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1. VISIEVORMING 
1.1. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 
Uitbouw van de gemeente binnen het subsidiariteitskader 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Kuurne vertrekt vanuit de visie en de 
doelstellingen vastgelegd door de provincie West-Vlaanderen en door het Vlaamse 
gewest. Op gemeentelijk niveau worden deze visies verfijnd, geconcretiseerd en aan-
gevuld met eigen ambities. Het ruimtelijk structuurplan tracht dus het karakter van de 
gemeente te optimaliseren - de kwaliteiten te versterken en de knelpunten te corrige-
ren. De eigenheid van Kuurne kwam uitgebreid aan bod in het informatieve deel, in de 
beschrijving en de verwachtingen over de deelruimtes. Deze beschrijving is het resul-
taat van de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur, waarbij knelpunten en po-
tenties geformuleerd werden per deelstructuur. 

Het ruimtelijk beleid op Vlaams niveau stelt de visie ‘Vlaanderen open en stedelijk’ 
voorop. Het beleid is erop gericht om de toenemende ruimtelijke versnippering tegen 
te houden. Daarom wordt vooral gewerkt aan de versterking van de bestaande steden 
en concentraties van economische activiteiten. 

De provincie West-Vlaanderen bouwt haar ruimtelijk beleid op rond de visie ‘ruimte 
voor verscheidenheid’. De eigenheden van de verschillende delen van de provincie 
zijn een basis voor de toekenning van ontwikkelingsperspectieven en voor de verde-
ling van taakstellingen. 

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 
Het decreet op ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat de ruimtelijke orde-
ning gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Dit houdt in dat de ruimte 
beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke be-
hoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar af-
gewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen 

voor het leefmilieu en de culturele, economische, sociale, maar ook esthetische as-
pecten. 

Maatschappelijke betrokkenheid en de ruimtelijke draagkracht 
Elke belangrijke ruimtelijke ingreep moet getoetst worden aan de draagkracht van 
de ruimte en haar gebruikers. Verdichting, verweving, bundeling van activiteiten, 
uitbreiding, enz., zijn zeer gevoelige evenwichtsoefeningen die niet dogmatisch mo-
gen begrepen en opgevat worden. Het blijft steeds belangrijk om de kwaliteit van de 
ruimte voorop te stellen. 

Met de ruimte spaarzaam handelen 
Ruimte is een gemeenschappelijk goed dat niet oneindig is en dus schaars. Belang-
rijke ruimtelijke ingrepen zijn onomkeerbaar, tenminste gerekend in generaties. De 
open ruimte moet worden beschermd, of beter: de attitude in het omspringen met 
open ruimte moet gewijzigd. Verdichting, inbreiding en bundeling van maatschappe-
lijke activiteiten zijn basisprincipes. Een doordacht locatiebeleid voor woningen en 
bedrijven is noodzakelijk; de concentratie van nieuwe activiteiten bij bestaande ves-
tigingen geldt als een gulden leidraad voor nieuwe ontwikkelingen. 

Stedelijke omgeving als context voor ontwikkeling 
Het fysisch systeem en het stedelijke landschap zijn de ruimtelijke dragers van alle 
ontwikkelingen. Zo zijn de rivieren, het reliëf, de vruchtbaarheid van de grond en de 
stabiliteit van de grond bepalend voor het ruimtegebruik. Hoewel de technologie 
steeds sterker staat om de basisvoorwaarden van de natuur om te vormen zal ook 
in de toekomst het fysische systeem bepalend zijn voor de mogelijkheden en het 
welzijn van de gebruiker. 

Duurzame mobiliteit 
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de maatschappij. Door 
de ruimtelijke spreiding van activiteiten zijn verplaatsingen noodzakelijk. Mobiliteit is 
dus een sociaal recht dat moet gewaarborgd blijven. Maar een teveel aan individue-
le (auto)mobiliteit werkt nefast en de mobiliteit van bepaalde vervoersarme bevol-
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kingsgroepen komt steeds meer in het gedrang. Bovendien groeit de onveiligheid met 
toenemende verplaatsingen. 
Duurzame mobiliteit richt zich erop om zoveel mogelijk activiteiten bereikbaar te hou-
den voor zoveel mogelijk personen. Daarbij moet men streven naar optimaal gebruik 
en evenwicht tussen de verschillende vervoersmodi. In het globale vervoersmodel 
moet het zwakke verkeer een belangrijke positie innemen. Om verplaatsingen te re-
duceren moeten activiteiten zoveel mogelijk gebundeld worden. Wanneer er dan toch 
verplaatsingen nodig zijn is het best om die collectief te organiseren. Indien het ver-
voer niet collectief kan worden georganiseerd moet de auto zo efficiënt mogelijk ge-
bruikt worden. 

Duurzaam milieubeleid 
De aanwezigheid van natuur en open ruimte binnen onze leefwereld is een voorwaar-
de voor de overlevingskansen van het ecosysteem maar ook voor ruimtelijke kwaliteit 
en leefkwaliteit. Ingrepen in de natuur moeten een zorg en respect voor de natuur in-
houden. 

Belevingswaarde van de ruimte 
De ruimte heeft een gezicht, een verschijningsvorm. Deze verschijningsvorm kan zo-
wel positief als negatief ervaren worden en is voor een groot deel cultureel ingegeven. 
Hoewel deze beleving eveneens individueel is, heeft het leven in een ruimtelijk kwali-
tatieve omgeving een stimulerende invloed op de mens: fysiek, maar ook geestelijk. 
Door een goede ruimtelijke ordening, door aandacht te schenken aan o.a. de kwaliteit 
en aan de vormgeving, kan de positieve beleving van onze ruimte toenemen. Dit is 
niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van al wie ingrijpt in de 
ruimte. 

Onzekerheden in de toekomst 
Om een toekomstbeeld te ontwikkelen moeten bepaalde veronderstellingen gemaakt 
worden. In bepaalde gevallen kunnen studies en prognoses een beeld geven van wat 
er in de toekomst te verwachten is, maar er blijven steeds tal van ongekende en on-
zekere elementen aan de kant. Daarom moet het ruimtelijk structuurplan ook kansen 
geven aan onverwachte ruimtelijke of maatschappelijke evoluties. 

Structuurplan als beleidsinstrument 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan is de visie van het gemeentebestuur op 
de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het is een beleidsdocument dat opge-
steld wordt voor een bepaalde periode. In het structuurplan moet de lange-
termijnvisie uitgetekend worden, als kader voor de korte-termijnopties. De bedoeling 
moet zijn om met concrete acties een oplossing te bieden aan actuele problemen 
op korte termijn, maar geen hypotheek te vormen voor realisatie van de lange-
termijnvisie. 

Strategische aspecten van het structuurplan 
In een structuurplan kunnen niet alle onderwerpen en problemen behandeld wor-
den. Naast de langetermijnvisie (een ideaal beeld van de gemeente) moet een aan-
tal strategische problemen gekozen worden, waaraan het beleid daadwerkelijk be-
reid is te werken. Het bijhorend onderzoek moet op de gekozen onderwerpen anti-
ciperen. 

Het structuurplan als stedenbouwkundig beleidsinstrument moet verlost worden van 
de ambitie om alle ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen bepalen en daarmee ook de 
maatschappij te sturen. Een succes zou reeds zijn indien de belangrijkste principes 
van het structuurplan de toekomstige realiteit positief zouden beïnvloeden. Maar 
zowel dit instrument als de planologen moeten enige bescheidenheid aan de dag 
leggen. 

Dat betekent absoluut geen afzwakking van eigen ambities, maar wel aanvaarding 
van de ruimtelijke ordeningen en de ambitie van een structuurplan binnen de reële 
maatschappelijke proporties. Het is meer aangewezen de ontwikkelingsrichtingen te 
bepalen en anderzijds werkelijke misstappen te vermijden dan te denken alles te 
moeten regelen. Of, zoals architect-filosoof Luc Deleu zegt: “bedenk de grote struc-
turen en de rest komt vanzelf”. 

“de grootste strateeg is diegene, die negatieve ontwikkelingen verhindert en de po-
sitieve niet in de weg staat” 

L.N.Tolstoj 



 5g 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  -  r i c h t i n g g e v e n d  d e e l  

1.2. ONTWIKKELINGSVISIE VOOR KUURNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De conceptuele overwegingen over de structuurplanning in Kuurne zijn begonnen met 
het zoeken naar een beeld dat het karakter van de Kuurnse ruimte best zou symboli-
seren en tevens de toekomstgerichtheid van de ontwikkelingsvisies zou visualiseren.  
Het perspectief op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Kuurne werd daarna 
kernachtig verwoord in de metafoor1: 

‘KUURNE, EEN AUTONOME GEMEENSCHAP IN HET STEDELIJK VERBAND; 
GESTREKT ALS EEN KLEURRIJK TAPIJT VAN DE LEIE TOT IN SENTE, VAN DE 
RING TOT AAN DE RIJKSWEG. 

                                                             
1 Deze metafoor bevat diverse aspecten die onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn. Men moet 
deze metafoor bijgevolg in de juiste context plaatsen en op een correcte manier interpreteren. 

