verslag denkdag, 28 februari 2002 
 
Op de denkavond van 28 februari 2002 kregen de inwoners van Kuurne de gele-
genheid om hun ideeën over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de ge-
meente te formuleren. Er was een talrijke opkomst van ongeveer 95 personen.  
Dit verslag geeft een beknopte synthese van de belangrijkste bemerkingen en 
krachtlijnen die geformuleerd werden. Alle visies en standpunten komen daarbij 
aan bod.  Het is gebaseerd op de verslagen van de drie werkgroepen en de schrif-
telijke bemerkingen die na de denkdag aan het gemeentebestuur werden overge-
maakt. 
Een algemene opmerking is dat het Structuurplan 2000 als positief wordt ervaren 
en men wil op hetzelfde elan verder gaan. 

4.1.1. HUISVESTING EN LEEFKWALITEIT 
 Er is wateroverlast tussen Kuurne en Sint-Katrien. Bufferbekkens? 
 Er moet duidelijkheid komen omtrent zonevreemde woningen in het agrarisch 

gebied. 
 Er moet voldoende groen in de nieuwe wijken worden voorzien, omwille van de 

leefkwaliteit. 
 Er wordt gevraagd naar woondifferentiatie. 
 Nieuwe woonmogelijkheden bestaan er misschien door vernieuwbouw en an-

dere woonvormen. 
 Renovatie zou kunnen gestimuleerd worden door hogere subsidies. 
 De leegstand in de kern moet worden tegengaan. Ook oude industriepanden 

kunnen gereconverteerd worden in appartementsgebouwen. 
 Bouwgrond die in het gewestplan als woongebied is bestemd, moet deze func-

tie behouden. 
 Wonen moet van de open ruimte gebufferd worden. 
 Verwevenheid van functies moet kunnen. 

 Hoogbouw in Kuurne kan. Sommigen pleiten voor 3 bouwlagen + dak, anderen 
voor 4 bouwlagen + dak. Hoogbouw kan echter enkel in het centrum en niet in 
de woonwijken. Stedelijkheid is OK, maar laat ons van Kuurne geen stad ma-
ken. 

 Voor de bejaarden wordt aandacht gevraagd voor de uitbouw van diensten en 
voorzieningen in het centrum. 

 Het openbaar domein is aan een opknapbeurt toe. 
 Men vreest voor het karakter van de oude kern, als de oorspronkelijke bebou-

wing verloren gaat ten voordele van nieuwbouwprojecten. 
 Vooraleer nieuwe ruimte aan te snijden zouden de bestaande verkavelingen 

moeten worden afgewerkt en alle inbreidingsmogelijkheden moeten benut wor-
den. 

 Kuurne dient aantrekkelijker gemaakt te worden voor jonge gezinnen. Dit wil 
zeggen: compacte woningen met private buitenruimte tegen een schappelijke 
koopprijs. 

 Op Sint Pieter heerst geen dorpsgevoel, geen gemeenschapsgevoel. Dit kan 
veranderd worden door de integratie van centrumfuncties. Deze centrumfunc-
ties kunnen de dynamiek stimuleren.  

 Het  voorzieningenniveau in Kuurne moet worden opgetrokken. 
 Er is nood aan ontmoetingsplaatsen, zowel voor ouderen als voor jongeren. 
 Er dient aandacht worden geschonken aan de verdere ontwikkeling van de 

dorpskern van Sint-Katrien (postkantoor opnieuw openstellen?). 

4.1.2. WERKEN 
 Er is vraag naar bufferbekkens op de industrieterreinen. 
 Industrie moet gebufferd worden van wonen. 
 Er wordt gesteld dat door buffering van de huidige industrieterreinen er een 

duidelijke grens kan ontstaan tussen de bedrijvigheid en de open ruimte. 
 Buffering tussen wonen en industrie hoeft niet altijd. Het creëren van een gelei-

delijke overgang tussen wonen en industrie, met een ambachtelijke zone, moet 
ook kunnen (cfr. oude bpa's). 

 Het aanplanten van groen tussen de industrie en de open ruimte kan een rem 
stellen aan de uitbreidingsmogelijkheden voor industrie. Toch: landbouw dient 
ook beschermd te worden, daarom is het toch beter om een buffer te voorzien. 
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 Buffering zou moeten worden voorzien op de bedrijfsgronden en aangeplant 
worden door de bedrijven zelf of door de gemeente. 

 Er wordt vernoemd dat Kuurne voldoende industrie heeft. Men wil duidelijkheid 
over het al dan niet uitbreiden van de industrie. Meer industrie betekent meer 
verkeer, minder landbouw en duurdere bouwgrond. Bedrijfsleiders willen dan 
weer meer industrie. 

 Storende bedrijven dienen herlokaliseerd te worden in bedrijventerreinen. 
 In Sint-Pieter is er geurhinder door bedrijvigheid. 

 
4.1.3. MOBILITEIT 
 Het doorgaand verkeer door de kern van Kuurne dient verbeterd of zelfs ver-

meden te worden. 
 Er wordt gesteld dat het centrum van Kuurne oververzadigd is aan verkeer. 
 Er zou moeten kunnen voor gezorgd worden dat het verkeer voor de industrie-

parken rechtstreeks gebeurt en niet door Kuurne hoeft te rijden. 
 Er zijn structurele hervormingen nodig om de verkeersproblematiek op te los-

sen. 
 Er wordt gevraagd om aan de scholen de verkeersveiligheid (invoeren van zo-

ne 30) te verbeteren.   
 De aanleg van woonerven in de wijken kan de verkeersveiligheid in de woon-

gebieden vergroten. 
 Voetgangers en fietsers moeten op een vlotte en veilige manier door de kern 

kunnen fietsen. 
 Ook langs de gewestwegen moet de zwakke weggebruiker veilig kunnen be-

wegen. 
 Er zijn onvoldoende parkeermogelijkheden in het centrum, maar de twee par-

kings aan de rand van de kern (Vlaskouter, Damier) worden onvoldoende ge-
bruikt voor langparkeren. Iedereen (kort- en langparkeerders) wil in het centrum 
parkeren. 

 De kleine ring (voorstel structuurplan 2000) moet prioritair gerealiseerd worden. 
 De aanleg van de gewestwegen ' (verkeersveiligheid) moet verbeterd worden. 
 Het openbaar vervoer tussen Kuurne en Sint-Katrien is zeer slecht. 
 Niet alle verkeer moet uit het centrum vermeden worden. Voor de handelsza-

ken is het immers belangrijk dat er blijvend verkeer door het centrum komt. 
 Centrumvernieuwing is belangrijk om de verkeersproblematiek en parkeerover-

last in Kuurne te verbeteren. 

 Er wordt gepleit om de Brugsesteenweg uit te bouwen tot een (lokaal) winkel-
centrum. 

 Er wordt gepleit om de Noordlaan door te trekken voor de ontlasting van de 
dorpskern. 

4.1.4. LANDBOUW 
 Er is wateroverlast tussen Kuurne en Sint-Katrien. 
 Jonge landbouwers moeten een kans krijgen om te kunnen blijven boeren. In-

dustrie mag niet primeren boven alles! 
 Er is bezorgdheid om de bestemming van de landbouwgronden, wanneer een 

landbouwer geen opvolging heeft. 
 Waarom is de landbouw in Kuurne zo eenzijdig gericht op veeteelt? Vroeger 

was er veel meer akkerbouw in Kuurne. 
 Het gebied tussen Kuurne en Sint-Katrien moet voorbehouden blijven voor de 

landbouw. 

4.1.5. NATUUR EN LANDSCHAP 
 Naar Sente toe dient het groene, open karakter behouden te blijven. 
 Het is belangrijk dat rond de kern en de wijken groen en open ruimte behouden 

blijft. 
 In de open ruimte dient gezocht te worden naar een evenwichtig geheel tussen 

landbouw, natuur, recreatie en toerisme. 
 Nog ingesloten open ruimtes in de kern moeten worden open gehouden. Kuur-

ne is al voldoende bebouwd. 
 Er is vraag naar meer groen in het straatbeeld. 
 Privé-initiatief omtrent groenaanplanting moet gestimuleerd worden, of zelfs 

verankerd in de verkavelingsvoorschriften. 
 Gecultiveerd groen (bvb. in woonwijken) kan eveneens het groene beeld van 

de gemeente versterken.  
 Het is niet voldoende om enkel groene ruimten te hebben, er moet eveneens 

gezorgd worden voor een verbinding tussen de verschillende gebieden. 
 Ook ecologisch groen moet een kans krijgen. De natuur moet zijn eigen ding 

kunnen doen. 
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 De subsidiëringregel voor kleine landschapselementen zou moeten kunnen 
worden uitgebreid naar de gewone burger (nu enkel voor landbouwers). 

 De beekvalleien moeten bewaard en opgewaardeerd worden. 
 Een samenwerking tussen natuur en landbouw dient gestimuleerd te worden. 

4.1.6. RECREATIE EN TOERISME 
 De wettelijke voet- en kerkwegels moeten worden beschermd of terug openge-

steld worden voor recreatie. 
 De centralisatie van sport en spel is OK, anderen vinden het minder OK omdat 

sommige Kuurnenaars daardoor grote verplaatsingen moeten doen. 
 De hippodroomareaal heeft potenties die niet worden benut. Er wordt gedacht 

aan een link met BLOSO, onderwijs e.d. 
 De bestaande groenzones kunnen worden aangevuld met bijkomende attrac-

tiepolen (educatieve voorzieningen, cafetaria, enz.) om de recreatieve waarde 
ervan te verhogen, en daarmee het aantal bezoekers. De Groene Long wordt 
immers weinig bezocht. 
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5. PLANNINGSCONTEXT 
De planningscontext geeft een overzicht van documenten die van belang zijn voor 
de ruimtelijke visie en het ruimtelijk beleid van Kuurne. Dit gedeelte wordt op het 
lichtblauw getint papier afgeprint. 
Sinds ca. 25 jaar is er in Kuurne al een traditie gegroeid om een planmatig ruimte-
lijk ordeningsbeleid te voeren. In 1975 is een structuurplanning met de klassieke 
methodologie uitgevoerd. Deze planning leidde niet tot concrete realisaties, maar 
bracht wel een denken over de ruimtelijke ordening op gang. In 1990 startte de 
opmaak van het Structuurplan Kuurne 2000. In 1991 werd het goedgekeurd door 
de gemeenteraad. Verder in dit hoofdstuk (5.3) wordt dieper ingegaan op deze 
plannen.  

5.1. GEWESTELIJK NIVEAU 
5.1.1. GEWESTPLAN KORTRIJK (KUURNE) 
 
*juridisch document 

Kaart  22: Gewestplan 
 
Het Gewestplan Kortrijk werd vastgesteld bij K.B. van 4 november 1977 en het 
vormt nog steeds een juridisch document. Momenteel zijn er immers nog geen 
goedgekeurde uitvoeringsplannen die het (geheel of gedeeltelijk) vervangen.  
 
De toelichting bij het gewestplan Kortrijk (Bestuur van de Stedenbouw, 1977) duidt 
op de nadrukkelijke groei naar verstedelijking in de gehele Leievallei en op het ge-
vaar dat een verdere evolutie de open ruimten zal opslorpen die levensnoodzake-
lijk zijn als groenlong voor de streek.   
 
Het gewestplan werd reeds meermaals gewijzigd. De laatste wijziging werd goed-
gekeurd bij besluit van de Vlaamse regering op 6 juli 2001. Deze wijziging had 
geen betrekking op grondgebied Kuurne. Een eerdere gewestplanwijziging werd 
goedgekeurd op 10 november 1998 en hield voor Kuurne een wijziging in van 

woonuitbreidingsgebied naar parkgebied, om het natuurpark ‘De Groene Long’ te 
realiseren, en een wijziging van woonuitbreidingsgebied naar recreatief park langs 
de Leie. Reservatiestroken voor de R8 en de Noordlaan werden verwijderd, gezien 
deze wegen ondertussen waren gerealiseerd. 