In het structuurplanningsproces wenst de gemeente haar visie op de ruimtelijke 
structuur van Kuurne te ontwikkelen. Hierbij zal zowel de ligging binnen het stedelijk 
gebied Kortrijk, als de evenwichtsoefening ‘binnen / buiten’ het verstedelijkt gebied, 
een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van Kuurne. 
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De kern van Kuurne vervult in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk een dubbele rol: 
enerzijds heeft de kern een lokale centrumfunctie voor de gemeente Kuurne, ander-
zijds is deze kern één van de kleine stedelijke kernen gelegen buiten de ring R8. 
Het overgrote deel van de nieuwe ontwikkelingen - bijkomende woningen, stedelijke 
functies en gemeenschapsvoorzieningen van de gemeente - dienen gerealiseerd te 
worden in dit stedelijk gebied. Ook de voorzieningen op bovengemeentelijk niveau 
dienen zoveel mogelijk hier geconcentreerd te worden. Deze stelling heeft vooral be-
trekking op de concentraties van grootstedelijke functies langs de ring R8 en langs de 
Brugsesteenweg. Ook aan de grens van het regionaalstedelijk gebied kunnen in func-
tie van deze activiteiten (tertiaire sector) plaatselijk verfijningen worden aangebracht – 
grenszone. 
Naast het voeren van een sterk aanbodbeleid wordt tevens gewaakt over de kwaliteit 
van de ontwikkelingen. Het aanbodbeleid zal immers slechts functioneren indien een 
aangename en aantrekkelijke woon- en werkomgeving gecreëerd wordt. Het succes 
van de verdichtingsoperaties in de gemeentelijke kernen is direct afhankelijk van de 
verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte in de centra en van de kwaliteit 
van de openbare ruimtes. In Kuurne bestaan er binnen de gemeentelijke kern ver-
schillende onbebouwde ruimtes. Deze ruimtes zijn langs één as geconcentreerd, van-
af de sportterreinen, over de begraafplaats, de hippodroomareaal tot aan de opening 
richting Hulste - Vaarnewijkbeekvallei. 
De linkeroever van de Leie in Kuurne wordt door de open ruimte van de Leiemeers 
gevormd. Een deel van de rechteroever (eveneens grondgebied Kuurne) bevat een 
waardevol natuurgebied. Beide elementen vormen een belangrijk onderdeel van de 
open-ruimtestructuur – Leievallei, op het regionale en bovenregionale niveau. 
Sint-Katrien zal alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot een relatief autonome 
gemeenschap met een eigen identiteit en lokale kwaliteiten, maar moet zich voor di-
verse lokale functies afstemmen op de centrale functies van Kuurne, Lendelede of 
Kortrijk. 
De industriezone Heule – Kuurne is de grootste industriezone in de regio Kortrijk. Het 
grootste deel van de zone ligt op het grondgebied Kuurne. De betekenis van deze zo-
ne voor de streek in het algemeen en voor Kuurne in het bijzonder is niet nodig te on-
derstrepen. Zowel op het gebied van tewerkstelling, als de functionele en ruimtelijke 
invloed van de industriële activiteiten, zijn voor de gemeente zeer belangrijk. In het 
gewestelijk RUP Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk (goedgekeurd 

20.01.2006) wordt een uitbreiding van deze zone op het grondgebied Kuurne voor-
zien. 
Ten noorden en ten oosten van de bebouwde gebieden van Kuurne bevindt zich het 
buitengebied van Kuurne. Het bestaat uit open agrarisch gebied met een relatief 
weinig verspreide bebouwing (boerderijen, woningen), enkele bedrijven en een 
tweetal linten van woningen langs de bestaande landelijke wegen. Het open-
ruimtegebied tussen de bebouwing van Kuurne, Lendelede en Harelbeke betreft in 
hoofdzaak het agrarisch gebied (identiek behandeld opgevat in de aanpalende ge-
meenten). Deze omgeving heeft een belangrijke rol te vervullen binnen het regio-
naalstedelijk gebied Kortrijk als “open-ruimtecorridor”. 
In het open-ruimtegebied tussen Kuurne en Lendelede wordt een gedifferentieerd 
ruimtelijk beleid gevoerd, waarbij landbouw als handhaver en medebeheerder van 
de open ruimte wordt aangeduid. Deze ruimte, aan de rand van het stedelijk gebied, 
wordt als kerngebied voor landschapsopbouw aangeduid. Binnen dit gebied gelden 
de (grondgebonden) landbouw en de landschapsopbouw van groene beekvalleien 
(Hazebeek, grachtensysteem, enz.), als de twee basisfuncties die bijdragen tot de 
betekenis en de waarde van deze open ruimte. Ook recreatief medegebruik moet 
mogelijk blijven.  
Een belangrijke functie vervult ook het gebied van de Leiemeersen dat een onder-
deel uitmaakt van de open landschappen in de Leievallei. 
De verschillende open ruimtes worden verbonden door “groene verkeerslinten” die 
kaderen in de gemeentelijke en bovengemeentelijke netwerken van het zacht ver-
keer. 
In het ruimtelijk beleid van Kuurne wordt gestreefd naar de complementariteit en de 
verscheidenheid van de deelruimten en zo kan de identiteit van elke deelruimte 
worden versterkt.  
Omdat Kuurne niet langer als zelfstandige autonome kern bestaat, maar mede par-
ticipeert in de uitbouw van het stedelijk gebied Kortrijk, wordt het deels opgeven van 
autonomie gecompenseerd door de mogelijkheden die deze participatie met zich 
meebrengt (specialisatie). Omdat Kuurne randstedelijk blijft, dienen grootstedelijke 
ontwikkelingen gemeden te worden. Het kleinschalige karakter in het woonweefsel 
van Kuurne vormt een kwaliteit. Deze kwaliteit dient behouden en versterkt te wor-
den, vanuit het besef dat woondiversiteit en verdichting vanuit duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling noodzakelijk zijn. 
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2. BASISDOELSTELLINGEN 
De bovenstaande samenvatting van principes en elementen van de ruimtelijke ont-
wikkelingsvisie leidt tot een aantal basisdoelstellingen. In het voorafgaande beleids-
document - Structuurplan Kuurne 2000 - werden toen de volgende stellingen geno-
men: 

• Kuur ne ontwikkelt zich rond 2 polen: het centrum (prioritair) en Sint-Pieter (secun-
dair). Deze ontwikkeling mag worden verstevigd. De nadruk moet worden gelegd 
op de ontwikkeling van de centrumgebieden. Prioriteit dus voor kernvernieuwing 
en algemene upgrading van het centrum. 

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

• Er dient ruimte te worden gecreëerd voor de ruimtelijke reorganisatie en uitbrei-
ding van de tertiaire sector. De natuurlijke plaatsen hiervoor zijn de assen met gro-
te bereikbaarheid, zoals de gewestwegen (Brugsesteenweg), eventueel het 
knooppunt van de N50 en N36. 

Groter deel van deze stellingen zijn tot op vandaag actueel. Daarom werden deze 
doelstellingen door het gemeentebestuur onderschreven en verder verfijnd en aange-
vuld: 

Voeren van een (rand-)stedelijk beleid in de kern Kuurne 
Het feit dat een groter deel van het gemeentelijke grondgebied - de bebouwde delen 
van Kuurne - in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk opgenomen is, moet leiden tot 
het voeren van een (rand)stedelijk beleid m.b.t. tot wonen en bedrijvigheid. Dit beleid 
moet zich uiten in een gedifferentieerd en uitgebreid woningaanbod, een gerichte 
economische dynamiek en het voorzien van kwalitatieve open(bare) (groene) ruimte. 
Omwille van de ligging binnen de randzone van het stedelijk gebied Kortrijk moet 
Kuurne vooral een rol vervullen op het vlak van wonen, industrie, diensten en klein-
handel. 

Woonconcentraties in het buitengebied 
De enige grote woonconcentratie in het buitengebied van Kuurne is Sente, met na-
me een gedeelte van Sente – Sint-Katrien (op grondgebied Kuurne). In het Provin-
ciaal Ruimtelijk Structuurplan wordt Sente niet geselecteerd als woonkern in het 
buitengebied. Omwille van het vrij zelfstandige karakter van Sente zou deze woon-
concentratie op termijn tot de woonkern in het buitengebied kunnen opgewaardeerd 
worden. 

Trendbreuk in de uitdeining van de bebouwing 
Het verder verspreiden en ongecontroleerd uitdeinen van de bebouwing in het bui-
tengebied staat haaks op een duurzaam omgaan met de ruimte. Het buitengebied-
beleid is gericht op het behoud van bestaand wonen en werken en het maximaal 
vrijwaren van de open ruimte voor de basisfuncties - landbouw en natuur. 

Door de afbakening van het stedelijk gebied is de grens duidelijk vastgelegd. In het 
buitengebied zullen alleen de bestaande concentraties - lint- en korrelstructuren en 
solitaire woningen - behouden worden. Binnen deze concentraties zullen geconditi-
oneerde ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk zijn. 

Regionale bedrijvigheid en lokale economische dynamiek 
Op korte termijn wordt ernaar gestreefd om de regionale industriezones te optimali-
seren binnen het bestaande aanbod. Een goed gebruik en beheer van de bestaan-
de bedrijventerreinen spelen hierbij een belangrijke rol. Op (middel)lange termijn 
dient rekening gehouden te worden met de uitbreiding van de industriezone Kortrijk-
Noord op het Kuurns grondgebied. 

Het voeren van een aanbodbeleid m.b.t. bedrijvigheid moet eveneens zorgen voor 
vestigingsmogelijkheden voor lokale economische activiteiten. Dit aanbodbeleid 
richt zich in hoofdzaak tot de typische endogene groei van bedrijvigheid in de 
streek. Het adequate gebruik en de effectieve lokalisering van dit pakket moet on-
derbouwd worden en uitgewerkt worden in een gewenste ruimtelijke economische 
structuur. 
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Op dit ogenblik zijn er al verschillende (grootschalige) economische activiteiten in en 
rond de kern aanwezig. Ze geven een stedelijke betekenis aan de kern. Er wordt ge-
opteerd om deze gegroeide verweving te behouden, in zoverre de draagkracht van 
het woonweefsel niet overschreden wordt en in zoverre de hinder veroorzaakt door 
eventuele functiewijziging niet groter wordt dan op heden. 

Kleinhandel 
In Kuurne bestaan drie verschillende types van kleinhandel: grootschalige kleinhan-
del, dikwijls gebonden aan andere grootstedelijke functies (Ringlaan R8), kleinhan-
delsvestigingen typisch voor de concentraties langs gewestwegen, baanwinkels 
(Brugsesteenweg) en tenslotte detailhandel in het centrum van de gemeente. Het is 
wenselijk dat er een duidelijke differentiatie komt naargelang de soort, typologie en 
grootte van deze handelsactiviteiten tussen de verschillende handelsconcentraties. 

Binnen het stedelijk gebied Kuurne en de woonconcentratie Sint-Katrien moet de be-
staande kleinschalige detailhandel behouden blijven en zelfs eventueel uitbreiden, 
volgens het schaalniveau en de ruimtelijke en de economische draagkracht van de 
betreffende nederzetting. De grootschalige kleinhandel moet binnen de voorziene zo-
nes geconcentreerd worden: kleinhandelszone Ter Ferrants en omgeving en de Brug-
sesteenweg. 

De bestendiging en de eventuele uitbreiding van het handelsapparaat binnen deze 
concentraties moeten geëvalueerd worden in functie van de verenigbaarheid met de 
omgeving. Dit betekent dat vooral afwegingen moeten gebeuren omtrent de impact op 
de ruimte en het verkeer. 

Bereikbaarheid en leefbare mobiliteit 
Het streven naar een bereikbare en leefbare mobiliteit bevat diverse aspecten: 
• Verhogen van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid door de doortochten van 

woonconcentraties in het overgangsgebied aan te passen aan de behoeften van 
de zwakke weggebruikers. 

• Zoeken naar alternatieven voor het optimaliseren van bereikbaarheidsprofiel van 
de bedrijventerreinen. Vooral de complexe ontsluiting van de industriezone Kort-
rijk-Noord vraagt om een kwalitatieve oplossing. 

• Tegengaan van het oneigenlijk gebruik van wegen door de categorisering van 
de wegen daadwerkelijk uit te voeren. Men moet dus streven naar een duidelijke 
hiërarchie in de functie en het gebruik van de wegen. 

• Door alternatieve verkeers- en vervoersmodi (die weinig ruimteverslindend zijn) 
te stimuleren kan het ‘autosolisme’ worden teruggedrongen. Kernen moeten ook 
zonder de auto bereikbaar zijn. Voor Kuurne dient in het bijzonder aandacht be-
steed te worden aan de uitbouw van een aantal functionele en recreatieve fiets-
routes. Eveneens dient met een bijzondere aandacht de relatie fiet-
sers/doorgaand verkeer in acht genomen te worden. 

• Streven naar een hoger gebruik van het openbaar vervoer. Een belangrijk as-
pect van alternatieve vervoersmodi is het openbaar vervoer. Vooral tussen 
Kuurne en Sente moet een rechtstreekse busverbinding komen. Door de opti-
malisatie van de lijnen kan het gebruik ervan aantrekkelijk gemaakt worden en 
zal het centrum van Kuurne ook zonder auto bereikbaar zijn. 

• Naast infrastructurele, ruimtelijke en organisatorische ingrepen is er vooral nood 
aan een mentaliteitswijziging bij de bevolking. Mobiliteit is niet enkel een recht of 
een persoonlijke vrijheid, maar vraagt ook plichten en verantwoordelijkheidszin 
bij de burger. Alle flankerende maatregelen zoals sensibiliseringscampagnes, 
verkeerscontroles, enz. worden in deze zin ondersteund. 

Herwaarderen van de open ruimte 
Het opwaarderen van de open ruimte is mogelijk wanneer een beleid van bescher-
ming wordt gevoerd. Omwille van de versnippering van delen van de open ruimte in 
Kuurne vraagt deze algemene doelstelling om verfijning door een gebiedsgerichte 
aanpak. Met het fysische systeem als basis dient een afwegingskader te leiden tot 
een opwaardering van de open ruimte, waarbij naast aandacht voor de (hoofdzake-
lijk grondgebonden) landbouw, ook ruimte voor landschapsopbouw en natuuront-
wikkeling wordt gecreëerd. Vooral in de Leiemeersen, Heulebeek- en Vaarnewijk-
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beekvallei en de Hazebeekvallei kan de natuurontwikkeling verder gestimuleerd wor-
den. Hierbij hoort tevens de optie om groene ruimtes en agrarische gebieden met el-
kaar door de groene verkeerslinten te verbinden (functioneel en recreatief gebruik). 

Consolideren van historische bebouwing in de open ruimte 
Verschillende (meestal zonevreemde) functies maken vanuit hun historische groei 
deel uit van de open ruimte. Globaal wordt aangenomen dat bedrijvigheid en wonen, 
die niet tot de agrarische deelsectoren behoren, in principe als ondergeschikte activi-
teiten te beschouwen zijn. 
Er wordt wel aangenomen dat de bestaande verweving van de agrarische deelsecto-
ren, het wonen ‘te lande’ en de historisch gegroeide bedrijvigheid kan blijven bestaan 
en waar mogelijk zelfs blijvend benut wordt. Via een specifiek beleidskader dienen 
daarvoor de nodige garanties gegeven te worden. Afhankelijk van het landschappelij-
ke en ecologische belang, kunnen deze mogelijkheden ruimer zijn in sommige gebie-
den van de open ruimte dan in andere delen. 

Uitbouwen van groene structuur in het stedelijk gebied 
Stedelijk groen – openbaar en privaat – vervult een essentiële rol bij de intensivering 
van de woongebieden (verweving, verdichting, inbreiding). Het kan zelfs gesteld wor-
den dat het succes van deze operaties rechtstreeks afhankelijk is van het behoud en 
de verhoging van kwaliteit van onbebouwde groene delen. 
Kuurne doet reeds een inspanning om kwalitatieve groene gebieden te creëren, te 
behouden en te beschermen. Vooral de Groene Long en verder de Leiemeersen en 
de verschillende open-ruimtegebieden in het woongebied zijn van groot belang. Door 
deze gebieden op te nemen in een groene structuur ontstaat een sterker geheel dat, 
samen met de recreatieve ruimtes, de kern van Kuurne verlucht en verlicht. 

Infrastructuur voor vrijetijdsbesteding 
De gemeentelijke infrastructuur voor de vrijetijdsbesteding is in Kuurne behoorlijk uit-
gebreid. Het aanbod aan culturele- en sportvoorzieningen is ruim en op het niveau 
van de gemeente vrij volledig. Toch is ook hier verbetering en aanvulling denkbaar. 

De inwoners van Kuurne moeten hun vrije tijd kwalitatief en dicht bij huis kunnen 
doorbrengen. 

Eén van de elementen, waar vooral de jeugd om vraagt, zijn accommodaties voor 
bijkomende ontspanningsmogelijkheden, zowel in open lucht als “indoor”. Daarvoor 
kunnen verschillende domeinen, bvb. het hippodroomareaal, intensiever en meer 
polyvalent benut  worden en ook voor andere recreatieve en vrijetijdsfuncties, activi-
teiten gebruikt worden, bvb. een ontmoetingsruimte, polyvalente zaal, enz.... . Ant-
woord op deze behoefte moet zowel in Kuurne als in Sente gegeven worden. 

De aanwezigheid van de Groene Long en de Leiemeersen, als onderdeel van een 
recreatieve corridor van de Leievallei, met de regionale fietsroutes, geven Kuurne 
een recreatieve meerwaarde. Ook de Leie als drager van watergebonden recreatie 
en sport heeft in Kuurne een belangrijk knooppunt. 

In relatie tot de groei van de bevolking is te verwachten dat nieuwe sportvoorzienin-
gen in de toekomst wenselijk zijn. Op lange termijn betekent dit een oplossing zoe-
ken door de aanzet voor nieuwe recreatieve mogelijkheden uit te werken. 

Een netwerk van veilige fiets- en wandelpaden dient de verschillende toeristische, 
recreatieve en culturele voorzieningen met elkaar te verbinden. Daarbij hoort tevens 
ontwikkeling van ondersteunende infrastructuren. 
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3. RUIMTELIJKE BENADERING 
De visie en de basisdoelstellingen worden vertaald in een aantal ruimtelijke principes. 
Deze principes dienen als houvast voor de uitwerking van ruimtelijke plannen en pro-
jecten op het terrein. De bundeling van de principes is de gewenste ruimtelijke struc-
tuur voor Kuurne. 

DE ZES DEELSTRUCTUREN: 

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR: 

• Kuurne als goed uitgebouwd stedelijk woongebied; 

• behoud van typische en specifieke stedelijke functies (vb. feestzalen); 

• behoud en versterking van de groene band van open ruimtes binnen de bebouwing; 

• behoud en versterking van Sente als landelijke woonconcentratie. 

RUIMTELIJKE ECONOMISCHE STRUCTUUR: 

• regionale bedrijvigheid richten op de industriezone Kortrijk-Noord; 

• voor de lokale bedrijvigheid een nieuw lokaal bedrijventerrein zoeken; 

• bovenlokale handelsactiviteiten en dienstverlenende bedrijven langs de Brugse-
steenweg concentreren; 

• kern van Kuurne als lokaal centrum voor kleinhandel, diensten en kantoren. 

RUIMTELIJKE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR: 

• hiërarchie van de lokale wegen, ontwikkelingsmogelijkheden en streefbeelden; 

• de R8 als hoofdstructuur op gewestelijk niveau; 

• vervanging van het noordelijk tracé van de Noordlaan door een lokale wijkverza-
melweg; 

• Brugsesteenweg (N50) als concentratie van wonen, handel en dienstverlening 
met verhoogde leefbaarheid; 

• kruispunt van N50 en N36 optimaliseren (functioneel en ruimtelijk); 

• verbeteringen van het openbaar vervoer; 

• centrumvernieuwing als basis voor kwalitatieve publieke ruimte in de historische 
kern van Kuurne en op Sint-Pieter; 

• aandacht voor de zwakke weggebruiker verhogen (verbeteren van structurele 
verbindingen, o.a. met de aanpalende gemeenten).  

RUIMTELIJKE AGRARISCHE STRUCTUUR: 

gebiedsgerichte aanpak met: 

• landbouw als handhaver van de open ruimte; 

• landbouw als hoeder van de open ruimte; 

• landbouw als medebeheerder van de open ruimte. 