 
We treffen in Kuurne de volgende bestemmingen aan: 
 

Bestemmingen Gewestplan  ha 
Bebouwde gebieden 628,94 
-  woongebied 356,12 
-  woongebied met landelijk karakter 12,66 
-  woonuitbreidingsgebied 113,07 
-  gemengde woon- en industriegebieden  1,74 
-  gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 1,82 
-  industriegebieden 5,95 
-  reservegebied voor beperkte industriële uitbreiding 0,57 
-  ambachtelijke bedrijven en KMO's 11,24 
-  gebied voor milieubelastende industrie 126,27 
Onbebouwde gebieden 372,04 
-  agrarische gebieden 276,26 
-  gebieden voor dagrecreatie 26,24 
-  buffergebieden 6,80 
-  groengebied 0,49 
-  parkgebied 19,89 
-  recreatief parkgebied 24,28 
-  natuurgebied 18,58 
TOTAAL 1.000,83ha 

 

Opvallend voor Kuurne is het hoge aantal ‘bebouwde’ bestemmingen ten opzichte 
van de ‘onbebouwde’ bestemmingen. Vooral wonen en industrie zijn opvallend 
aanwezig in Kuurne, vooral ten westen van N50. 
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5.1.2. RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 
(RSV) 

 
*Juridisch en beleidsdocument 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een beleidsdocument dat werd 
goedgekeurd door de Vlaamse regering in september 1997 en door het Vlaams 
parlement in november 1997. 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft het wettelijk kader aan waarin de 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het uitgangspunt is het streven 
naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Naast informatieve en richtinggevende 
bepalingen worden ook bindende bepalingen vastgelegd. Het RSV vormt de inhou-
delijke basis voor provinciale en gemeentelijke uitvoeringsinstrumenten en –
plannen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt verder geconcretiseerd in 
het Provinciaal Structuurplan. 

VISIE EN BASISDOELSTELLINGEN 

Kaart  23 :  Gewenste ruimtelijke structuur Vlaanderen 
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt kernachtig verwoord 
in de metafoor “Vlaanderen, open en stedelijk”. Het RSV streeft namelijk naar een 
duidelijk onderscheid tussen openheid en stedelijkheid. 
 
Deze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoel-
stellingen: 
• de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden en het gericht verweven en 

bundelen van functies en voorzieningen binnen de stedelijke gebieden; waarbij 
absolute prioriteit gaat naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer van de 
bestaande stedelijke structuur; 

• het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bun-
deling van wonen en werken in de kernen van het buitengebied; 

• concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken  
van de bestaande economische structuur van Vlaanderen; 

• optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de 
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief 
vervoer en de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die 
worden ontsloten door openbaar vervoer. 

 
Deze vier doelstellingen worden in het RSV vertaald in een gewenste ruimtelijke 
structuur en bindende bepalingen voor vier structuurbepalende componenten: 
• de stedelijke gebieden;  
• het buitengebied; 
• de gebieden voor economische activiteiten; 
• de lijninfrastructuren. 

DE STEDELIJKE GEBIEDEN  
Gebieden worden als 'stedelijk' beschouwd, waar een intense ruimtelijke, culturele 
en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen de verschillende 
menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren,...), waar de dichte bebouwing 
overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te stimuleren en te concentre-
ren. 
 
Het RSV stelt voor stedelijke gebieden de volgende beleidsmatige benadering 
voorop: 
• stimuleren en concentreren van activiteiten; 
• vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur door strategische stede-

lijke projecten; 
• ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en kwalitatieve woonomgevingen; 
• leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van stedelijke mobiliteit en 

door locatiebeleid; 
• verminderen van het ongeordend uitzwermen van functies. 
 
 
 
Kuurne ligt deels in het stedelijk gebied en deels in het buitengebied 
(zie gewestelijk RUP – Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk). 
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HET BUITENGEBIED 
Het buitengebied is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waarin 
de open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt 
gevoerd. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele samenhang 
zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk 
overwegen. Het buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip. 
 
Voor het buitengebiedbeleid stelt het RSV de volgende doelstellingen voorop: 
• vrijwaren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de essentiële 

functies in het buitengebied : landbouw, bos, natuur, wonen en werken op het 
niveau van het buitengebied; 

• tegengaan van de versnippering van het buitengebied; 
• bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
• streven naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw, natuur en bos; 
• nastreven van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied; 
• afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fy-

sisch systeem; 
• bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte van eraan gren-

zende functies. 
 
Het meest noordelijke deel van Kuurne (ten westen van de N50 en ten noorden 
van het industriegebied Kortrijk-Noord) behoort tot het buitengebied. Meer specifiek 
maakt het deel uit van de open ruimte tussen de verstedelijkte assen rond het ka-
naal Roeselare-Ooigem en rond de Leie. Dit gebied is in het RSV geselecteerd als 
open-ruimteverbinding. Deze open-ruimteverbinding tussen Waregem en Roesela-
re is structuurbepalend op Vlaams niveau. Ze voorkomt het aan elkaar groeien van 
de stedelijke gebieden en zorgt voor de verbinding tussen de structuurbepalende 
elementen van het buitengebied. 

GEBIEDEN VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 
Het RSV streeft er naar om de verdere verspreiding van de werkgelegenheid tegen 
te gaan. De Vlaamse overheid wil de economische activiteiten concentreren in de 
economische knooppunten en in de poorten.  
Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan werkgele-
genheid. Economische knooppunten vormen samen met de poorten de bestaande 

ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen. Het zijn de plaatsen waar het 
wenselijk is (regionale en lokale) economische activiteiten te concentreren. Een 
economisch knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip. 
Het RSV stelt de volgende beleidsmatige doelstellingen voorop ten aanzien van de 
gebieden voor economische activiteiten: 
• bundelen van economische activiteiten in economische knooppunten; 
• ondersteunen van de economische sterkte van iedere subregio; 
• afstemmen tussen het economisch ontwikkelingsbeleid en het ruimtelijk beleid. 
 
Voor het arrondissement Kortrijk werden Anzegem en Avelgem geselecteerd als 
economisch knooppunt. Dit wil zeggen dat voor de bestaande economische activi-
teiten zoals KMO’s en/of familiale bedrijven, ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden 
gegarandeerd blijven, ondermeer door de volgende maatregelen: 
• de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein in de hoofddorpen voor de 

herlokalisatie van bestaande lokale bedrijven door middel van een gemeente-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan; 

• de opmaak van een “sectoraal BPA” voor de ontwikkeling en uitbreiding ter 
plaatse van bestaande bedrijven; 

• de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven 
voor de herlokalisatie van bestaande historisch gegroeide bedrijven binnen de 
gemeente, aansluitend bij een hoofddorp en binnen de voorziene 500 ha. 

LIJNINFRASTRUCTUUR 
Het beleid omtrent de lijninfrastructuur gaat uit van een geïntegreerde benadering 
van ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. 
Uitgaande van een algemene visie op mobiliteit - met name het garanderen van 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid, het vergroten van de multimodaliteit en 
het optimaliseren van de bestaande infrastructuur - wordt geopteerd voor een se-
lectieve verbetering en uitbouw van de verplaatsingsmogelijkheden met openbaar, 
collectief en niet-gemotoriseerd vervoer. 
 
Het RSV legt de volgende doelstellingen i.v.m. mobiliteit en lijninfrastructuur vast: 
• versterking van alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer; 
• optimalisering door categorisering van het wegennet; 
• een mobiliteitsbeleid gericht op beheer van het verkeer. 



  67g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

Het RSV legt vervolgens verschillende accenten voor de wegen-, de spoor- en de 
waterwegeninfrastructuur, de infrastructuur voor voorstedelijk vervoer en voor col-
lectief vervoer in het buitengebied. 
 
WEGENINFRASTRUCTUUR 

Het RSV stelt een categorisering van wegen voor en duidt de hoofdwegen en de 
primaire wegen in de gewestplannen of in gewestelijke uitvoeringsplannen aan.  
 

 
Op de grens van Kuurne en Kortrijk is de R8 geselecteerd als primaire weg II. De 
selectie houdt het stuk van de N19 tot de aansluiting van de A14 in.  

Het RSV formuleert ook een aantal algemene principes in verband met de inrich-
ting van de secundaire wegen en lokale wegen. 
• Secundaire wegen: de inrichting gaat uit van de verbindingsfunctie op lokaal of 

bovenlokaal niveau, van het gebruik als toegangsverlenende weg voor aanpa-
lende bestemmingen, en van de eisen van leefbaarheid en ruimtelijke inpas-
sing. 
De uitvoering is in het algemeen die van een weg met gemengde verkeers-
afwikkeling, met doortochtenconcept in bebouwde kom en een ontwerpsnel-
heid binnen die bebouwde kom van 50 km/u of minder. 

• Voor lokale wegen is toegang geven de belangrijkste functie. Verkeersveilig-
heid en verkeersleefbaarheid gaan voor op de afwikkelingssnelheid van het 
verkeer. 

 
In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen en het Gemeentelijk 
Structuurplan Kuurne zullen verdere bepalingen voor deze secundaire en lokale 
wegen worden uitgewerkt. 
 

SPOORWEGENINFRASTRUCTUUR 
Over het grondgebied Kuurne (ten oosten van Sint-Katrien) loopt de spoorlijn 
Oostende-Brugge-Kortrijk-Rijsel, die als verbinding van Vlaams niveau wordt 
geselecteerd in het RSV. In Kuurne is er echter geen stopplaats. De geselecteerde 
hoofdstations op deze as zijn de stations van Kortrijk en Roeselare, die als struc-
tuurbepalend worden aangeduid in het RSV. Het dichtst bijzijnde station is echter 
Harelbeke, op de spoorlijn Kortrijk – Gent. Ook deze lijn is in het RSV geselec-
teerd als hoofdspoorweg, met Kortrijk en Gent als hoofdstations.  
 
WATERWEGENINFRASTRUCTUUR 
Helemaal in het zuidoosten van Kuurne – op de grens met Harelbeke – stroomt de 
Leie, dat geselecteerd werd als onderdeel van het hoofdwaterwegennet. Dit 
hoofdwaterwegennet zorgt – naast een belangrijke (inter)nationale verbindende 
functie – voor de ontsluiting van de belangrijkste economische knooppunten zoals 
bijvoorbeeld de omgeving van Kortrijk. 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende 
functie 

Inrichting 

HOOFDWEG VERBINDEN op 
internationaal 
niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autosnelweg, naar 
Europese normen  

PRIMAIRE 
WEG 
categorie I 

VERBINDEN op 
Vlaams niveau 

verzamelen op 
Vlaams niveau 

autosnelweg / stede-
lijke autosnelweg 
autoweg (2x2 of 2x1) 
weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

PRIMAIRE 
WEG 
categorie II 

VERZAMELEN op 
Vlaams niveau 

verbinden op 
Vlaams niveau 

autoweg (2x2 of 2x1) 
weg (2x2 of 2x1) met 
gescheiden verkeers-
afwikkeling 

SECUNDAIRE 
WEG 

verbinden en/of 
verzamelen op 
lokaal en boven-
lokaal niveau  

toegang geven weg (2x1 of 2x2) niet 
noodzakelijk met ge-
scheiden verkeers-
afwikkeling 
doortochten in be-
bouwde kom 

LOKALE WEG toegang geven  weg (2x1) met ge-
mengde verkeersaf-
wikkeling 
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Net buiten Kuurne vertrekt op grondgebied Kortrijk het Kanaal Bossuit-Kortrijk, dat 
onderdeel uitmaakt van het secundair waterwegennet. Dit kanaal verbindt de Leie 
met de Schelde. 
 
INFRASTRUCTUUR VOOR VOORSTEDELIJK VERVOER EN VOOR COLLECTIEF 
VERVOER IN HET BUITENGEBIED 
Grootstedelijke gebieden, maar ook voor regionaalstedelijke gebieden zoals Kort-
rijk, dienen in de toekomst de zwakke uitbouw van het voorstedelijk openbaar ver-
voer uit te bouwen. De huidige zwakke uitbouw kan op termijn het vooropgestelde 
bundelingsbeleid in de grootstedelijke gebieden hypothekeren en zelfs onmogelijk 
maken.  

5.1.3. STRATEGISCH PLAN RUIMTELIJKE ECONOMIE 
(SPRE) 

*beleidsdocument 

FORMELE ASPECTEN 

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie, of kortweg het SPRE, is een weten-
schappelijk onderzoeksproject met een looptijd van vier jaar (2001-2004).  

Het Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) is ontstaan vanuit de bezorgd-
heid om het beleidsveld van de ruimtelijke economie in Vlaanderen uit de startblok-
ken te krijgen. Het project onderzoekt hoe er een ruimtelijk-economische strategie 
voor Vlaanderen kan worden uitgebouwd.  

Het te bereiken einddoel van het SPRE is gefaseerd. Enerzijds dient tegen de ge-
plande herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) voldoende 
materiaal te worden aangereikt om het RSV vanuit economische hoek beter te on-
derbouwen. Anderzijds is het de bedoeling om op langere termijn een inzicht op te 
bouwen over de ruimtelijk-economische structuur en dynamiek in Vlaanderen.  

De SPRE-rapporten hebben een wetenschappelijk karakter en dienen relevant te 
zijn voor het beleid zodat de Vlaamse overheid de beleidssuggesties - al dan niet in 
gewijzigde vorm - kan uitvoeren ter ondersteuning van haar beleid.  