RUIMTELIJKE NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR: 

• landschappelijke opbouw van de open-ruimtecorridor waardevol landschap tussen 
Kuurne en Lendelede; 
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• natuurontwikkeling in de Hazebeekvallei; 

• maximaal behoud van open ruimte in valleien van Langebeek en Vaarnewijkbeek, 
met een afwerking i.f.v. de tweede ontwikkelingspool; 

• verder beheer/ontwikkelingsbeheer en bescherming van de Groene Long; 

• natuurontwikkeling in de Heulebeekvallei (in het kader van de selectie PRS); 

• opwaardering van de linker Leieoever; 

• bescherming van het natuurgebied aan de rechter Leieoever; 

• aanleg van netwerk van landbouwwegen in open ruimte i.f.v. eigen gebruik en na-
tuurontwikkeling – groen, waterbuffering. 

RUIMTELIJKE RECREATIEVE STRUCTUUR: 

• versterking van de bestaande sportinfrastructuur, stimuleren van bijkomende sport-
gelegenheden; 

• ontwikkeling van de Leiemeers als een gebied voor actieve en passieve recreatie; 

• ontwikkelen van recreatieve fiets- en wandelroutes; 

• creëren en vervolledigen van recreatieve circuits voor het zwakke verkeer die de 
verschillende recreatieve gebieden verbinden; 

• mogelijkheid behouden van een fietsverbinding gehecht aan de brug over de Leie 
(bereikbaarheid van Kortrijk en de Oude Leiearm), zie BPA Leiemeers; 

• versterking van de rol van het hippodroomareaal als een belangrijke bovengemeen-
telijke infrastructuur. 

DE ZEVEN DEELRUIMTEN: 

DEELRUIMTE 1: 
Het centrum van Kuurne als verwervingsgebied voor stedelijke activiteiten + Sint-
Pieter als lokale ontwikkelingspool (op lange termijn). 

DEELRUIMTE 2:  
De kraal van open ruimtes binnen het verstedelijkte gebied. 

DEELRUIMTE 3:  
De Leievallei en de Leiemeersen als open ruimte met recreatieve potenties en na-
tuurontwikkeling. 

DEELRUIMTE 4:  
De Brugsesteenweg als ruimtelijke drager voor handelsactiviteiten, tertiaire sector 
en wonen. 

DEELRUIMTE 5:  
De industriezone als een belangrijk element voor industriële activiteiten op het regi-
onale en bovenregionale niveau. 

DEELRUIMTE 6:  
Sente op te waarderen tot autonome woonconcentratie in het buitengebied. 

DEELRUIMTE 7: 
De open ruimte als onderdeel van de open-ruimtecorridor tussen Kuurne en Lende-
lede. 
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4. SUBSIDIARITEIT IN KUURNE 
De gemeente Kuurne ligt aan de knooppunten van verschillende ruimtelijke en functi-
onele structuren. Deze structuren hebben een groot belang voor de gemeente, maar  
een groter deel van deze elementen heeft een bovengemeentelijk karakter – geweste-
lijk, provinciaal. Dat betekent concreet dat de hogere bestuursniveaus (Gewest, Pro-
vincie) en de respectievelijke gewestelijke en provinciale plannen voor deze structu-
ren bepalend zijn. 
Het gemeentelijk structuurplan moet zich daarom naar de opties van deze hogere 
planningsniveaus schikken en deze verder uitwerken en verfijnen. Indien de gemeen-
te aan deze planningsopties op haar grondgebied iets wenst te wijzigen, dan kan dit in 
de vorm van suggesties. In de volgende teksten en bij de maatregelen en acties be-
treffende de verschillende deelstructuren worden de gemeentelijke suggesties ver-
meld. 
In geval van Kuurne is de hoeveelheid van de bovengemeentelijke elementen voor 
het gemeentelijke structuurplan meer dan determinerend.  
Op het volgende schema worden deze elementen aangeduid, waar de gemeente ver-
ondersteld wordt zich naar de hogere planningsopties te schikken: 

1. de Leie en de Leievallei, de Heulebeek en haar vallei 
2. de ringlaan R8 
3. de Brugsesteenweg – N50 
4. de gewestweg N36 
5. de rijksweg N36e 
6. de industriezone Kortrijk-Noord 
7. de Noordlaan – ontsluiting naar R8, beslissing omtrent het noordelijk tracé 
8. spoorweg Kortrijk-Brugge 
9. de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
10. ontwikkelingen voorzien binnen het kader van het regionaalstedelijk gebied 

Kortrijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als al deze structuren (+ de planopties van hogere niveau’s) uit het grondgebied 
van Kuurne worden opgelicht, blijft er relatief weinig “ruimte” over voor eigen ge-
meentelijke initiatieven. 
 
De suggesties tot aanpassingen van opties van de bovengemeentelijke plannings-
niveau’s worden in het document met de rode asterisk aangegeven. 

suggestie * 
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5. DEELSTRUCTUREN 
In het eerste hoofdstuk van de nota worden de verschillende ruimtelijke systemen 
(deelstructuren) op het grondgebied van Kuurne uiteengezet. Deze uiteenzetting be-
vat zowel de ruimtelijke analyse, de vorming van ontwikkelingsvisies, als ontwerp van 
concrete ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven per deelstruc-
tuur worden daarna gebundeld en op de verschillende deelruimtes geprojecteerd. 

Deze werkwijze brengt met zich mee dat een aantal elementen uit het eerste hoofd-
stuk opnieuw per deelruimte zullen herhaald worden, doch vanuit een andere invals-
hoek. Tenslotte wordt van de verschillende deelgebieden een synthese gemaakt en 
de gewenste ruimtelijke structuur voor de volledige gemeente opgesteld. 

De uiteenzetting van de gewenste deelstructuren verloopt via een eenvoudig en lo-
gisch stramien. Eerst worden de doelstellingen toegelicht die de gemeente wenst te 
hanteren voor een bepaalde deelstructuur. Vervolgens worden de ruimtelijke elemen-
ten van de gewenste deelstructuur toegelicht. In sommige deelstructuren moeten 
specifieke gemeentelijke taken verder worden uitgewerkt. Als laatste onderdeel wor-
den mogelijke maatregelen en acties opgesomd die kunnen worden gehanteerd voor 
de uitvoering van de gewenste ruimtelijke structuur. 

5.1. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE NEDER-
ZETTINGSSTRUCTUUR (WONEN) 

5.1.1. DOELSTELLINGEN 
De basis voor het bepalen van de doelstellingen voor wonen zijn concrete cijfers van 
bijkomende woningen. De bron van deze gegevens is enerzijds de berekening van de 
eigen gemeentelijke behoefte aan bijkomende woningen, anderzijds de taakstellingen 
wonen bepaald door hogere planniveaus. 

De sectorstudie wonen bevat o.a. de berekening van de woningbehoefte voor de 
komende planperiode. Deze berekening werd gemaakt op basis van zogenaamde 
gesloten bevolkingsprognose. Dit resulteerde in de behoefte aan 353 nieuwe woon-
eenheden tot het jaar 2007. 

Daarboven staat dat Kuurne deels tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk behoort 
en dat Kuurne proportioneel een deel van de taakstelling van het stedelijk gebied 
Kortrijk op zich moet nemen. 

Vanuit de berekeningen van de afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd 
voor de planperiode 1999-2007 aan Kuurne de taakstelling van 774 wooneenheden 
toegekend. Verminderd met het aantal al gerealiseerde wooneenheden tussen 1999 
en 2003 binnen het stedelijk gebied dienen er nog minimum 721 wooneenheden te 
worden gerealiseerd. In vergelijking met het aanbod (rekening houdende met de rea-
lisatiegraden) blijkt dat er - binnen het stedelijk gebied – plaats tekort is voor 296 
wooneenheden. Daarom dient gezocht te worden naar de geschikte locaties om het 
woongebied uit te breiden. 

De opname van het centrum van Kuurne en Sint-Pieter binnen het stedelijk gebied 
moet bovendien leiden tot het voeren van een stedelijk beleid m.b.t. tot wonen en 
bedrijvigheid, waarbij verweving van functies voorop staat. Dit beleid moet zich 
uiten in een gedifferentieerd en uitgebreid woningaanbod, een gerichte economi-
sche dynamiek en het voorzien van kwalitatieve open(bare) (groene) ruimte. 

Voor wat betreft het buitengebied wenst de gemeente (samen met de gemeente 
Lendelede en stad Kortrijk) echter de zelfstandigheid van Sente te behouden en te 
behandelen als een volwaardige autonome woonconcentratie. Al is de eventuele 
uitbreiding van Sente niet actueel (bepaald door hogere planniveau’s), toch is het 
aanbod van meer dan 13% van het totaal aantal woningen in Kuurne zeer belang-
rijk. 

Bij de berekening van de woningbehoefte voor het buitengebied bleek er een be-
hoefte van 65 wooneenheden, waarvan er slechts 8 kunnen gerealiseerd worden in 
het juridische aanbod van Sint-Katrien. Er werden twee scenario’s uitgewerkt voor 
de realisatie van deze taakstelling. De gemeente is voorstander om een deel van de 
bijkomende behoefte van de 57 woningen voor het buitengebied op te vangen in het 
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woonuitbreidingsgebied rond de kern Sente (deel Sint-Katrien), en niet over te heve-
len naar het stedelijk gebied. Door het niet selecteren van Sente als een entiteit van 
hoger niveau dan woonconcentratie is de gemeentelijke optie niet realiseerbaar. 

De doelstellingen voor de nederzettingsstructuur worden als volgt samengevat: 

- voldoen aan eigen woningbehoefte en realiseren van de taakstellingen ASK 
- voeren van stedelijk beleid in Kuurne-centrum en Sint-Pieter 
- behoud van Sente als een autonome woonconcentratie 

Bijkomend dienen de volgende doelstellingen nagestreefd te worden: 

- optimaliseren van het bestaande woningpatrimonium  
- behouden en stimuleren van gedifferentieerd woningaanbod 
- eerst verdichten (inbreiden) en dan gefaseerd uitbreiden 
- creëren van een kwalitatieve woonomgeving 
- openbare, dienstverlenende en verzorgende voorzieningen concentreren in de 

kernen 
- tegengaan van lintbebouwing en verspreid wonen 
- ontwikkelingsperspectieven bieden voor zonevreemde woningen 
 

5.1.2. Elementen van de gewenste nederzettingsstructuur – 
gemeentelijk ruimtelijk beleid 

Kaart 36 :  De gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur  

De nederzettingsstructuur van Kuurne heeft haar zwaartepunten in Kuurne-centrum, 
in Sint-Pieter en in Sente. Kuurne-centrum is de grootste en de oudste kern. Sint-
Pieter ontwikkelde zich als een tweede pool, voornamelijk door de aanwezigheid van 
de Brugsesteenweg. Vooral nà de tweede wereldoorlog zijn deze kernen uitgegroeid 
door de bevolkingsexplosie. Sint-Pieter en Kuurne zijn vrijwel aan elkaar gegroeid; 

enkel de sportterreinen, het kerkhof en het gebied rond de hippodroomareaal zor-
gen nog voor een grens tussen Kuurne-centrum en Sint-Pieter. Sente is een zelf-
standig woonconcentratie (parochie). 

In de toekomst is het wenselijk de hiërarchie tussen de drie kernen te versterken. 
Kuurne-centrum blijft de belangrijkste kern van de gemeente, waar stedelijk wonen 
en andere stedelijke functies een belangrijke plaats moeten krijgen. Sint-Pieter is – 
hoewel ook binnen het stedelijk gebied – van een lagere orde. Toch dient deze kern 
langs de Brugsesteenweg een eigen identiteit te krijgen – iets wat nu nagenoeg 
ontbreekt. Op lange termijn kan deze kern nog uitbreiden langs de andere kant van 
de Brugsesteenweg. Sente dat volledig in het buitengebied is gelegen, moet haar 
zelfstandigheid (eigen basisvoorzieningen, schooltje, kerk, sportveldje, ontmoe-
tingscentrum) kunnen behouden, en zelfs in lichte mate versterken. Toch zijn inwo-
ners van Sente voor veel zaken afhankelijk van grotere kernen, waardoor de ba-
sismobiliteit niet mag worden verwaarloosd. 

Op de figuur van de ‘gewenste ruimtelijke nederzettingsstructuur’ onderscheiden we 
bijgevolg de volgende ruimtelijke elementen (zie samenvattend plan op pag. 23+): 

Kuurne-centrum 
Om Kuurne-centrum beter te structureren duidt men in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan het kerngebied, een gemengd woongebied en verblijfsgebieden aan. 
Op die manier kan men de graad van verweving en de woondichtheid ‘gericht’ stu-
ren binnen het centrum van Kuurne.  

Centrumgebied 
In het centrumgebied dient een duidelijk beleid gevoerd te worden van stedelijke 
verdichting en van multifunctionaliteit en verwevenheid. Het centrum wordt prioritair 
bestemd voor stedelijk wonen, vermengd met kleinhandel en diensten. Een cen-
trumgebied bevat ook de belangrijkste gemeenschapsfuncties. In het eerder gecon-
centreerd bebouwingspatroon worden al deze verschillende functies met elkaar 
verweven. Het is een gebied waar de inwoners van Kuurne elkaar dagelijks ont-
moeten, ook al wonen ze elders. 
Om het gebied een eigen identiteit te geven, dient gestreefd te worden naar een 
kwalitatief openbaar domein. 
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In het centrumgebied moet de verblijfsfunctie primeren boven de verkeersfunctie. Dit 
houdt in dat binnen het centrumgebied de fietsers en de voetgangers een volwaardige 
plaats hebben binnen het verkeersgebeuren. 

Ook het woningenbestand dient te worden aangepakt: oude woningen en verlaten 
bedrijfssites moeten worden gerenoveerd of vervangen. Hierbij moet gestreefd wor-
den naar een grote diversiteit aan woningtypes met een stedelijke dichtheid (30-
35w/ha). Met deze doelstelling wordt ingespeeld op trends als gezinsverdunning en 
vergrijzing van de bevolking. Anderzijds mag de verdichting niet betekenen dat alle 
vrije of vrijgekomen plaatsen dichtbebouwd worden. In tegendeel: het succes van de 
verdichtingsoperaties is evenredig afhankelijk van de aanwezigheid van open groene 
stukken (openbaar domein) die het contrast vormen tegen de bebouwde delen en die 
daarmee de kwaliteit van het geheel bepalen (vb. om het groen karakter van de Leie-
vallei in de aanpalende woonprojecten te integreren). 

Gemengd woongebied 
Het gemengd woongebied behoort niet tot het echte centrum van de kern. Toch dient 
er éénzelfde beleid van stedelijke verdichting en van multifunctionaliteit en verweven-
heid gevoerd te worden (bebouwingsdichtheid = min 25w/ha). Naast wonen, klein-
handel en diensten kan er ook lokale, ambachtelijke bedrijvigheid voorkomen. Belang-
rijkste voorwaarde is dat deze bedrijfsactiviteit niet storend is voor de woonomgeving. 
Ruimtelijke herstructurering is van essentieel belang. Na de uitdoving van de huidige 
activiteiten mogen zich bijgevolg geen nieuwe activiteiten in bedrijfsgebouwen vesti-
gen, als de draagkracht van het gebied wordt overschreden. 

Dit houdt in dat langs de invalswegen naar het centrum – de Harelbekestraat, Kortrijk-
sestraat, Kattestraat, Hulstsestraat en de Bavikhoofsestraat –bedrijvigheid in de eer-
ste orde kan worden gesitueerd (direct aansluitend op de weg). Het is echter wel be-
langrijk dat de algemene ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd langs deze invalswe-
gen. Ze bepalen immers de eerste indruk van Kuurne-centrum. Elders in het gemengd 
woongebied wordt in principe geopteerd om de ambachtelijke bedrijvigheid “in de 
tweede orde” te situeren. Dit betekent dat achter de woningen een strook van bedrij-
ven is toegestaan. Dit is deels bevestiging van de historische ontwikkeling van een 
“vlasgemeente”, waar de typische vlasschuren een onlosmakelijk deel uitmaken van 
de stedenbouwkundige typologie. Als deze gebouwen op vandaag in gebruik zijn, dan 

meestal voor kleine bedrijvigheid, handel of als stapelplaats. Daarom is het aange-
wezen dat deze functies in het woonweefsel kunnen verweven worden. 

In de omgeving van de geselecteerde poorten (rotondes aan de invalswegen), aan-
sluitend op de gemengde woongebieden, kan een concentratie van functies voor-
komen. 

Er wordt bijkomend geopteerd voor de bestemmingsomschakeling van de bestaan-
de ‘industrie-eilanden’ (volgens het gewestplan) naar gemengde woongebieden. 
Naast bedrijvigheid dienen andere centrumfuncties mogelijk te zijn. Vandaar de op-
tie om in eerste instantie bedrijfsactiviteiten toe te laten, maar bij uitdoving even-
eens wonen, handel en diensten (mits de draagkracht van de omgeving niet over-
schreden wordt) toe te laten. 

Verblijfsgebied 
Het verblijfsgebied is de gordel van woonwijken rond het oude centrumgebied. De-
ze gordel van woonwijken met meer open en halfopen bebouwing moet plaats bie-
den voor residentieel wonen in ruime zin. Een groen openbaar domein dient te wor-
den nagestreefd. Het geheel van deze gebieden wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit naar dichtheid, woningtypes, ouderdom van woningen en voorzieningen. 
Het woonweefsel van de verblijfsgebieden wordt aangevuld met gemeenschaps-
voorzieningen en kleinschalige handelsfuncties op buurtniveau. 
Specifiek voor Kuurne centrum wordt er onderscheid gemaakt tussen de verblijfs-
gebieden aansluitend op de kern (binnen de wijkverzamelweg) en de verblijfsgebie-
den verder verwijderd van de historische kern (buiten de wijkverzamelweg). Dit on-
derscheid wordt vooral uitgedrukt in de gradatie en differentiatie van de woondicht-
heden. Het principe van differentiatie wordt toegepast met respect tot de gemiddel-
de dichtheid van 25 wooneenheden per ha, zoals in het RSV voorzien. Het thema 
van differentiatie wordt verder uitgewerkt bij de uiteenzetting over het deelruimte 1 
en 2 (pag. 64). 
Ook hier, in het verblijfsgebied aanpalend aan het centrum, is het noodzakelijk extra 
aandacht te besteden aan het openbaar domein. 
Om de taakstelling vanuit de Afbakening van het Regionaalstedelijk Gebied Kortrijk 
op te vangen, is het noodzakelijk woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Alle be-
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schikbare woonuitbreidingsgebieden binnen het regionaalstedelijk gebied, liggen bin-
nen de zogenaamde verblijfsgebieden. Als eerst de juridisch beschikbare gronden 
(verdichtingsprojecten, reconversie van bedrijfspanden in het centrum, woongebieden 
en woonuitbreidingsgebieden in het stedelijk gebied) worden gerealiseerd, hoeven 
geen bijkomende woonuitbreidingsgebieden meer aangesneden te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Pieter 

Sint-Pieter, gelegen langs de Brugsesteenweg, dient beschouwd te worden als een 
lokale ontwikkelingspool, maar duidelijk ondergeschikt aan Kuurne-centrum. 

Gezien op vandaag geen woonuitbreiding meer mogelijk is (binnen het regionaal-
stedelijk gebied Kortrijk) kan Sint-Pieter ruimtelijk niet meer uitbreiden. Enkel ver-
dichting en kwaliteitsverhoging kunnen voor een opwaardering zorgen. Zo is het 
aangewezen om de ruimte rond de kerk – die uniek is door haar architectuur – af te 
werken. Enerzijds door een aantal woningbouwprojecten te ontwikkelen, anderzijds 
door een ontmoetingsplaats te creëren, waar de Brugsesteenweg en het plein één 
ruimtelijk geheel vormen. Op die manier kan eveneens de oversteekbaarheid en de 
verkeersleefbaarheid rond de Brugsesteenweg worden aangepakt. 