INHOUDELIJKE ASPECTEN 

Tot augustus 2002 werkt het SPRE vooral aan een aantal kortlopende onderzoeks-
thema's:  
• verdere uitwerking van de Ruimtelijk-Economische Hoofdstructuur  
• voorbereiding van de evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in 

2002 vanuit ruimtelijk-economisch standpunt  
• behoefteraming van bedrijventerreinen  

• wetenschappelijke advisering van het actieplan i.v.m. de ruimtelijk- economi-
sche aspecten  

• opmaak van een stappenplan voor de invulling van het Strategisch Plan Ruim-
telijke Economie, waardoor het bereiken van het opzet van het SPRE verze-
kerd is. 

Het is de bedoeling om vanaf de tweede helft van 2002 meer fundamenteel ruimte-
lijk-economische thema's aan te pakken met het oog op de publicatie van een ba-
sisvisie voor het ruimtelijk-economisch beleid in 2004. Belangrijke deelthema's 
daarin zijn (zonder ze exhaustief op te noemen): 
• de ruimtelijk-economische structuur van Vlaanderen binnen een ruimer geo-

grafisch kader  
• de ruimtelijk-economische dynamiek van Vlaanderen  
• de ruimtelijk-economische implicaties van de netwerkeconomie  
• stadsconcepten en stedelijke netwerken  
• interactie steden en omgeving  
• subregionaal economisch beleid en ruimtelijke economie  
• locatievoorkeuren van bedrijven en hun vertaling naar het ruimtelijk- econo-

misch beleid  
• monofunctionaliteit en zonevreemdheid  
• het uitbouwen van kwalitatieve ruimte voor het ondernemen in Vlaanderen  
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Binnen het SPRE zijn er drie projecten die omwille van hun hoogdringendheid 
voorrang hebben gekregen. Deze projecten dienen ondermeer als basis voor een 
ruimtelijk-economische reflectie in functie van de herziening van het RSV in 2002.  

• De thematiek van bedrijventerreinen: 
Bedrijventerreinen vormen een belangrijk aandachtspunt binnen het RSV. Er 
wordt gewerkt met taakstellingen om het aantal te bestemmen hectaren be-
drijventerreinen in de hand te houden en bedrijventerreinen kunnen bijvoor-
beeld enkel in economische knooppunten worden ontwikkeld. Vanuit de eco-
nomische sector stelt men zich vragen, want in bepaalde streken in Vlaande-
ren is er sinds enkele jaren helemaal geen bouwrijpe grond meer te vinden. 
Ook bepalingen om zich te lokaliseren op specifieke terreinen getuigen niet 
van bedrijfsgeoriënteerde aanpak. Is er dan iets mis met de huidige aanpak 
van bedrijventerreinen? 

Het SPRE-project ‘bedrijventerreinen’ valt uiteen in drie fases. In eerste in-
stantie worden de inventarisatie van het aanbod, de behoefteramingmethodiek 
en de ruimtebalansen kritisch onder de loep genomen. In een tweede fase 
wordt de vraag naar bedrijventerreinen binnen een breder economisch loca-
tiebeleid geplaatst. Tenslotte worden beleidsinstrumenten ontwikkeld voor de 
realisatie van een locatiebeleid.  

 
• De thematiek van zonevreemde bedrijven: 

Zonevreemde bedrijven vormen wellicht één van de moeilijkste beleidsop-
drachten op het snijvlak van economie en ruimtelijke planning. Het is ook een 
thema waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Hoeveel zonevreemde be-
drijven zijn er? Wat is hun economisch belang? Hoe kan men zonevreemde 
uitbreidingen of herlocalisatie laten verlopen zonder de bedrijfszekerheid in het 
gedrang te brengen?  

Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase wil komen tot een methodo-
logisch verantwoorde inventarisering van de zonevreemde economie zowel in 
zijn ruimtelijke als in zijn economische dimensie. In de tweede fase worden 
sociaal-economische criteria gezocht die samen met de reeds bestaande 
ruimtelijke criteria kunnen worden toegepast. 

• De ruimtelijke economische hoofdstructuur van Vlaanderen (REH): 
Het Vlaams regeringsbeleid vraagt om een heel snelle ontwikkeling van de 
Vlaamse ruimtelijk-economische hoofdstructuur. Vanuit het SPRE wordt ge-
werkt in fasen. In een eerste fase wordt een ruwe schets van de bestaande 
Vlaamse REH gemaakt op basis van: bestaande concentratiegebieden, be-
staande infrastructuur en de intensiteit van gebruik, bestaande infrastructurele 
knooppunten ((lucht)havens, autosnelwegen, multimodale knooppunten), de 
invloedsfeer van stedelijk agglomeraties, etc… 

In een tweede fase wordt de overgang gemaakt naar de aanpassingen van de 
REH op basis van beleidsbeslissingen op verschillende niveau’s: Europese 
projecten (vb. TEN), desiderata van het RSV en Ruimtelijke Planning in de 
twee andere gewesten, ruimtelijk-economisch beleid in Vlaanderen. 

In latere fases zou de inhoudelijke differentiatie van de Vlaamse REH meer 
gewicht krijgen. De REH zou systematisch worden ingepast in en ingevuld 
worden door de deelprojecten van het SPRE en andere ruimtelijk-
economische documentatie. 

5.1.4. AFBAKENING REGIONAALSTEDELIJK GEBIED 
KORTRIJK (RUP) – 20.01.2006 

* Juridisch en beleidsdocument 
 
Kaart 24 :  gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 

AFBAKENING VAN HET REGIONAALSTEDELIJK GEBIED KORTRIJK 
De regio Kortrijk is binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselec-
teerd als regionaalstedelijk gebied. In het richtinggevend deel wordt aangegeven 
dat het stedelijk gebied Kortrijk (delen van) van Kortrijk, Deerlijk, Harelbeke, Kuur-
ne, Wevelgem en Zwevegem omvat. 
Om een specifiek stedelijk beleid te voeren in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, 
moet dit gebied afgebakend worden in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze afbake-
ning staat los van de bestaande administratieve grenzen en resulteert in geen ge-
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val in een nieuwe bestuurlijke entiteit. De afbakening is echter noodzakelijk om het 
ruimtelijk kader, waarbinnen een stedelijk programma wordt ingevuld, ook geogra-
fisch te duiden. 
De afbakening betreft niet enkel het trekken van een lijn of het aanduiden van een 
grensgebied, maar is het resultaat van een planvormingsproces dat werd opgestart 
begin 1998. Toen is een samenwerkingsverband van een aantal studiebureaus in 
opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap begonnen aan een 
onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het stedelijk gebied 
Kortrijk. Dit onderzoek had als doel te komen tot een voorstel van afbakeningslijn 
en tot een actieprogramma van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in het Kortrijk-
se. Eind 2001 werd dit onderzoek afgerond met een eindnota. 
Deze eindnota werd vervolgens geconcretiseerd in een ontwerp voor het geweste-
lijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld door de Vlaamse overheid. Het ontwerp van 
het GRUP werd op 10 december 2004 door de Vlaamse regering voorlopig vastge-
steld. Van 31 januari tot 31 maart 2005 kon elke burger zijn opmerkingen formule-
ren tijdens een openbaar onderzoek. 

Vervolgens bundelde de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLA-
CORO) de bezwaren en richtte in het najaar 2005 een advies aan de Vlaamse Re-
gering. Na een aantal bijstellingen aan het plan werd het GRUP ASK door de 
Vlaamse Regering definitief goedgekeurd op 20 januari 2006. Veertien dagen na 
publicatie in het staatsblad worden de nieuwe bestemmingen en voorschriften van 
kracht.  

KUURNE BINNEN HET REGIONAALSTEDELIJK GEBIED KORTRIJK 
Een groter deel van Kuurne is gelegen binnen het regionaalstedelijk gebied; de 
afbakening omvat de kern van Kuurne, Sint-Pieter en het bedrijventerrein Kortrijk-
Noord. 
De grenslijn van het regionaalstedelijk gebied vindt haar vervolg verder langs de 
industriezone Kortrijk-Noord (met de voorziene uitbreiding), langs de grens van het 
woongebied in het gewestplan, tot aan de Brugsesteenweg. Vanaf de kruising met 
de N50 volgt de afbakeningslijn de gemeentelijke grens en verder opnieuw de be-
stemmingsgrenzen van het gewestplan. Het oostelijk deel van de afbakening wordt 
bepaald door de woonbebouwing langs de toekomstige wijkverzamelweg. 

Met de goedkeuring bij ministerieel besluit van het gewestelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan werd de afbakeningslijn definitief vastgelegd. 

Afbakeningslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk, ter hoogte van Kuurne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgaande van de ruimtelijke visie en de hypothese van de gewenste ruimtelijke 
structuur van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd een ruimtelijke afweging 
gemaakt van de taakstelling welke vooropgesteld was vanuit het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen.  
Ook Kuurne kreeg een taakstelling voor wonen en economie toebedeeld: 

• Taakstelling wonen 
De taakstelling voor wonen binnen het stedelijk gebied in het algemeen be-
draagt ongeveer 7.650 tot 8.250 wooneenheden voor de periode 1999-2007. 
Dit aantal zal vooral in niet ontwikkelde woon(uitbreidings)gebieden moeten 
worden ingevuld. Er wordt van uitgegaan dat ongeveer 1.000 woningen kun-



  71g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

nen worden gerealiseerd door het realiseren van verdichtingprojecten en on-
geveer 750 in onbebouwde percelen in goedgekeurde verkavelingen.  
De selectie van de te ontwikkelen woongebieden gebeurde op basis van een 
ruimtelijke afweging en vormt de basis voor de opmaak van een hypothese 
van gewenste ruimtelijke (woon)structuur. Deze ‘stedelijke’ woongebieden 
werden in kaart gebracht en vertegenwoordigen een totale woningcapaciteit 
van ongeveer 8.500 wooneenheden, rekening houdend met een dichtheid van 
25 woningen/ ha.  

Van deze totale wooncapaciteit van grote woon- en woonuitbreidingsgebieden 
ligt 20,74 ha op grondgebied Kuurne. Met een gemiddelde woningdichtheid 
van 25 woningen/ha betekent dit dat de geselecteerde gebieden een bruto-
woningcapaciteit vertegenwoordigen van 851 eenheden. Rekening houdend 
met een realisatiegraad van 70%, impliceert dit dat Kuurne 596 woningen zou 
kunnen en moeten realiseren in deze geselecteerde gebieden. 

Voor wat betreft de realisatie van woningen door verdichting en invulling van 
verkavelingen wordt het globale cijfer van 20 a 25% volgens hetzelfde procen-
tuele aandeel verdeeld naar elk deel van de gemeente die behoort tot het ste-
delijk gebied. Uitgaande van de verhouding 77% - 23% leidt dit tot een totale 
taakstelling voor Kuurne van 774 wooneenheden binnen het stedelijk gebied.  

• Taakstelling economie 
Ook wat betreft de ontwikkeling bedrijfsterreinen worden bijkomend gronden 
voorzien op het grondgebied Kuurne. 
Ten noordwesten van het bestaande bedrijventerrein Kortrijk-Noord wordt een 
uitbreiding van ongeveer 21,50 ha voor de regionale bedrijvigheid vastgelegd. 
De ontsluiting van deze uitbreiding wordt uitgewerkt via de wegenis van het 
bestaande bedrijventerrein. 
Aansluitend bij deze uitbreiding wordt aan de St.-Katriensteenweg gedeelte 
voorzien voor lokale bedrijvigheid. Oppervlakte van dit bedraagt ongeveer  
1,00 ha. Dit terrein sluit aan bij de woonbebouwing en is via de St-
Katriensteenweg bereikbaar. 

5.2. PROVINCIAAL EN BOVENGEMEENTE-
LIJK NIVEAU 

5.2.1. GAPAK  
 
*beleidsdocument 
 
FORMELE ASPECTEN 
Op 10 mei 1993 werd het project GAPAK (Gemeenschappelijk Algemeen Plan Van 
Aanleg Voor De Twaalf Gemeenten Van Het Arrondissement Kortrijk) opgestart. 
Het GAPAK had tot doel het gewestplan te verfijnen en te actualiseren op gemeen-
telijk niveau en dit binnen een inter- en bovengemeentelijke context. 
Het werd opgebouwd in twee fasen, nl. visievorming en planuitwerking. Het ‘Eind-
rapport ruimtelijke visie GAPAK’ werd in augustus 1995 gepubliceerd. 
Deze visie omvat een aantal randvoorwaarden en afspraken betreffende toekom-
stige ruimtelijke ontwikkelingen en strategieën op gemeentelijk en bovengemeente-
lijk niveau en vormt het kader voor de verdere planuitwerking door elke gemeente 
afzonderlijk. 
 
De tweede fase van het GAPAK, met name de planuitwerking werd in 1996 inge-
zet.  Voor de twaalf betrokken gemeenten werd door Leiedal een structuurschets 
onder de vorm van een beknopte discussienota uitgewerkt.  Deze nota’s werden 
besproken op het niveau van de schepencolleges. 
 