Om de ontwikkelingspool van Sint-Pieter een functionele draagkracht te bezorgen, 
zoals de basis voor het plaatselijk kleinhandelsapparaat, moet vooral de woonfunc-
tie versterkt worden – kwalitatief en kwantitatief. 
Op lange termijn (o.m. na de aanleg van het noordelijk tracé van de Noordlaan als 
lokale wijkverzamelweg) kan de ontwikkelingspool Sint–Pieter versterkt worden 
door de uitbreiding aan de overkant van de Brugsesteenweg (woonuitbreidingsge-
bied 1), rekening houdend met: 
- dat de afwatering van de laagst gelegen gebieden gerealiseerd wordt; 
- dat de kern van Sint-Pieter gevaloriseerd en ontwikkeld wordt (o.a. verbetering 

van de verkeersleefbaarheid i.v.m. de Brugsesteenweg ter hoogte van Sint-
Pieter). 

Op de tweede plaats betreft de versterking de vervollediging en ruimtelijke afwer-
king van de bestaande woonzones, vb. de voetweg tussen de Rijksweg en de Ko-
ning Boudewijnstraat moet opgewaardeerd worden i.f.v. de bewoning, maar ook als 
een belangrijk verbindingsstuk voor de afvoer van RWA en DWA.  

Na de realisatie van deze opties zal Sint-Pieter als een volwaardige ontwikkelings-
pool kunnen worden uitgebouwd. Basisvoorzieningen zullen een plaats kunnen krij-
gen rond de ontmoetingsplaats aan de kerk. 
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Om de functionele en ruimtelijke kwaliteit van Sint-Pieter te garanderen, moet op korte 
termijn een duidelijke graad van verwevenheid en dichtheid bepaald worden binnen 
het bebouwde gebied. 

Gemengd gebied van Sint-Pieter 

De omgeving van de kerk en vooral in de strook langs de Brugsesteenweg worden 
verschillende functies geconcentreerd. Deze zone is feitelijk een knooppunt tussen 
twee verschillende uitrustingsniveaus – lokale, op schaal van de wijk, en bovenlokale, 
op schaal van de Brugsesteenweg. Naast het wonen is kleinhandel, diensten en be-
drijvigheid binnen deze zone gevestigd. In principe gaat het om een zone met hoge 
graad van vermenging van functies. De bedoeling is om door uitbreiding het wonin-
genaanbod - eengezinswoningen en appartementen (beperkte woonprojecten) – de 
draagkracht voor het plaatselijk handelsapparaat te verhogen en op die manier de 
ontwikkeling van Sint-Pieter te stimuleren en te versterken. De ontwikkeling van Sint-
Pieter als de secundaire ontwikkelingspool is niet tegenstrijdig, maar aanvullend op 
het centrum van Kuurne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Schema van opwaardering van deze ontwikkelingspool door bestaande ruimtelijke 
componenten aan te vullen met beperkte ruimtelijke interventies en door concentra-
tie van uitrustingsfuncties. 

Verblijfsgebied 

Buiten het gemengd gebied wordt de woonomgeving aangeduid als verblijfsgebied, 
waar de nadruk ligt op wonen. Passend binnen het woonweefsel (kleinschalig) zijn 
andere functies in nevenbestemming beperkt toegelaten. 

Sente (deel Sint-Katrien) 

Uit de sectorstudie wonen blijkt dat het buitengebied van Kuurne een behoefte heeft 
aan 65 woningen. Juridisch gezien kan het buitengebied echter plaats bieden aan 
slechts 8 nieuwe wooneenheden. Voor het tekort aan bouwmogelijkheden (57 we) 
in het buitengebied werden twee scenario’s voorgesteld. Als men opteert voor het 
tweede scenario, kan een deel van de bijkomende wooneenheden in Sint-Katrien 
worden gerealiseerd, in de woonuitbreidingsgebieden 7 en 8 op de figuur. Men 
dient echter wel eerst het juridisch aanbod in te vullen. Pas in laatste instantie (op 
lange termijn) kan deze bijkomende woonzone worden aangesneden. 
Ook in Sente kunnen we een gemengd woongebied en een verblijfsgebied aandui-
den: 
Gemengd woongebied 
In het kader van de optie om Sente te versterken als een autonome woonconcen-
tratie in het buitengebied worden de bestaande gemeenschapsvoorzieningen en 
andere centrumfuncties in de kern van Sente (Sint-Katrienplein – Pieter Verhaeg-
hestraat – Heulsestraat – Sint-Katharinastraat) behouden en verder gestimuleerd. 
Deze voorzieningen werken op twee niveaus: plaatselijk en geënt op het doorgaand 
verkeer. De concrete opties voor de verhoging van de leefbaarheid van Sente moe-
ten met deze uitgangspunten rekening houden. De oplossingen van de verkeers-
problematiek moeten een evenwicht vinden tussen de positieve en de negatieve 
aspecten. Een doortochtenbeleid en een aangepaste heraanleg van het openbaar 
domein ter hoogte van het plein moeten de situatie optimaliseren en zorgen voor 
een leefbaar Sente. 
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Verblijfsgebied 
Rond het gemengd woongebied liggen een aantal woonwijken waar de nadruk ligt op 
wonen (vooral sociale woningen op het grondgebied van Lendelede). 

Het is een duidelijke optie van het gemeentebestuur van Kuurne om bij de volgende 
herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan aan te dringen op selectie van 
Sente als “woonkern in het buitengebied” met ontwikkelingsmogelijkheden i.f.v. het 
wonen. 

 
Woonlinten en woonconcentraties in de open ruimte 
Kuurne kent enkele woonlinten en woonconcentraties in het buitengebied. Sommige 
liggen in erkend woongebied, andere in het gebied voor landelijk wonen, nog andere 
zijn zonevreemd. De erkende woonlinten (landelijk wonen) worden behandeld als an-
dere woningen in erkend woongebied, wel met een strikte beperking van aan wonen 
complementaire functies en activiteiten. Voor de zonevreemde woningen wordt een 
gebiedsspecifiek beleidskader opgesteld (zie verder). 

In geen geval kunnen er bijkomende wooneenheden worden gecreëerd in de open 
ruimte. 

Geïsoleerde woningen verspreid in de open ruimte 
Net zoals voor de zonevreemde woonlinten en woonconcentraties wordt voor de geï-
soleerde woningen in de open ruimte verwezen naar het gebiedsspecifieke beleids-
kader voor zonevreemde woningen. 

5.1.3. SPECIFIEK BELEIDSKADER ZONEVREEMDE WONIN-
GEN 

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid ten aanzien van de zonevreemde 
woningen. De aanpak is algemeen en situeert zich niet op perceelsniveau. De concre-
te aanpak dient in de ruimtelijke uitvoeringsplannen vorm te krijgen. De uitwerking in 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet beantwoorden aan de hieronder geformuleer-
de aanpak. 

Dit beleidskader beoogt een éénvormig afwegingsmodel aan te bieden voor de be-
oordeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen met betrekking tot de voorschriften 
voor zonevreemde bebouwing. 

Ook voor nieuwe zonevreemde woningen tengevolge van de functiewijziging van 
landbouwerswoningen of hoeves geldt dezelfde strategie. Als een hoeve wijzigt in 
woning, dan moet die woning op dezelfde manier worden afgewogen als de zone-
vreemde woning; dus afhankelijk van de categorie en het deelgebied. 

A. Begripsomschrijving 
Een woning kan als zonevreemd beschouwd worden indien ze: 
 NIET gelegen is in de gebieden die in de geldende gewestplannen omschreven 

zijn als woongebied, als woongebied met landelijk karakter of als woonpark; 
én NIET gelegen is in de gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke plan-

nen van aanleg het wonen toestaan; 
én NIET gelegen is binnen goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. 

B. Basisprincipes 
De gemeente wenst een oplossing uit te werken voor de bestaande en vergunde 
zonevreemde woningen. 

De gemeente wenst in haar huisvestingsbeleid optimaal gebruik te maken van de 
bestaande infrastructuur, vooraleer bijkomende woongebieden aan te snijden. Ge-
zien deze woningen deel uitmaken van het woningenbestand wil de gemeente ook 
van deze wooneenheden optimaal gebruik maken om te voldoen aan de vraag. 
Duurzaamheid houdt immers ook in dat bestaande gebouwen behouden kunnen 
worden. 

De problematiek wordt op een gediversifieerde en gebiedsgerichte wijze aangepakt. 
Om aan de juridische zekerheid eveneens ruimtelijke kwaliteit te koppelen, wordt 
afgestapt van de louter lineaire en uniforme aanpak van alle woningen, omdat 
daarmee te weinig kan worden ingespeeld op de specifieke noden van elke plek. 
Het beleid met betrekking tot zonevreemde woningen is afgestemd op de gewenste 
ruimtelijke structuur van het betreffende deelgebied. 

suggestie * 
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Bij de opmaak van een RUP voor zonevreemde woningen worden maatregelen voor-
zien voor de inrichting van de globale site van de woning. 

In het RUP wordt tevens bepaald of - en onder welke voorwaarden - een nevenbe-
stemming mogelijk is. Bij de beoordeling van bouwaanvragen kan ook bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de beeldwaarde van de gebouwen en aan de 
landschappelijke integratie ervan. Er kunnen bijkomende beperkingen opgelegd wor-
den inzake typologie, volumeverhoudingen en de schaal van het gebouw in zijn om-
geving. Alleszins moet er over gewaakt dat bij recreatief medegebruik van de hoeve-
gebouwen de conformiteit met het met betrekking tot specifiek beleidskader gegaran-
deerd blijft.  

C. Ruimtelijk beleid voor zonevreemde woningen 

Er wordt een tweevoudig onderscheid gemaakt: enerzijds worden er verschillende ca-
tegorieën onderscheiden met elk andere mogelijkheden; anderzijds worden er ver-
schillende deelgebieden onderscheiden waar er een verschillende behandeling zal 
gebeuren van de categorieën. 

Categorieën 
De categorieën (a-b-c) worden onderscheiden op basis van het ruimtelijk voorkomen: 
a. woningen met oog op herbestemming tot woongebied 

Woningen die gelegen zijn in of dicht bij de zone-eigen concentraties, krijgen omwille 
van de ruimtelijke context de ruimste ontwikkelingsperspectieven. 
Het betreft een aantal zonevreemde woningen gelegen in de bebouwde kernen, maar 
in een “verkeerd” bestemmingsgebied (vb. gebieden voor gemeenschapsvoorzienin-
gen en openbaar nut of in industriegebieden) en anderzijds zonevreemde woningen, 
gelegen in agrarisch gebied, maar nauw aansluitend bij de bebouwde kern. 
De geselecteerde woningen krijgen in principe statuut van woongebied in het gewest-
plan. Men kan dan verbouwen, herbouwen en ruim uitbreiden; én er kunnen – voor 
zover ruimtelijk aanvaardbaar – gedeeltelijke of volledige functiewijzigingen worden 
toegelaten (horeca, handel, KMO...). Criteria voor het bepalen van woningen en 
woonconcentraties met het oog op herbestemming tot woongebied; 

- percelen met zonevreemde woningen die gelegen zijn in de kern of er dichtbij aan-
sluiten, komen in aanmerking voor herbestemming tot woongebied 

- de afstand van een zonevreemde woning tot het woongebied (zoals bestemd in 
een plan van aanleg of RUP) om als woongebied bestemd te kunnen worden kan 
variëren in functie van de gewenste ruimtelijke structuur en de visie van de deelge-
bieden (de afstand van circa 30 m wordt als leidraad gehanteerd) 
- bij de herbestemming is het creëren van nieuwe bouwpercelen onmogelijk 
- de eventuele inplanting van andere dan woonfuncties dient afgewogen te worden 
op het niveau van de kern of het desbetreffende deelgebied 
b. historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle hoevegebouwen 

De gemeente kan naast de gebouwen opgenomen in de landschapsatlas, de lijst 
van stads- en dorpsgezichten en beschermde monumenten een eigen aanvullende 
selectie maken van merkwaardige gebouwen op basis van de architecturale, histo-
rische of landschappelijke waarde (belangrijke of historische hoeves). 
Om deze gebouwen te bewaren wenst de gemeente bijkomende ontwikkelingsmo-
gelijkheden (nieuwe functies) toe te kennen op voorwaarde dat het karakter van de-
ze gebouwen bewaard blijft. Als nevenbestemming voor de hoevegebouwen wordt 
vooral verblijfsrecreatie voorzien (hoevetoerisme).  
c. individuele verspreide woningen 
Verspreide woningen zijn alle zonevreemde woningen die verspreid (alleen of in 
groepjes) staan in de open ruimte. Voor deze verspreide zonevreemde woningen 
zullen ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt afhankelijk van het deel-
gebied waarin deze woningen zijn gelegen. In deze RUP’s zal de problematiek al-
dus gebiedsgericht worden aangepakt. 

Deelgebieden  
Deze gebiedsgerichte benadering wordt uitgewerkt voor de categorie van de ver-
spreide woningen. De woningen met het oog op herbestemming tot woongebied én 
de individueel historisch, landschappelijk en/of architecturaal waardevolle gebou-
wen worden individueel beoordeeld. In de tabel op de volgende bladzijde worden de 
beleidsopties samengevat per deelgebied. 
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DEELGEBIED Hoofdfuncties 
 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde woningen 
Ontwikkelingsperspectieven hoevegebouwen, bij uit-
doving landbouwactiviteit (voor landbouw onbruik-
baar) 

Open ruimte 
Noord, ten noor-
den van de Pieter 
Vinckestraat 

Open-ruimtecorridor  
 
Landbouw en  
natuurontwikkeling langs  
de Hazebeek (landbouw 
als medebeheerder) 

 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden 
van geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen 
geldende regelgeving en wetgeving terzake; 
hoofdfunctie is wonen, kleinschalige nevenactiviteiten verenig-
baar met het wonen zijn toegelaten volgens de wetgeving ter 
zake. 

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen 
worden gevestigd:  
- in de bestaande hoevegebouwen maximum één woning 
- mogelijke nevenfuncties: dagrecreatie (vb. paardenmanege, 
kinderboerderij), laagdynamische functies zoals een dierenart-
senpraktijk, dierenasiel, tuinaanlegbedrijf, aan landbouw ver-
wante activiteiten (vb. stroverhandeling, poot- en zaaigoed, 
loonwerken, agro-techniek), aan bosbouw verwante activiteiten. 
Deze activiteiten moeten verenigbaar zijn met het landschap. 
De bijkomende verkeersafwikkeling moet zeer beperkt blijven 
en mag geen druk veroorzaken op de omgeving. 

Open ruimte 
Noord, ten zuiden 
van de Pieter Vin-
ckestraat + Pieter 
Vinckestraat 

Landbouw en tuinbouw 

 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden 
van geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen 
geldende regelgeving en wetgeving terzake; 
hoofdfunctie is wonen, kleinschalige nevenactiviteiten, verenig-
baar met het wonen en laagdynamische activiteiten met een 
zeer beperkte lokale verkeersaantrekking zijn toegelaten. 

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen 
worden gevestigd: 
- in de bestaande hoevegebouwen maximum één woning 
- beperkte laagdynamische nevenbestemming toegestaan (mo-
gelijke nevenfuncties): opslag van materialen, dagrecreatie (vb. 
paardenhouderij, manege, kinderboerderij), laagdynamische 
functies zoals een dierenartsenpraktijk, dierenasiel, tuinaanleg-
bedrijf, instelling voor hulpbehoevenden (al dan niet tijdelijk ver-
blijf), aan landbouw of bosbouw verwante activiteiten (vb. stro-
verhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek) 

Open ruimte Lan-
gebeekvallei 

Landbouw als  
medebeheerder van na-
tuurontwikkeling 

 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden 
van geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen 
geldende regelgeving en wetgeving terzake; 
hoofdfunctie is wonen, geen nevenfuncties toegelaten. 

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen 
worden gevestigd:  
-  in de bestaande hoevegebouwen maximum één woning 
-  toeristische nevenfuncties (plattelandstoerisme) toegelaten, 
maar binnen gebouwencomplex van de hoeve 
 

Open ruimte Leie-
vallei - Leiemeers 

Landbouw ondergeschikt 
aan natuurontwikkeling 
en recreatie 

 

Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden 
van geïsoleerde woningen is toegelaten volgens de algemeen 
geldende regelgeving en wetgeving terzake 
De bepalingen van het BPA 32 – Leiemeers blijven van toepas-
sing. 
 

Indien er geen nieuwe landbouwactiviteiten in de gebouwen 
worden gevestigd:  
- toeristische, zachte recreatieve functies en andere vrijetijdsac-
tiviteiten zijn toegelaten, binnen de perimeters van het gebou-
wencomplex (conform BPA Leiemeers) 
- deze opties zijn niet van toepassing voor de natuur- en park-
gebieden. 
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5.1.4. SELECTIE VAN MERKWAARDIGE GEBOUWEN 
Binnen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan worden de merkwaardige gebouwen 
geselecteerd, met de karakteristieken, de beschermingsgraad en eventuele ruimtelijke 
randvoorwaarden. Een belangrijk aspect is en blijft de nodige aandacht voor kwalitatie-
ve aspecten bij de transformaties van deze gebouwen. 

• Stokerijmolen (Brugsesteenweg) 
De windmolen gelegen aan de oostelijke kant van de Brugsesteenweg werd als een 
monument beschermd (22.12.1943). 
De molen is gelegen op een verhoogd plateau naast de rijweg. Het is dan ook essenti-
eel om de dominante positie van dit object t.o.v. de omgeving te respecteren. Eveneens 
moet de ruimtelijke geïsoleerde positie van de molen behouden blijven. Elke wijziging 
van de situatie in de omgeving moet (naast de administratieve bepalingen voor een be-
schermd monument) een aantal randvoorwaarden respecteren: 
- geen bijkomende bebouwing in de directe omgeving toelaten 
- behoud van de visueel intacte positie van de molen 
- alle eventuele ingrepen te toetsen aan sterke kwaliteitscriteria 

• Vlasbedrijf Verschaeve (Leiemeers) 
De site van het vlasbedrijf Verschaeve werd beschermd bij besluit van 30.05.2005. Het 
gaat om het vlasbedrijf (roterij en zwingelarij) uit 1936 met inbegrip van de schoorsteen. 

• Vlasbedrijf Sabbe 
• Pastorie Sint-Michiel 
• Oud gemeentehuis 

Bij de merkwaardige gebouwencomplexen horen tevens verschillende hoeves: 
• Hoeve Maertens – P. Vinckestraat 
• Hoeve Goemaere - Stokkerijstraat 

Binnen deze selectie horen ook merkwaardige gebouwen van veel recentere datum, 
maar die getuigen zijn van de architectuur van de jaren zestig en zeventig, zoals: 

• Sint-Pieterskerk 
• Sint-Michielskerk, Sint-Katrien 
• Kapel bij de begraafplaats 

Deze selectie kan te allen tijde aangevuld of geactualiseerd worden. 
Voor de decretaal beschermde gebouwen is een specifiek beleidskader van het PRS 
West-Vlaanderen van toepassing.  

5.1.5. VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van een RUP voor de afbakening van de stedelijke centra 

Kuurne en Sint-Pieters) 

* opmaak van een RUP voor de uitbouw van Sint-Pieter als tweede 
ontwikkelingspool 

* opstellen van de inventaris voor strategische projecten in Kuurne-
centrum 

* opzetten beleidskader voor huisvesting (woonplan) 

* opmaak van een RUP voor open ruimtes binnen het bebouwde 
weefsel 

* opmaak van een RUP met het inrichtingsplan voor het hippodroom-
areaal 

* actualiseren van inrichtingsplannen voor het openbaar domein van 
Sente 

* opmaak van een RUP zonevreemde woningen 
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5.2. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE ECONOMI-
SCHE STRUCTUUR 

5.2.1. DOELSTELLINGEN  
Kuurne behoort volgens het RSV tot het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Net zoals 
voor wonen wordt ook een economische taakstelling opgelegd vanuit het regionaal Ste-
delijk gebied Kortrijk. Voor Kuurne betekent dit uitbreiding van het regionaal bedrijven-
terrein Kortrijk-Noord en ontwikkeling van een nieuw lokaal bedrijventerrein (5 ha). 