De structuurschets voor de gemeente Kuurne, waarvan op 12 juni 1996 een eerste 
discussienota was uitgewerkt, werd nooit gefinaliseerd, maar bevat een aantal 
voorstellen die in het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan kunnen 
worden onderzocht. 

INHOUDELIJKE ASPECTEN 
Een groot deel van Kuurne behoort volgens het GAPAK (eerste fase) tot de verste-
delijkte as Waregem-Kortrijk-Menen, waarin Kuurne één van de middelgrote centra 
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is. Volgende doelstellingen worden geformuleerd met betrekking tot het stedelijk 
gebied:  
• Regionale ruimtelijke voorzieningen moeten in principe in het stedelijk gebied 

gelegen zijn of eraan grenzen. Naast de bestaande kernenhiërarchie is de be-
reikbaarheid en de ligging t.o.v. de basisinfrastructuur belangrijk. 

• De open gebieden binnen het stedelijk gebied vergen een specifieke aanpak 
om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. 

• Wonen in de stedelijke as moet aansluiten op het bestaand weefsel.  
• De uitbreiding van het woningbestand gebeurt in de eerste plaats door ver-

vangingsbouw, vernieuwbouw en inbreiding. 
• Het aanbod van woningen moet voldoende verscheiden zijn in grootte en typo-

logie. 
• Bij de realisatie van nieuwe woonzones wordt een optimale dichtheid opge-

legd. 
• Hoog-Kortrijk is de belangrijkste pool voor regionale diensten. 
• Bedrijven die niet in het woonweefsel kunnen worden ingepast, horen thuis op 

geëigende zones. Deze zones moeten  ruimtelijk voldoende gespreid zijn in 
functie van de mobiliteit  (gebundelde deconcentratie). 
 

De structuurschets (tweede fase) geeft de belangrijkste principes en concepten 
weer voor de verdere ruimtelijke uitbouw van de gemeente. 
 
Volgende algemene uitgangspunten werden vooropgesteld bij de opmaak van de 
structuurschets : 
• De opties genomen door het Structuurplan Vlaanderen, die een weerslag heb-

ben op de globale ruimtelijke ontwikkeling, moeten vanuit de gewenste ruimte-
lijke structuur van de gemeente worden onderzocht. 

• De globale opties van de groenstructuur en de natuurlijk-ecologische structuur 
dienen als randvoorwaarde van de ontwikkelingsmogelijkheden  van de ver-
schillende deelgemeenten. 

• De agrarische structuur maakt samen met de groenstructuur en natuurlijk-
ecologische structuur deel uit van het buitengebied. 

• Nieuwe wegen, assen van openbaar vervoer, fiets- en voetgangersassen kun-
nen fungeren als belangrijke structuurelementen. 

 

Vervolgens werden voor de diverse deelstructuren telkens een omschrijving, de 
ruimtelijke uitgangspunten, de knelpunten en een aantal ruimtelijke kernbeslissin-
gen  geformuleerd. We beperken ons hier tot een beknopte weergave van deze 
ruimtelijke kernbeslissingen, doelstellingen of opties per deelstructuur. 

OPTIES VOOR DE GROENSTRUCTUUR EN DE NATUURLIJKE-
ECOLOGISCHE STRUCTUUR: 
• Met de bedoeling de open ruimte van de Leievallei maximaal te vrijwaren en 

de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van het gebied te verhogen wordt 
vooropgesteld het gebied de bestemming verwevingsgebied te geven. Dit is 
een aaneengesloten gebied waar de functies landbouw, bosbouw en natuur 
nevengeschikt zijn. 

• In het Structuurplan Kuurne 2000 en in het BPA Langemeers is een nieuwe 
begrenzing van de open ruimte bepaald. Er wordt voorgesteld deze begren-
zing op te nemen in het BPA en het gebied te bestemmen als verwevingsge-
bied, waarin vooral het open houden van het gebied belangrijk is. 

• Er wordt voorgesteld de belangrijkste open ruimten binnen Kuurne te verbin-
den met een voetgangerscircuit. 

• De voornaamste beekvalleien in Kuurne zijn de valleien van de Heulebeek, de 
Hazebeek en de Langebeek/Vaarnewijkbeek. De algemene principes inzake 
de ontwikkeling van die beekvallei zullen opgenomen worden in het GAPAK. 
De mogelijke acties worden verder uitgewerkt in het GNOP. 

• Voor de omgeving van de monding van de Heulebeek in de Leie moet een 
globaal concept uitgewerkt worden. De opties voorgesteld in het BPA Leie-
meers kunnen de basis vormen. 

OPTIES VOOR DE AGRARISCHE STRUCTUUR: 
• Om de verdere versnippering van de open ruimte door de agrarische sector 

zelf tegen te gaan, wordt voorgesteld dat de nieuwe bouwwerken voor land- en 
tuinbouwactiviteiten (zowel grondgebonden als niet grondgebonden) en para-
agrarische bedrijven op bestaande land- en tuinbouwsites moeten worden ge-
bouwd. 

• Er wordt voorgesteld dat de open-ruimtecorridors die aangeduid zijn op het 
plan randvoorwaarde zijn voor de verdere ontwikkeling van de kernen. Voor 
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Kuurne betekent dit dat een duidelijke grens moet worden vastgelegd aan de 
uitbreiding van de industriezone. 

• Het gebied ten noorden van de industriezone, tussen de gewestweg en de 
geplande N50 sluit aan op het agrarisch gebied. Pas na het aanleggen van de 
N50 zal het deel uitmaken van de bebouwde kom. Er wordt voorgesteld het 
gebied pas te ontwikkelen na aanleg van de weg en in te tekenen als zone 
“zonder bestemming”. De land- en tuinbouw kan er verder blijven functioneren 
tot op het ogenblik dat de weg wordt aangelegd. 

OPTIES VOOR LIJNINFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT: 
• Er wordt voorgesteld dat de opties van de verkeersstudie ( Leiedal, juli 1981) 

gebruikt worden als basis voor het vastleggen van nieuwe tracés van de ver-
zamelweg. 

• Ook aan de zwakke weggebruiker moet het GAPAK voldoende aandacht be-
steden. In die context wordt voorgesteld het voetgangerscircuit in te tekenen in 
het APA, binnen de centrum-as een doortochtenbeleid te voeren en een voet-
gangerscircuit te voorzien tussen de groene long en Harelbeke.  

• De doortocht in de omgeving van Sint-Pieter wordt niet weerhouden, rekening 
houdend met de pas uitgevoerde werken aan de N50. 

OPTIES VOOR DE BEBOUWDE KERNEN: 
• Er wordt voorgesteld de woonuitbreidingsgebieden te herschikken, rekening 

houdend met de groenstructuur. Dit vraagt een nieuwe fasering. Het structuur-
plan Kuurne 2000 wordt gebruikt als basis.  

• Er wordt voorgesteld het gebied tussen de bestaande gewestweg en het nieu-
we tracé van de N50 te bevriezen.  

OPTIES VOOR DE HUISVESTING: 
• Er wordt voorgesteld, rekening houdend met de opties over de gewenste ruim-

telijke structuur, een aantal woongebieden  en woonuitbreidingsgebieden te 
herschikken. Daarbij moet worden uitgegaan van het principe dat woongebie-
den die aansluiten bij de centrumgebieden en de centrumvoorzieningen, voor-
rang krijgen.  

• Voor het aansnijden wordt een fasering voorgesteld. De fasering kan worden 
bijgesteld op basis van een inventaris van de nog beschikbare gronden en de 
behoefteberekening.  

• Per zone wordt een optimale dichtheid bepaald. Daarbij wordt rekening ge-
houden met de verscheidenheid in typologie, ligging t.o.v. het centrumgebied, 
de knooppunten van openbaar vervoer en de ruimtelijke context.  

• Er wordt voorgesteld een evenwicht na te streven tussen vervangingsbouw, 
verbeteringsbouw en nieuwbouw, tussen inbreiding en uitbreiding. Daarbij 
moet er een permanente actiegerichtheid zijn om de bebouwde kernen te ver-
nieuwen. 

• De juiste invulling van de verschillende kernbeslissingen zal gebeuren na ken-
nis te hebben genomen van de tewerkstelling inzake huisvesting die aan de 
gemeente opgelegd wordt vanuit hogere planniveaus.  

OPTIES VOOR MENGING VAN FUNCTIES: 
• Ter bescherming van de homogene woongebieden en met de bedoeling de 

voorzieningen en diensten te concentreren in de centrumgebieden worden 3 
soorten woongebieden ingevoerd: zone voor monofunctioneel wonen, zone 
voor multifunctioneel wonen en centrumgebied.  
In het centrumgebied en in de zone met gemengde bestemming zijn voorzie-
ningen, diensten, handelszaken, bedrijven en kantoren, meergezinswonin-
gen,... toegelaten. De zone voor residentieel wonen is enkel bestemd voor 
wonen (meergezinswoningen enkel als de globale structuur het toelaat). 

• Bedrijven die te grootschalig zijn moeten op lange termijn verdwijnen, of er 
moeten randvoorwaarden aan mogelijke uitbreidingen worden opgelegd.  

• Grootschalige detailhandel, met een groter verzorgingsniveau dan de kern, 
moet zich inplanten op de daartoe voorziene zones. Er wordt voorgesteld de 
activiteiten in de bestaande industriezone langs de R8 en in de zone langs de 
N50 (tot aan het kruispunt met de N36) verder te laten ontwikkelen. De indu-
striezone zoals voorzien in het gewestplan moet gedifferentieerd worden.   

• De voorzieningen en diensten op gemeentelijk niveau horen thuis in het cen-
trumgebied en in de zone voor multifunctioneel wonen. 
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OPTIES VOOR CONCENTRATIEGEBIEDEN VOOR ECONOMISCHE ACTIVI-
TEITEN: 
• De mogelijkheden voor uitbreiding van de industriezone Kortrijk-Noord in 

noordoostelijke richting zijn aanwezig. Het is belangrijk een duidelijke grens 
vast te leggen in functie van de open corridor tussen Kuurne en Sint-Katrien. 

• Voor de ambachtelijke zone tussen de Harelbeeksestraat en de Leie moet een 
keuze worden gemaakt tussen verschillende potenties. Ofwel zone voor am-
bachtelijke bedrijven zoals voorzien in het gewestplan of gedeeltelijk woonge-
bied en gedeeltelijk ambachtelijke zone. 

• Het knooppunt tussen de N36 en de N50 is in de structuurschets Kuurne 2000 
als een ontwikkelingspool voor handel en diensten. De huidige ontwikkelingen 
laten niet toe een globaal concept voor het gebied op te maken. Vandaar dat 
voorgesteld wordt de ontwikkeling te beperken tot het gedeelte ten zuiden van 
de N36. 

OPTIES VOOR BEBOUWINGSMOGELIJKHEDEN IN HET BUITENGEBIED: 
• Nieuwe bouwmogelijkheden voor woningen in het buitengebied aanduiden op 

het plan en laten aansluiten bij bestaande concentraties. 
• Wonen in het buitengebied moet rekening houden met de agrarische activitei-

ten. 
• Randvoorwaarden voor bestaande (zonevreemde) woningen in het buitenge-

bied vastleggen. 
• Neven- en nabestemming van de hofsteden worden ook beperkt. 
• Uitbreidingsmogelijkheden voor niet-agrarische bedrijven in het buitengebied 

worden vastgelegd a.h.v. een categorisering. 

5.2.2. PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 
WEST-VLAANDEREN 

 
*juridisch en beleidsdocument 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) werd defini-
tief goedgekeurd door de Vlaamse regering op 6 maart 2002. Bij Ministrieel Besluit 
en ná publicatie krijgt de provincie de bevoegdheid om de gemeentelijke structuur- 
en uitvoeringsplannen goed te keuren, en kan de provincie zelf specifieke ruimtelij-
ke projecten ondersteunen of realiseren. 
 
Het PRS-WV regelt de ruimtelijke ontwikkelingen die structuurbepalend zijn op 
provinciaal niveau. Het PRS-WV richt zich naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren en biedt een kader voor de gemeentelijke structuurplannen. 
 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) geeft de ge-
wenste ruimtelijke structuur aan voor West-Vlaanderen als kader voor de ruimtelij-
ke ontwikkelingen tot 2007. Het PRS-WV vormt ook het kader voor het ruimtelijk 
beleid via verordende plannen en andere maatregelen. 
VISIE 

Kaart 25 :  Gewenste ruimtelijke structuur West-Vlaanderen 

De ruimtelijke visie voor de provincie West-Vlaanderen gaat uit van de ruimtelijke 
verscheidenheid. Van oudsher hebben de verschillende regio’s van West-
Vlaanderen een sterke eigenheid. De provincie kiest om de ruimtelijke verschei-
denheid te behouden en zelfs te versterken. 
 
Om deze verscheidenheid te realiseren hanteert de provincie een aantal ruimtelijke 
principes. Deze principes vormen de basis voor het verder uitwerken van de deel-
structuren en de deelruimtes. 
De ruimtelijke principes zijn : 
• fysisch systeem als drager voor verscheidenheid; 
• selectieve ontwikkeling van hoogdynamische activiteiten in gedifferentieerd 

kernenpatroon; 
• gebiedsgericht netwerk van lijninfrastructuur; 
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• deelruimten als bevestiging van diversiteit. 
De gewenste ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt aan de hand van acht deelstruc-
turen en elf deelruimtes. Daarnaast worden enkele maatregelen en acties alsook 
enkele specifieke beleidskaders vooropgesteld. 

KUURNE BINNEN DE DEELRUIMTEN  
In PRS-WV situeert de gemeente Kuurne zich deels in de Middenruimte, deels in 
de Leieruimte.  
De Middenruimte omvat de stedelijke gebieden Roeselare, Tielt en Torhout. Deze 
driehoek wordt in het zuiden begrensd door de Leievallei. 
 
Kaart  26 :  Structuurbepalende elementen van de Leieruimte en Middenruimte 
 
In de Middenruimte wordt de bedrijvigheid verder ondersteund (dit betekent o.a. 
de verwevenheid van diverse soorten land- en tuinbouwactiviteiten en de aan de 
landbouw gerelateerde bedrijvigheid). Dit heeft in het verleden reeds geleid tot een 
specifiek landschap met verspreide – al dan niet grootschalige – bebouwing. De 
evolutie van deze activiteiten moet dan ook passen in dit ‘nieuwe landschap’. De 
omgeving van Tielt is tevens één van de belangrijkste gebieden van de agrarische 
structuur op het Vlaams niveau. 
 
Volgende elementen zij beleidsbepalend voor deze ruimte: 
• stedelijke gebieden en een gelijkmatig gespreid rasterpatroon van kernen als 

bundeling van activiteiten; 
• concentraties van bestaande bedrijvigheid in specifieke economische knoop-

punten  voor clustering en endogene economische ontwikkeling; 
• kanaal Roeselare-Leie als drager van watergebonden industrie en ecologische 

potenties; 
• A17 als belangrijke noordzuid-verbinding tussen Brugge en Kortrijk; 
• beekvalleien, heuvelruggen, bosgebieden en open-ruimteverbindingen als 

natuurlijke bouwstenen van het industriële landschap. 
De Leieruimte  omvat de verstedelijkte Leieband tussen Wervik en Waregem. Aan 
de deels gekanaliseerde  Leie heeft zich vanaf de 19de eeuw en vooral in de naoor-
logse periode een sterke economische (industriële) ontwikkeling voorgedaan.  

De spoorlijn, de autosnelweg E17 en de steenweg N43 (parallelle verbindingen 
tussen Kortrijk en Gent) hebben deze lineaire ontwikkeling versterkt. Deze ruimte 
heeft een grensoverschrijdend aspect naar het Rijselse. Op Europees niveau wordt 
de dynamiek van de regio Kortrijk-Rijsel erkend.  
 
Volgende elementen zijn beleidsbepalend voor deze deelruimte: 
• de Leie als multifunctionele drager; 
• wegeninfrastructuur als economische drager; 
• stedelijke gebieden Kortrijk-Waregem-Menen als knooppunten van ontwikke-

ling, ondersteund door Wervik en Wielsbeke op vlak van bedrijvigheid.  

KUURNE BINNEN DE DEELSTRUCTUREN  

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR:  

In het RSV werden de stedelijke gebieden geselecteerd. Het PRS-WV selecteert 
de dorpen en woonkernen en maakt hierbij een onderscheid tussen structuuron-
dersteunende hoofddorpen, kusthoofddorpen, bedrijfsondersteunende hoofddor-
pen, herlokalisatiehoofddorpen, meervoudige hoofddorpen en woonkernen. 
 
Beleidsdoelstellingen : 
• Het bestaande kernenpatroon versterken. 
• De nederzettingsstructuur gebiedsspecifiek en functioneel differentiëren. 
• Het bestaande vergunde woonpatrimonium en de woonomgeving opwaarde-

ren. 
• Ruimte voor de eigen woonbehoefte voorzien. 
 
De kern van Kuurne is geselecteerd als onderdeel van het regionaal-stedelijk ge-
bied Kortrijk. Buiten het centrum van Kuurne is in het PRS West-Vlaanderen geen 
enkel gehucht of buurt erkend als hoofddorp of woonkern. Dit betekent dat de rol 
van de woonconcentraties in het buitengebied – zoals Sint-Katrien – afhankelijk is 
van de gemeentelijke visie. Het ruimtelijk beleid in het PRS West-Vlaanderen om-
trent deze woonconcentraties stelt dat voor de realisatie van bijkomende woningen 
enkel de juridisch bestaande effectieve bouwgronden in aanmerking komen. Een 
uitzondering hierop is enkel mogelijk voor de ontwikkeling van sociale woongele-
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genheden. Mogelijke lokale bedrijvigheid dient zich in verwevenheid met het wonen 
te ontwikkelen. 
 
De ruimtelijke ontwikkelingen voor deze concentraties worden dus aangegeven in 
het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Dit betekent dat de nood aan bijkomen-
de woongelegenheden en de grootte van een lokaal bedrijventerrein moet gestaafd 
worden met gemeentelijke behoeftestudies. 
 
NATUURLIJKE STRUCTUUR: 

Het Vlaamse Gewest duidt de grote eenheden natuur (GEN), de grote eenheden 
natuur in ontwikkeling (GENO) en natuurverwevingsgebieden aan. De afbakening 
zal gebeuren in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Vlaamse regering 
heeft op 19 juli 2002 de ontwerpen van 37 afbakeningsplannen van GEN’s en GE-
NO’s voorlopig vastgesteld. De West-Vlaamse Leievallei is één daarvan.  
De provincie heeft als taak deze gebieden te verbinden met natuurverbindingsge-
bieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. 
 
Beleidsdoelstellingen: 
• Het netwerk van rivier- en beekvalleien en reliëfscomponenten moet behouden 

en versterkt worden. 
• Een gebiedsgericht beleid voeren. 
• Voldoende aandacht hebben voor natuurlijke structuur in stedelijke gebieden. 
• Integraal waterbeheer ruimtelijk ondersteunen. 
 
Op het grondgebied van Kuurne werd de Heulebeek geselecteerd als natuurver-
bindingsgebied met  provinciale beheersbevoegdheid. 
Nabij Kuurne werd het kanaal Bossuit-Kortrijk geselecteerd als een element van 
natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang.  
 
AGRARISCHE STRUCTUUR: 

Beleidsdoelstellingen : 
• Landbouw ruimtelijk ondersteunen als belangrijkste beheerder van de open 

ruimte. 

• Landbouw ruimtelijk ondersteunen waar de agrarische structuur ook drager is 
van andere functies van het buitengebied (toerisme, recreatie, landschapsbe-
heer…). 

 
De selecties voor de agrarische structuur worden op het Vlaams niveau doorge-
voerd. Ze worden afgebakend in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Verder 
draagt het Vlaamse gewest de provincie wel op om de agrarische structuur op het 
gewestelijk niveau in te vullen en te verfijnen. 
De provincie spreekt met de gemeente af om lokale en bovenlokale bouwvrije zo-
nes aan te geven in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ter ondersteuning 
van grondgebonden landbouw.  
 
BEDRIJVIGHEID:  

Het RSV maakte de selecties van economische knooppunten waar zowel regionale 
als lokale bedrijventerreinen kunnen worden gesitueerd. In het PRS-WV worden er 
geen nieuwe selecties voorgesteld. 
 
De beleidsdoelstellingen op provinciaal niveau worden als volgt gedefinieerd: 
• De bestaande ruimtelijk-economische structuur versterken en optimaliseren. 
• De eigenheid van de streek versterken door endogene ontwikkelingen en clus-

tervorming te ondersteunen. 
• Geen nieuwe zonevreemde bedrijven creëren. 
 
Gezien Kuurne deels in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt opgenomen, zal 
de gemeente zowel moeten voorzien in regionale bedrijventerreinen als in lokale 
bedrijventerreinen. 
 
KLEINHANDEL: 

Het PRS-WV bepaalt dat nieuwe kleinhandelszaken zich enkel kunnen vestigen in 
de stedelijke gebieden, in de kernen van het buitengebied en in overige wooncon-
centraties. Verweving met de nederzettingsstructuur moet hier de regel zijn. Lint-
vorming van kleinhandel wordt op deze manier tegengegaan. De bestaande klein-
handel moet worden behouden. 
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Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kuurne zal de ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor de bestaande en nieuwe kleinhandel bepalen, conform hogere bepalin-
gen van de nederzettingsstructuur. 
 
TOERISME EN RECREATIE: 

Het PRS-WV selecteerde op grondgebied Kuurne geen toeristisch-recreatief net-
werk, knooppunt of lijnelement. Wel worden op regionaal niveau de Schelde, de 
Leie, de Mandelvallei, het kanaal Roeselare-Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk in 
het PRS-WV geselecteerd als toeristisch- recreatieve lijnelementen. 
 
VERKEER EN VERVOER 
Volgende items vallen onder de bevoegdheid van de provincie: 
• de selectie van secundaire wegen; 
• visie op het regionaal openbaar en collectief vervoer; 
• de ontwikkeling van een provinciaal functioneel fietsroutenetwerk; 
• het aangeven van het elektriciteitsnet tussen 70 Kv en 150 Kv. 
 
Beleidsdoelstellingen : 
• Naar een bereikbaarheid streven afgestemd op gewenste ruimtelijke structuur 

van de provincie. 
• Versterken van alternatieven voor het autoverkeer. 
• Naar meer structurele verkeersveiligheid streven. 
• Aan een verhoogde leefbaarheid werken. 
 
Op het grondgebied van Kuurne selecteerde het PRS-WV - naast de R8 (primaire 
II) de N50 en de N36 als secundaire wegen – categorie I.  Dit houdt in dat deze 
wegen moeten verbinden op bovenlokaal en lokaal niveau. Als aanvullende functie 
moeten ze verzamelen en toegang geven. Een ideale inrichting (indicatief) van 
dergelijke weg is 2x2 of 2x1 met gescheiden verkeersafwikkeling. 
 
In het provinciaal functioneel fietsroutenetwerk zijn eveneens de N36, de N50 ge-
selecteerd. Langs de Leie loopt een provinciale recreatieve fietsroute.  
 

LANDSCHAP: 

Beleidsdoelstellingen : 
• De diversiteit en herkenbaarheid van West-Vlaamse landschappen behouden 

en versterken. 
• Landschappen met een duidelijke culturele erfgoedwaarde vrijwaren. 
• Nieuwe ingrepen ruimtelijk sturen. 
In Kuurne werd de vallei van de Heulebeek als gaaf landschap geselecteerd.  

MAATREGELEN EN ACTIES  
De volgende voorgestelde maatregelen en acties binnen het PRS West-
Vlaanderen zijn van toepassing op Kuurne: 
• Bovenlokale ontwikkelingsperspectieven van de meervoudige hoofddorpen 

uitwerken na voorafgaand overleg met de betrokken gemeenten. 
• Een provinciaal flankerend beleid uitwerken omtrent kwaliteitsinrichting van 

openbare ruimten en architectonische kwaliteitsbewaking. 
• Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur van bovenlokaal be-

lang afbakenen en hiervoor ecologische inrichtingsvoorstellen aangeven. 
• Bouwvrije zones afbakenen in het kader van een beleid over integraal waterbe-

heer. 
• Bouwvrije zones afbakenen in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen om de 

grondgebonden landbouw te ondersteunen. 
• Te herstructureren kleinhandelslinten afbakenen en inrichtingsvoorstellen hier-

over opmaken. 
• Een bovenlokaal fietsroutenetwerk voor woon-werkverkeer opmaken en aan-

zetten tot de uitvoering van dit netwerk. 
• Streefbeelden opmaken voor de secundaire wegen en de secundaire wegen 

onder provinciaal beheer volgens de categorisering inrichten. 
• Een specifiek beleidskader, verordening of ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen 

voor windturbines en GSM-masten, paarden- en ruitersport. 
• Bijkomende pilootprojecten opstarten over de ruimtelijke integratie van gebou-

wen in het landschap. 



  78g e m e e n t e l i j k  r u i m t e l i j k  s t r u c t u u r p l a n  K u u r n e  –  i n f o r m a t i e f  d e e l  

SPECIFIEKE BELEIDSKADERS 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen bevat een aantal be-
leidskaders die gerelateerd zijn tot de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. 
De gemeentelijke overheden krijgen hier instrumenten aangereikt om een ruimtelijk 
beleid te voeren. 
• Het specifiek beleidskader met betrekking tot de gemeentelijke woningbehoef-

tenstudie geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling moet omvatten. 
• Het kader voor het provinciaal reservepakket aan woongelegenheden geeft aan 

wanneer het reservepakket woongelegenheden in aanmerking kan komen. 
• Het kader voor de berekening van de gemeentelijke behoefte aan lokale bedrij-

venterreinen geeft aan wat een dergelijke behoeftebepaling dient te omvatten. 
Dit moet in aanvulling gezien worden met de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
lokale bedrijventerreinen zoals bepaald in de gewenste ruimtelijke nederzet-
tingsstructuur en in het RSV. 

• Het kader voor openluchtrecreatieve verblijven beoogt een eenvormige aanpak 
bij het al dan niet toelaten van uitbreidingen van bestaande terreinen voor 
openluchtrecreatieve verblijven en voor nieuwe terreinen. 

• Het kader voor windturbines is opgesteld om provinciale ruimtelijke uitvoerings-
plannen te maken ter afbakening van windparken. Het dient ook als toetsings-
instrument voor gemeentelijke initiatieven. 

5.2.3. VAN REBAK NAAR RESOC 
* beleidsdocument 
 
REBAK staat voor Regionaal Beleidscomité Arrondissement Kortrijk. Ingevolge het 
Besluit van 20 juli 1994 van de Vlaamse regering, houdende erkenning en betoela-
ging in het kader van het vernieuwd regionaal economisch beleid en het afsluiten 
van streekcharters, kan in Vlaanderen per subregio een streekplatform worden 
erkend en gesubsidieerd. Het doel van deze streekplatformen is een samenwer-
king tot stand te brengen tussen organisaties en personen binnen de subregio, 
gericht op het bevorderen van economische groei, inkomensvorming en werkgele-
genheid. Concreet hebben deze streekplatformen als oogmerk het uitbouwen van 
een toekomstgerichte streekvisie en het bepalen van strategische hefbomen voor 
de bevordering van de socio-economische ontwikkeling en van de tewerkstelling 

van de regio. Zodra in een streekplatform een consensus is bereikt over deze 
streekvisie en over de hefbomen kan met de Vlaamse regering een streekcharter 
worden afgesloten, dit is een gemeenschappelijke intentieverklaring betreffende de 
verwezenlijking van deze hefbomen. 
 
Opgericht op 14 november 1994 werd REBAK door de Vlaamse regering als 
streekplatform voor de regio Kortrijk erkend op 22 februari 1995. Op 24 november 
1997 keurde de Algemene Vergadering het ontwerp van streekvisie goed. Onder-
tussen werd het streekcharter aan de Vlaamse regering overgemaakt en werd het 
goedgekeurd op 8 juni 1999. 
 
In haar streekvisie stelt het REBAK een streekstrategie voor het arrondissement 
Kortrijk voor. Slechts één van de veertien hefboomprojecten is relevant voor de 
gemeente Kuurne: 
• opvolgen van de problematiek van de zonevreemde bedrijven en woningen en 

zoeken naar een duurzame oplossing voor de problematiek van zonevreemde 
functies (hefboomproject 1). 

 

In de voorbije jaren is het regionale sociaal-economische overleg in Vlaanderen 
evenwel grondig gewijzigd. Het werd gestroomlijnd naar het model dat al langer op 
Vlaams niveau bestond met SERV en VESOC. De bestaande instrumenten, ener-
zijds de subregionale tewerkstellingscomités en anderzijds de streekplatforms 
(voor de regio Kortrijk REBAK) werden geïntegreerd in één Erkend Regionaal Sa-
menwerkingsverband (ERSV), dat op zijn beurt uit verschillende deelstructuren 
bestaat: de SERR's en de RESOC's. In de SERR (Sociaal-Economische Raad 
voor de Regio) ontmoeten de werkgevers en de werknemers elkaar. In het RESOC 
(Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité) overleggen de werkgevers en 
de werknemers met de lokale overheden (gemeenten en provincies) en andere 
levende krachten uit de streek. 

Als gevolg van deze hervormingen ging het streekplatform REBAK eind 2004 over 
in RESOC Zuid-West-Vlaanderen. In afwachting van een eigen RESOC-streekpact 
neemt deze nieuwe structuur de opvolging van de REBAK-hefboomprojecten en 
strategische beleidsopties waar. 
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5.3. GEMEENTELIJK NIVEAU 

5.3.1. STRUCTUURPLAN KUURNE (1975) 
*beleidsdocument 
Het eerste structuurplan voor Kuurne dateert van september 1975. Het is een ge-
detailleerde ruimtelijke studie van Kuurne. 

Er werd vertrokken van twee uitgangspunten: de identiteit van Kuurne en de kwali-
teit van het woongebied van Kuurne. Op deze manier wordt Kuurne volledig geana-
lyseerd. 

In een volgende hoofdstuk werden doelstellingen (beleidsopties) geformuleerd met 
betrekking tot de verschillende facetten:  

Met betrekking tot de identiteit: 

◦ woongebieden 
◦ voorzieningen 
◦ werkgebieden 
◦ landschap 
◦ natuurresten en complexen van historische of affectieve waarde 

Met betrekking tot de kwaliteit: 

◦ woning 
◦ woonvorm 
◦ structuur van de bebouwde omgeving 
◦ stedelijk weefsel 
◦ openbare ruimten 
 
Tenslotte worden enkele modellen (maximale, optimale en minimale groei) getoetst 
aan de doelstellingen.  
 

5.3.2. STRUCTUURPLAN KUURNE 2000 
Kaart 27 :  Structuurplan Kuurne 2000 
 
*beleidsdocument 
 
Structuurplan Kuurne 2000 dateert van 31 augustus 1990. Het is een vervolg op 
een eerder gemaakt structuurplan in september 1975. Dit eerste plan leidde niet tot 
concrete realisaties maar bracht wel een denken over ruimtelijke ordening op gang.  
In 1990 startte de opmaak van het Structuurplan Kuurne 2000. In 1991 werd het 
goedgekeurd door de gemeenteraad. 

DOEL VAN HET PLAN 

Het Structuurplan Kuurne 2000 heeft tot doel het gemeentelijk ruimtelijk beleid te 
actualiseren en de grote lijnen voor de uitbouw van Kuurne vast te leggen voor een 
periode van 10 jaar.  

Deze grote lijnen bestaan uit: 

 de te bebouwen gebieden en de open te houden gebieden 

 globale bestemmingen van de nog te urbaniseren gronden 

 te realiseren verkeersinfrastructuren 

 te realiseren voetgangers- en fietsersverbindingen en groenassen. 

DRAAGWIJDTE VAN HET PLAN 

Deze grote lijnen zijn samengebracht op één kaart die het structuurplan is. Het plan 
is goedgekeurd door de gemeenteraad (11.07.1991). Er is eveneens na enkele 
plenaire vergaderingen overeenstemming met AROHM. Het plan vervangt voor-
gaande nota’s over het aansnijden van woon- en uitbreidingsgebieden (gemeente-
raad 1986) en blijft in principe 10 jaar van kracht, tot de goedkeuring door de ge-
meenteraad van een nieuw structuurplan. 
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INHOUD VAN HET PLAN 

Het rapport geeft de grondslagen voor het structuurplan, bestaande uit het doel, 
de bestaande stedenbouwkundige plannen, “megatrends”, algemene basisdoelstel-
lingen voor de onwikkeling van Kuurne en een uitwerking.  

De geformuleerde algemene basisdoelstellingen zijn: 

 Kuurne ontwikkelt zich rond 2 polen: het centrum en Sint-Pieter. Deze ontwik-
keling mag worden verstevigd. 

 De nadruk moet worden gelegd op de ontwikkeling van de centrumgebieden. 
Prioriteit dus voor kernvernieuwing, voor de upgrading van het centrum. 

 Kuurne is één der dichtstbebouwde gemeenten in het arrondissement Kortrijk 
dat zelf één der dichtstbebouwde streken is van Vlaanderen. Behoud van alle 
kwaliteitsvolle open ruimte is noodzakelijk. 

 Er dient een ruimte te worden gecreëerd voor de uitbreiding van de tertiaire 
sector. De natuurlijke plaatsen hiervoor zijn de assen met grote bereikbaarheid, 
zoals de intercommunale wegen (Brugsesteenweg en Rijksweg naar Harelbe-
ke) en vooral het knooppunt van deze rijkswegen met de toekomstige nieuwe 
noordelijke uitvalsweg. 

Al deze doelstellingen met hun uitwerking worden vervolgens samengevat in één 
enkel structuurplan. 

Tenslotte wordt een plan van actie toegevoegd aan het structuurplan. 

PLAN VAN ACTIES EN PRIORITEITEN 

Het “plan van acties” geeft een achttal acties en operaties aan voor de realisatie 
van het structuurplan. Voor al deze acties is ook een prijskaartje, soms met varian-
ten, gemaakt. De volgende acties worden vernoemd. 

 Actie 1: Heraanleg van de centrums (deels gerealiseerd) 

 Actie 2: Herwaarderingsgebied centrum 

 Actie 3: Realisatie groenzone tussen Heulebeek en Leie 

 Actie 4: Verkeersveiligheid: ronde punten, wijkverzamelweg en fietspaden 

 Actie 5: Realisatie groenzone kerkweg (gerealiseerd: De Groene Long) 

 Actie 6: Creëren van groencircuit en recreatieve verbinding door het bebouwde 
gebied van Kuurne 

 Actie 7: Herstructurering omgeving Sint-Pieterskerk 

 Actie 8: Aanleg fietspaden langs de Sint-Katharinasteenweg 

 

Het structuurplan werd samen met de bijhorende documenten gebundeld in een 
nota - Structuurplan Kuurne 2000 - 25.05.1991. Het plan vervangt eveneens de 
voorgaande nota over het aansnijden van woon- en uitbreidingsgebieden 1982-
1992, goedgekeurd door de gemeenteraad van 05.09.1986, die gebaseerd was op 
de conclusies van het structuurplan voor de gemeente Kuurne - 1975. 

Al in 1991 werd gestart met het uitwerken van alle acties, die samengevat werden 
in het derde deel van de nota. In het kader van de realisatie van deze acties werd 
tot een voorafgaande planologische voorbereiding overgegaan. Behalve een aantal 
bestemmingsaanpassingen binnen de bestaande BPA's worden mogelijkheden 
onderzocht voor de gebieden, die volgens het structuurplan een andere bestem-
ming hebben dan in het gewestplan bepaald is. 

Deze ruiloperaties betekenden een herschikking van de bestemmingen op het ge-
meentelijk niveau met een duidelijk positief saldo voor de open ruimte. In enkele 
gevallen betekende dit een afwijking van het gewestplan. In het structuurplan werd 
geopteerd om de open ruimte vast te leggen (beschermen en uitbreiden) op plaat-
sen, waar vanuit het maatschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt gezien grote-
re meerwaarde gecreëerd kon worden: 

-natuurlandschap langs de Leie en de Heulebeek 
-open gebied langs de Langebeek en Vaarnewijkbeek 
-parkgebied als groene long in het dichtbebouwde centrum 

Als compensatie daarvoor werd de ontwikkeling van de vandaag reeds ruimtelijk 
versnipperde ruimte rond de Langebeek voor de woonfunctie in het structuurplan 
bestemd. 
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Ruimtebalans tussen het Structuurplan Kuurne 2000 en het gewestplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties voor behoud van open ruimte (oorspronkelijk “woonuitbreidingsgebied”) 

Door de potenties van deze gebieden ontwikkeld te worden als kwalitatief open 
gebied werden deze delen uit de woonreserves gelicht. 
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Locaties voor uitbreiding van de woonfunctie 

Onderscheid werd gemaakt tussen gebieden die beschikbaar zijn voor de realisatie 
– juridisch voorbereid of in voorbereiding – en gebieden die als ruimtelijke reserve 
pas nà het jaar 2000 konden worden ontwikkeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globale juridische situatie i.v.m. de woningbouw in Kuurne 

Ter illustratie werd eveneens de projectie gemaakt van de genomen stedenbouw-
kundige opties op de bestaande juridische situatie van de woongebieden en woon-
uitbreidingsgebieden in Kuurne. 
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5.3.3. BIJZONDERE PLANNEN VAN AANLEG (BPA’S) 
* juridisch document 
 
Kaart  28 :  BPA's op grondgebied Kuurne 
 
Hieronder volgt een overzicht van de BPA’s in Kuurne (eronder ook de BPA’s die 
de juridische geldigheid verloren hebben op voorstel van de gemeenteraad van 
Kuurne): 
 
Naam BPA Inhoud Stadium 

Nr. 4c 

BPA               
De Kattehoek 

- De zone voor achteruitbouw langs de N50 dat 
normaliter 8 m is werd versmald tot 5 m                 
- Er werd een zone voorzien voor de heraanleg 
van het marktplein voor de kerk van Sint-Pieter   
- De ontwikkeling van een verkaveling met kleine 
dichtheid                                                               
- Samen met het aangrenzende BPA 10 bis a 
werd de grens van het BPA aangepast                 
- Algemene actualisering van het plan: nabe-
stemming van deel agrarisch gebied (met boer-
derij) naar gebied voor woonproject.  

M.B. 

02.03.1999 

Nr. 10 bis a 

BPA             
Koning Boude-
wijnstraat 

Dit BPA geeft de gedetailleerde bestemmingen 
van het gebied rond de hippodroomareaal: er 
wordt een zone aangeduid specifiek voor paar-
denfokkers en de wijkverzamelweg. Bovendien 
wordt de grens van het BPA aangepast. 

M.B. 

02.03.1999 

Nr. 5b 

BPA Centrum 

- De bestaande toestand wordt bevestigd             
- Het woongebied krijgt de bestemming voor 
gemengd gebruik met meer mogelijkheden voor 
winkels.   

M.B. 

07.11.2000 

Nr  7c 

Tramstatie 

- De bestaande toestand wordt bevestigd. Wel 
worden enkele aanpassingen gedaan zoals par-
kings, groenvoorzieningen, een verbreding van 
de straat. Opnieuw krijgt het woongebied een 
bestemming voor gemengd gebruik 

M.B. 

29.03.2002 

Nr. 18 

Krekelweg 

Aanzet wijkverzamelweg en ontwikkeling van 
een woonzone. De in het BPA opgenomen zone 
voor nijverheid is op dit ogenblik in verval.  

M.B. 

16.05.1990 

Nr. 19 

Kongostraat 

Dit BPA regelt de uitbreiding van een bedrijf, 
voorziet een buffer, een garageweg en enkele 
kleinere voorzieningen.  
Bovendien wordt de bestaande toestand beves-
tigd. 

M.B. 

19.08.2003 

Nr. 23 

Abelenstraat 

Dit BPA werd opgemaakt om een verkaveling te 
realiseren: een garageweg en een ontsluitings-
weg werd voorzien. Het BPA bevat bovendien 
een deel van de wijkverzamelweg als fragment 
‘bestaande situatie’. 

M.B. 

28.04. 1987 

Nr. 24 

Kerkweg 

Het BPA bood de mogelijkheid tot ontwikkelen 
van niet bebouwde delen (gedeeltelijk uitgeslo-
ten van goedkeuring), enkele bedrijven kregen 
nabestemming wonen en een groot deel woon-
uitbreidingsgebied werd omgevormd tot groen-
gebied (Groene Long). Het BPA gaf aanleiding 
tot een gewestplanwijziging. 

M.B. 

01.09.1997 

Nr. 26 

Heulebeek 

Het BPA regelt de grootschalige kleinhandel 
langs de ringweg, de uitbreiding van een glas-
verwerkend bedrijf, ontwikkelt wonen, maar zorgt 
eveneens voor de vrijwaring van de Heulebeek-
vallei. 

M.B. 

10.04.2002 
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Nr. 27 

Erf 

In het BPA wordt de bestaande toestand beves-
tigd. 

M.B. 

170.01.1989 

Nr. 28 

Hoevedreef 

Het BPA regelt de verdere ontwikkeling van de 
woonzone. 

M.B. 

29.12.1988 

Nr. 29 

Beeklaan 

Er wordt een groenzone voorzien langs de Heu-
lebeek en de bestaande toestand wordt beves-
tigd. 

MB 

17.01.1989 

Nr. 30 Gast-
huisweide 

Dit was oorspronkelijk een deel van BPA Cen-
trum. De ontwikkeling van een woonwijk (inbrei-
dingsproject) wordt er geregeld en de nabe-
stemming van enkele aanwezige bedrijven wordt 
er vastgelegd.  

MB 

19.09.1994 

Nr. 31 

Theesweg 

De aanwezige ambachtelijke bedrijven en de 
bewoning worden bevestigd, er wordt een ge-
mengde woonzone, een voetgangersverbinding 
naar de Heulebeek, een garageweg,.. inge-
kleurd. Het centraal gelegen gebied werd uitge-
sloten van goedkeuring. 

MB 

15.02.2000 

Nr. 32 

Leiemeersen 

Woonuitbreidingsgebied wordt opgegeven voor 
een recreatief groengebied. 

MB 

25.10 1999 

Nr. 33 

Langebeek 

DE GOEDKEURING WERD ONTHOUDEN 
De ruil van agrarisch gebied naar woongebied 
wordt niet aanvaard. 

MB 

12.11.1997 

Nr. 34 

Bonaerde 

De ambachtelijke zone wordt ingeperkt ten voor-
dele van woongebied. De groene elementen van 
de Leievallei worden met het wonen ruimtelijk 
verweven. 

MB 

21.12.2004 
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5.3.4. GEMEENTELIJK NATUURONTWIKKELINGSPLAN  
 
* beleidsdocument 
 
Kaart 29 :  Potenties voor natuurontwikkeling 
 
FORMELE ASPECTEN 
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) werd in 1995-1996 opgemaakt 
en op 26 november 1996 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het GNOP is een 
beleidsplan van de gemeente voor de sector natuur. Dit betekent dat een goedge-
keurd GNOP een duidelijk engagement van de gemeente inhoudt om effectief bin-
nen haar beleid te werken aan het natuurbehoud.  

INHOUDELIJKE ASPECTEN 
Het GNOP vertrekt van een globale analyse van de toestand van de natuur in de 
gemeente. Hierbij werd op basis van de gegevens uit de inventarisatie een over-
zicht gegeven van de potenties die binnen de gemeente bestaan voor natuuront-
wikkeling. Deze potenties werden visueel weergegeven op een potentiekaart met 
aanduiding van gebieden met bijzondere ecologische waarde en/of potentie, typi-
sche landschappen, poelen en vijvers, panoramische zichtlocaties, corridorgebie-
den langsheen beekvalleien... . In de globale analyse werd eveneens een overzicht 
gegeven van de voornaamste knelpunten die ingegeven zijn vanuit het natuurbe-
houd en -ontwikkeling.  
 
Vervolgens werd een doelstellingsnota opgemaakt. Vanuit een algemene beleids-
visie t.a.v. natuurbehoud op gemeentelijk vlak, werden specifieke ‘opties en ge-
biedsafbakening’ geformuleerd en uitgewerkt naar passende beleidsmaatregelen 
en acties. Binnen het kader van deze planningscontext beperken we ons tot een 
beknopte weergave van de essentiële actiepunten van het GNOP.  

OVERZICHT VAN HET ACTIEPLAN 
Volgende actiepunten uit het GNOP Kuurne kunnen worden vermeld omwille van 
hun essentieel en prioritair karakter: 
 Uitbouw van de Groene Long 

 De Leievallei:  
 Voor een open gebied langs de Leie moet een BPA worden uitgewerkt (BPA 

Leiemeers).  Bovendien zijn langs de Leie brede bermen aanwezig die in het 
beheer zijn van de Vlaamse Administratie AWZ en moeten beheerd worden 
volgens het bermdecreet. Deze bermen kennen heel wat potenties waaraan ac-
ties worden gekoppeld.Tenslotte onderschrijft de gemeente het beheersplan 
van “De Vlasbek” voor de oude Leiearm te Kuurne. 

 De Beekvalleien:  
 Er wordt een streefbeeld opgesteld voor de Heulebeekvallei waaraan enkele 

projecten en maatregelen worden gekoppeld. Bovendien wordt ook een streef-
beeld voor de vallei van de Langebeek, de Vaarnewijkbeek en de Hazebeek 
opgesteld, met daaraan maatregelen gekoppeld. 

 Subsidiereglement voor kleine landschapselementen 
 De groenschermen: er wordt een voorstel uitgewerkt voor het realiseren van 

een brede groenbuffer voor het industrieterrein. Ten tweede worden er enkele 
suggesties uitgewerkt naar het samenstellen van groenbuffers voor bedrijven. 

 Ecologisch groenbeheer 
 Natuureducatie en sensibilisatie 
 Tewerkstelling in natuurbeheer en landschapszorg 
 Soortgerichte maatregelen 
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5.3.5. BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAP-
PEN 

In Kuurne is er één beschermd monument: de Stokerijmolen langs de Brugse-
steenweg. De datum van besluit is 22/12/1943, de verschijning in het Belgisch 
Staatsblad gebeurde pas op 4 oktober 1990. 

5.3.6. MOBILITEITSPLAN 
* beleidsdocument  
 
Een mobiliteitsplan wordt opgemaakt in het kader van de mobiliteitsconvenanten, 
dit zijn overeenkomsten tussen de Vlaamse regering en de gemeentebesturen, 
waarbij de gemeente een mobiliteitsplan opmaakt in navolging van de visie op 
Vlaams niveau en daarvoor in ruil financiële middelen ter beschikking krijgt voor de 
verbetering van de mobiliteit in de gemeente.  
Een mobiliteitsplan bevat een uitgebreid onderzoek van de verkeerssituatie en van 
de problemen op het grondgebied van de gemeente en stelt een pakket van maat-
regelen voor dat als basis dient voor een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 
Deze maatregelen streven drie doelstellingen na : 
◦ het verhogen van de verkeersveiligheid 
◦ het verhogen van de verkeersleefbaarheid 
◦ de beheersing van de automobiliteit 
 
Voor elke maatregel worden de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering, de priori-
teit, de kostprijs en de wijze van controle op de uitvoering aangeduid. 
 
Het mobiliteitsplan wordt in 3 fasen opgemaakt: 
1. Oriëntatiefase 1.1. Inventaris van bestaande plannen en studies 
 1.2. Inzicht in de visies van de verschillende actoren 
 1.3. Probleemomschrijving 
 1.4. Definiëring van het verder onderzoek 
 1.5. Oriëntatienota 
  
2. Opbouw plan 2.1. Onderzoek 

 2.2. Trendscenario 
 2.3. Alternatieve scenario’s 
 2.4. Synthesenota 
  
3. Beleidsplan 3.1. Keuze uit de scenario’s (tijdshorizon 2015) 
 3.2. Prioritaire acties (tijdshorizon 5 jaar) 
 3.3. Opmaak van een methode van evaluatie 

Op 12 juli 2002 werd het moederconvenant ondertekend en op 1 augustus werd 
module 1 (over de financiering van het mobiliteitsplan) ondertekend. Het is de be-
doeling het mobiliteitsplan gelijklopend met het structuurplan op te maken. 

Op dit ogenblik is het mobiliteitsplan in de slotfase. 

Reeds in begin jaren ’80 werd een verkeersstudie opgemaakt. Men kan het plan 
beschouwen als een voorloper van het mobiliteitsplan. 

5.3.7. VERKEERSSTUDIE GEMEENTE KUURNE 
Naar aanleiding van de schade aan de centrumstraten van Kuurne na de winter 
van 1978-1979 en het op til zijn van andere wegeniswerken, leek het voor het ge-
meentebestuur van Kuurne wenselijk om een globale visie uit te werken over het 
verkeer in Kuurne.  

FORMELE ASPECTEN 
In september 1980 werd door het gemeentebestuur beslist tot de opmaak van een 
verkeersstudie, met als doel “het ontwikkelen van principes en voorstellen van con-
crete maatregelen die de verkeersleefbaarheid in Kuurne moeten verbeteren en de 
toekomstige verkeersafwikkeling vastleggen (verkeerscirculatieplan)”.  
Daartoe werd een “werkgroep verkeer” opgericht.  
 
Het document is een samenvatting van de besprekingen voor de werkgroep ver-
keer. Het is een denkkader waarbinnen de mogelijke ingrepen betreffende het ver-
keer kunnen worden gesitueerd.  
Het moet worden beschouwd als een advies van de werkgroep aan de beleidsor-
ganen (College van Burgemeester en Schepenen) met verzoek het rapport goed te 
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keuren en de krachtlijnen erin vervat te hanteren bij het nemen van concrete be-
slissingen. 

INHOUDELIJKE ASPECTEN 
Het document geeft eerst een inventaris van objectieve gegevens (verkeerstellin-
gen, parkeercapaciteit, lijnen openbaar vervoer, ongevallenstatistieken,...) en sub-
jectieve gegevens (enquête bij de bevolking).  
Daarna worden de probleemstelling, de uitgangspunten en de bijzondere aan-
dachtspunten geformuleerd, waaruit enkele gevolgtrekkingen kunnen worden ge-
formuleerd.  
Daarbij wordt vertrokken van de in het structuurplan  (1975) ontwikkelde visie: 
 
“Het is duidelijk dat de (her)aanleg van iedere straat moet worden getoetst aan de 
criteria die volgen uit de functie van de straat”. 
 
In een ‘verkeersplan’ wordt de toekomstige gewenste wegenisstructuur geschetst.  
Tenslotte bevat het plan een ideeënschets voor de heraanleg van de centrum-as 
en enkele concrete acties, waarvan de voornaamste: 
 aanleg van de verzamelweg; 

 aanpassen kruispunten op kruising van invalswegen – verzamelweg; 

 realisatie van vernieuwing centrum-as; 

 heraanleg hoofdstraten; 

 realisatie fietspaden en fietsstroken. 

5.3.8. SOCIAAL BELEIDSPLAN 2000-2002 
* beleidsdocument 
Sinds halfweg mei 1996 is het Sociaal ImpulsFonds (SIF) in voege. Zeer schema-
tisch komt het erop neer dat middelen uit o.a. het Vlaams Fonds voor Integratie van 
Kansarmen (VFIK), de Bijzondere Dotatie en het Bijzonder Fonds voor Maatschap-
pelijk Welzijn gebundeld werden in één fonds dat wil werken aan leefbaarheid, in 

het bijzonder van kansarme buurten, de bestrijding van de kansarmoede en de 
bevordering van het welzijn. 

Het SIF heeft de opdracht om het gemeentelijk beleid te ondersteunen. De ge-
meenten zijn verplicht om het trekkingsrecht op het fonds prioritair te gebruiken 
voor het herstel van de leef- en omgevingskwaliteit van de achtergestelde buurten 
en het bestrijden van armoede. 

Voor het jaar 2000 werd het trekkingsrecht geraamd op € 133.801,22. Toch worden 
de SIF-middelen niet zomaar toegekend. De gemeente en het OCMW dienen hier-
toe een gezamenlijk beleidsplan op te stellen. In 1996 diende een eerste SIF-plan 
opgemaakt te worden voor de periode 1997-1999. Het tweede SIF-plan loopt voor 
de periode 2000-2002 en wordt hier kort toegelicht. 

OPBOUW 

Als eerste belangrijke stap in het sociaal beleidsplan wordt nagegaan hoe Kuurne 
scoort op de SIF-criteria.  

Een tweede belangrijke stap is de beschrijving van de leef- en omgevingskwaliteit 
van Kuurne. Er  wordt onderzoek verricht naar  de samenstelling van de bevolking,  
de gezinnen, werkloosheid, wonen in Kuurne,  wijkwerking,... . 

Ook wordt een overzicht gegeven van het lokale sociaal beleid.  

Als laatste stap worden de vaststellingen, de prioriteiten, doelstellingen, acties en 
resultaten geformuleerd. 

INHOUD 

Wat betreft de achterstellingcriteria scoort Kuurne hoger dan het Vlaamse gemid-
delde in de categorieën: 

 aantal kinderen van alleenstaanden; 

 aantal woningen zonder comfort; 

 aantal jongeren in bijzondere jeugdbijstand; 
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 sociale huurappartementen; 

 aantal weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen t.o.v. de totale bevol-
king.  

De volgende prioriteiten worden gesteld, met daaraan gekoppeld een aantal werk-
sporen: 

1. Voorwaarden uitbouwen voor een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid 

◦ algemene voorwaarden uitwerken 

◦ voorwaarden voor de uitbouw van een beleid t.a.v. specifieke doelgroe-
pen uitwerken 

2. Verhogen van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen 

◦ continuering budgetbegeleiding en schuldbemiddeling 

◦ continuering poetsdienst 

◦ continuering thuiszorgtoelage 

3. Verhogen van de opleidings- en tewerkstellingskansen 

◦ verderzetten en creatief gebruik diverse tewerkstellingsmaatregelen 

◦ onderzoek ‘restgroep’ en afstemming aanbod in functie van de resultaten 

4. Verbeteren van de huisvestingskwaliteit 

◦ overleg OCMW – gemeente – sociale bouwmaatschappij 

◦ in kaart brengen van woningen zonder comfort: kwaliteitsonderzoek 

◦ op punt stellen van premiestelsel 

◦ samenwerking met sociaal verhuurkantoor 

5. Verbeteren van de leefbaarheid via wijkwerking 

◦ continuering werking wijkagenten 

◦ continuering buurtwerking Spijker en Schardauw 

5.3.9. MILIEUBELEIDSPLAN 2000-2004 (verlegd tot 2005) 
*beleidsdocument 
OPBOUW 
In het milieubeleidsplan worden per sector uitspraken geformuleerd m.b.t. milieu-
aspecten in de brede zin. Het betreft volgende sectoren: water, bodem, lucht, afval, 
hinder (geluid, geur en licht), en groen / natuur / landschap. 
Daarna worden de beleidsondersteunende en uitvoerende instrumenten bespro-
ken, de doelgroepen en de organisatie van het milieugebeuren. 
Het laatste hoofdstuk toont een gebiedsgerichte benadering van het milieugebeu-
ren in Kuurne. 

METHODIEK 
Voor de behandeling van alle sectoren wordt eenzelfde methodiek gehanteerd. 
Voor elke sector vinden we volgende onderdelen: 
◦ beschrijving van de sector; 
◦ beleidskader met vermelding van de gemeentelijke behoeften; 
◦ stand van zaken in de gemeente; 
◦ formulering van de knelpunten; 
◦ vastleggen van de doelstellingen en strategieën; 
◦ uitwerken van actiepunten, gekoppeld aan timing en middelen. 
 
Een aantal actiepunten heeft ook een ruimtelijke impact. Beide beleidsdomeinen, 
zowel milieubeleid als ruimtelijke ordening, streven naar een optimale leefomge-
ving en milieu- en natuurkwaliteit. Het verzorgen van voldoende communicatie tus-
sen de verschillende gemeentelijke diensten tijdens het planningsproces van het 
GRS is dan ook heel belangrijk om tot een goede afstemming te komen tussen de 
verschillende beleidsdomeinen. 
In de loop van 2006 zal een nieuw milieubeleidsplan door het gemeentebestuur 
aangenomen worden. Dit plan is voor de periode 2006-2010 van toepassing 
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5.3.10. LOKAAL VEILIGHEIDSPLAN 2002-2004 
* beleidsdocument 
 
Het lokaal veiligheidsplan is een wezenlijk onderdeel van het algemeen beleidsplan 
van de gemeente. Het betreft een dynamisch doelgericht actieplan met voorstellen 
voor allerlei concrete veiligheidsmaatregelen ter bevordering van de “veilige” leef-
kwaliteit in de gemeente Kuurne.  

De studie geeft in een eerste deel een overzicht van een achttal veiligheidsparame-
ters. Aansluitend worden eerst enkele globale oplossingen geformuleerd voor meer 
veiligheid om vervolgens het probleem te benaderen specifiek vanuit Kuurne. Ten-
slotte wordt ingegaan op het vernieuwend beleid, waarbij open communicatie en 
dialoog met de bevolking centraal staat.  

5.3.11. GEMEENTELIJKE BELEIDSNOTA 2001-2006 
* beleidsdocument 
 
De gemeentelijke beleidsnota geeft de beleidslijnen weer voor Kuurne van de hui-
dige legislatuur. Eerst worden de horizontale krachtlijnen voor een vooruitziend 
Kuurne in de 21ste eeuw opgesomd, daarna wordt een verticale toelichting van de 
beleidsnota gegeven, met een prioriteitenlijst per bevoegdheidsdomein binnen het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
De negen krachtlijnen van het te voeren beleid houden in: 
 Veilig thuis en veilig op straat: wijkwerking, Buurtinformatienetwerk, preven-

tieve maatregelen, politiehervorming, verhoging van de leef- en woonkwaliteit 
(Sociaal Impulsfonds). 

 De sociale netwerken en het verenigingsleven: inzet van vrijwilligers onder-
steunen en zo nodig beleidsmatig stimuleren, mogelijkheden voor een polyva-
lente zaal of evenementenhal onderzoeken, jeugdbewegingen en jeugdhuizen 
ondersteunen, initiatief Anno ’02 steunen,... . 

 Leefmilieu: Kuurne wil een nette gemeente zijn, het leefmilieu moet duurzaam 
gevrijwaard blijven. Het vergunningenbeleid, afvalproblematiek wordt pro-actief, 
waarbij niet gewacht wordt op vragen of klachten. 

 Financiën: duurzame investeringen, gezond financieel beleid.  

 Communicatie en klantvriendelijke dienstverlening 

 Leefbare kernen, een leefbare gemeente:  
◦ Kernen moeten visueel aangenaam zijn, ze moeten veilig zijn en voldoen-

de groen en ontmoetingsplaatsen hebben.  
◦ Een vlotte bereikbaarheid vereist bovendien inspanningen op vlak van 

mobiliteit. Het opmaken van een mobiliteitsplan is hiertoe prioritair.  
◦ Een goede en een eenvoudige signalisatie, parkeermogelijkheden moeten 

eveneens aandacht krijgen. En goede parkeerroute moet de openbare en 
commerciële functies versterken en een fietspadennetwerk moet in kaart 
worden gebracht. 

◦ De vrijwaring van de open ruimte in Kuurne en van de landschapsopbouw 
met de landbouwers als partners maken integraal deel uit van het beleid. 

◦ Het bestuur wil een jaarlijks programma voor de heraanleg van de voet-
paden in de ganse gemeente. 

◦ De centrumherwaardering moet oog hebben voor de toegankelijkheid, 
verkeersveiligheid en kwaliteit van het centrum.  

◦ Bij de uitbreiding van de industriezone zal bijzondere aandacht besteed 
worden aan de landbouw als natuurlijke buffer, aan de riolering, aan de 
verkeerscirculatie en aan de noodzakelijk geworden expansie voor de 
Kuurnse bedrijven. 

 Beter wonen in de gemeente: zowel jongeren, jonge gezinnen, professionelen 
en senioren, iedereen moet zich aangetrokken voelen om in Kuurne te werken, 
te wonen en te verblijven (kinderopvang, huisvestingsbeleid, thuiszorg voor se-
nioren, behoud, beschermen, herbestemmen en renoveren van waardevol 
bouwkundig erfgoed). 

 Tewerkstelling en het lokale bedrijfsleven: werkgelegenheidsbeleid gericht 
op zinvolle en duurzame arbeidskansen voor alle inwoners, “lokale werkwinkel”, 
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centrale databank met gegevens omtrent vraag en aanbod van werkgelegen-
heid, stimulatie van startende ondernemers,... . 

 Kuurne over de grenzen heen: de bevolking informeren over de sterk gewij-
zigde migratie en sensibiliseren in verband met de noodzaak van een structure-
le aanpak van de ontwikkelingsproblemen. 

Op de beleidsnota hebben verschillende fracties van politieke partijen in de ge-
meente amendementen ingediend (de Agalev-fractie, VISIE-fractie en CVP-fractie). 

5.3.12. HYDRONAUTSTUDIE KUURNE 
Deze studie werd opgemaakt door het Studiebureau ARCADIS-Lapere (Kortrijk) en 
zal periodiek geactualiseerd worden. In de studie wordt het gehele rioleringsstelsel 
opgemeten en worden bestaande databanken geactualiseerd. De bedoeling is om 
met de verzamelde gegevens het net van watercollectoren te optimaliseren. 

5.3.13. STEDENBOUWKUNDIGE STUDIES 

HERWAARDERINGSGEBIED KUURNE-CENTRUM 

Op 12 juni 1985 werd het herwaarderingsgebied Kuurne-centrum goedgekeurd.  

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Executieve tot regeling van de 
tegemoetkoming van het Vlaamse Gewest voor de uitvoering van stads- en dorps-
herwaarderingsprojecten van 01.04.1993, werd besloten het herwaarderingsgebied 
te actualiseren.  

Het (geactualiseerde) gebied situeert zich rond de Generaal Eisenhouwerstraat, de 
Kortrijkstraat en de Gasthuisstraat.  

AANSNIJDEN VAN WOONGEBIEDEN EN WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN 
TIJDENS DE PERIODE 1982-1992 

In het kader van de uitbouw van de gemeente Kuurne tijdens de periode 1982-
1992, was het noodzakelijk gronden aan te snijden voor woningbouw. Om te stre-
ven naar een meest verantwoorde uitbouw, werd de studie opgemaakt.  

Het uiteindelijke resultaat is een kaart met de aan te snijden woongebieden of 
woonuitbreidingsgebieden en gebieden die hun agrarische bestemming moeten 
behouden. 

KUURNE CENTRUMVERNIEUWING 

Kaart  30 :  Kuurne centrumvernieuwing (1ste fase) 
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. 

 

 

Kaart  31:  Stratenplan Kuurne (noordwesten) 
Kaart  32:  Stratenplan Kuurne (noordoosten) 
Kaart  33:  Stratenplan Kuurne (zuidwesten) 
Kaart  34:  Stratenplan Kuurne (zuidoosten) 
Kaart  35:  Stratenplan Kuurne (centrum) 



 