Voor de gemeente kan deze taakstelling enkel worden gerealiseerd indien voldaan 
wordt aan enkele randvoorwaarden. Vooral de verkeersafwikkeling moet zo geoptimali-
seerd worden, dat er geen bijkomende hinder veroorzaakt wordt voor het woonweefsel. 
Dat betekent rechtstreekse ontsluiting op bovengemeentelijke infrastructuren. Daar-
naast is een zeer belangrijk aspect het optimaliseren van de regionale industriezone 
binnen het bestaande aanbod. Een goed gebruik en beheer van de bestaande bedrijfs-
gronden speelt hierbij een belangrijke rol. 
Om de bestaande bebouwde ruimte optimaal te benutten, dient eveneens gestreefd te 
worden naar (het behoud van) de verweving van lokale economische activiteiten in de 
stedelijk gebieden. Om de graad van verweving ‘gericht’ te sturen, worden woongebie-
den, zoals ze in plannen van aanleg werden aangeduid, verfijnd en gedifferentieerd in 
zogenaamde ‘stadskern’, ‘centrumgebieden’, ‘verblijfsgebieden’ en ‘gemengde woon-
gebieden’. In het kader van de gewenste ruimtelijke structuur van de deelruimten word-
ten deze verschillende woongebieden gedetailleerder beschreven. De verweving van 
kantoren, diensten, handel en horeca dient het grootst te zijn in de stadskern en de cen-
trumgebieden. De menging van lokale bedrijvigheid met ander functies moet vooral in 
gemengde woongebieden gestimuleerd worden, in zoverre dat de woonkwaliteit en 
leefbaarheid niet worden aangetast. 

Wat betreft kleinhandel moet binnen Kuurne-centrum, Sint-Pieter en Sente de bestaan-
de kleinhandel behouden blijven en, volgens het schaalniveau en de ruimtelijke draag-
kracht van de respectievelijke omgeving, zelfs eventueel uitbreiden. Verweving in het 
woonweefsel staat hier voorop. 

De bestendiging en de eventuele uitbreiding van kleinhandel binnen het woon-
weefsel moeten geëvalueerd worden in functie van de verenigbaarheid met de 
omgeving. Dit betekent dat vooral afwegingen moeten gebeuren omtrent de im-
pact op de ruimte en het verkeer. 

Tenslotte wenst de gemeente in haar toekomstig ruimtelijk beleid voldoende op-
lossingen uit te werken voor verschillende types van zonevreemde activiteiten, 
zowel in de open als de bebouwde ruimte. Om een duurzaam ruimtelijk beleid te 
voeren, om voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectieven aan bedrijven 
te verlenen en om de socio-economische structuur en tewerkstellingsgraad van 
Kuurne te behouden, is dit immers noodzakelijk. 
Daarnaast dient Kuurne, naar analogie met het Vlaams en provinciaal niveau, in 
de toekomst een dynamisch grond- en pandenbeleid te ontwikkelen ten aanzien 
van economische activiteiten. Dit beleid moet ervoor zorgen dat herlokalisatie en 
hergebruik van bedrijfsgebouwen en terreinen kan vereenvoudigd worden en een 
evaluatie van de VLAREM-wetgeving in functie van een sterkere verweving kan 
gebeuren. 
 
De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat: 

- behouden en versterking van regionale bedrijvigheid 
- realiseren van de economische taakstelling opgenomen in de ASK 
- regionale industriezone Heule – Kuurne richten op de R8 
- uitbouw van lokale economische dynamiek (aanbodbeleid) 
- versterken van de tertiaire sector langs de Brugsesteenweg 
- streven naar ‘gerichte’ verweving van economische activiteiten: kleinhan-

del prioritair verweven in het woonweefsel 
- gebiedsgerichte oplossing bieden voor de zonevreemde bedrijven 
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5.2.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE ECONOMISCHE 
STRUCTUUR – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID 

Kaart 37 :  De gewenste economische structuur  

Op de kaart van de gewenste ruimtelijke economische structuur worden de volgende 
elementen en aspecten onderscheiden: 

Optimalisering van het bestaande regionale bedrijventerrein Kortrijk-Noord 
(geënt op de R8) 

Het grootste bedrijventerrein van het arrondissement Kortrijk – industriezone Kortrijk-
Noord, 202 ha – situeert zich voor meer dan de helft op grondgebied Kuurne. De indu-
striezone is 100% uitverkocht. Toch worden delen niet benut en doen ze enkel dienst 
als reservegronden, zonder garantie dat ze in de toekomst benut worden. 
Om zo zuinig mogelijk om te springen met de ruimte dient men ervoor te zorgen dat de-
ze bestaande bedrijventerreinen opnieuw op de markt komen. Het gaat zowel over ter-
reinen die reeds geruime tijd braak liggen, als over bedrijfsgebouwen die leeg staan. 
Deze gebouwen en terreinen zouden opnieuw in gebruik moeten worden genomen, 
vóór men nieuwe gronden aansnijdt. Dit kan vb. door de heffing van belasting op niet 
gebruikte gronden of door andere fiscale en stimulerende constructies. 

Belangrijk in de optiek van de categorisering van de wegen, is dat de hoofdontsluiting 
van het bedrijventerrein gebeurt via de R8. Op die manier wordt de rest van Kuurne ont-
last van zwaar doorgaand verkeer. Het kruispunt van de Noordlaan met de R8 op 
grondgebied Kortrijk zou daarom moeten worden ingericht als een logische en gemak-
kelijkste toegangspoort tot de industriezone. 

Uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein, met als randvoorwaarden 
‘mobiliteit’ en ‘afwatering’ 
In het voorstel van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt een uit-
breiding van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord van 25 ha voorzien, voor het 
grootste deel op grondgebied Kuurne. Ook hier is het noodzakelijk om de gronden op-
timaal te benutten en ervoor te zorgen dat er geen grote oppervlaktes voor lange duur 
braak komen te liggen. 

Aan de uitbreiding van de industriezone wenst het gemeentebestuur enkele rand-
voorwaarden te koppelen: 
* Ten eerste moet er gezocht worden naar een goede ontsluiting van de volle-

dige industriezone, vooraleer de uitbreiding wordt gerealiseerd. De verkeers-
druk op de N50, de sluiproute langs Izegemstraat, Kortrijksestraat en Sint-
Katriensteenweg is vandaag groot. Zonder maatregelen zou bij de uitbreiding 
deze druk nog groter worden. Het enten van de volledige industriezone op de 
R8 is dan één van de randvoorwaarden. De tweede ontsluitingsmogelijkheid, 
nl. het doortrekken van de Noordlaan tot aan de N36/N50 is een mogelijke 
oplossing, maar niet op korte termijn. De gemeente is alleszins voorstander 
het tracé van de Noordlaan niet af te schaffen. 

* Ten tweede dient er voldoende rekening gehouden te worden met een goede 
afwatering van het terrein. Naast de bekende afwateringsproblematiek van de 
industriezone en de ten noorden gelegen gebieden, is de voorziene uitbrei-
ding van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord (en het lokaal bedrijven-
terrein) het laagst gelegen deel van de Vaarnewijkbeekvallei. Deze beek 
vangt al het water op van het hoger gelegen Lendelede, samen met het voor 
het overgrote deel verharde gebied van de bestaande industriezone. Buffer-
bekkens moeten voorzien worden om te voorkomen dat de nabijgelegen 
woonwijk ‘Vijverhoek’ niet blank komt te staan bij overvloedige regen. De on-
bebouwde strook tussen de twee ventwegen van de Noordlaan moet even-
eens benut worden als grote centrale buffer voor de volledige industriezone. 

* Tenslotte moet de ruimtelijke afwerking en de visuele buffering van de globale 
industriezone t.o.v. de open gebieden ook buiten de gemeentegrenzen gega-
randeerd worden. 
Het moet de bedoeling zijn om aan de rand van de volledige industriezone 
(bestaande + uitbreiding) een ruimte bufferzone te creëren die een drager 
zal worden van de vereiste ruimtelijke en functionele aspecten: 
- ruimtelijke buffer – visueel, filter voor geluid en andere vormen van hinder 
- functioneel - bufferbekken, speelbos, voetgangersverbindingen, natuurele-
menten, enz. 
Het is de conceptuele bedoeling om een ruimtelijk gevarieerd element te rea-
liseren dat tevens landschappelijk een kwalitatieve bijdrage zal betekenen 
voor de omgeving.  
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Inrichting publieke ruimte van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord 
De publieke ruimte van de industriezone – de interne wegenisstructuur - bestaat van-
daag voornamelijk uit zeer functionele utilitaire oppervlaktes, zonder veel aandacht voor 
een kwalitatief concept. Het geheel geeft de indruk van verwaarloosde en diffuse ruim-
te. Op die manier zijn industriezones vaak grauwe, grijze landschappen. 

Voorbeelden van realisaties van nieuwe en/of van transformaties van oudere bedrijven-
terreinen tonen aan dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Door het publiek gedeelte van de 
industriezone aan te passen met een kwalitatieve aanleg, groene aankleding, ruimtelijke 
accenten, functioneel en kwalitatief materiaalgebruik, straatmeubilair en openbare ver-
lichting, worden industriezones aantrekkelijker. Het wordt immers dagelijks bezocht 
door duizenden mensen die er werken en de bedrijven bezoeken. Daarom is het in ze-
kere zin ook een visitekaart van de bedrijven en de gemeente. 

De industriezone Kortrijk-Noord wordt gekozen als een pilootproject in het arrondisse-
ment om dergelijke heraanleg van de publieke ruimte te realiseren (P.I.A.V.-project). 

Ook de aanleg van de centrale zone van de Noordlaan kan een belangrijke rol spelen in 
het nieuwe karakter van de industriezone. 

Uitbreiding aanbod aan lokaal bedrijventerrein 
Het Vlaams Gewest bakent de regionale bedrijventerreinen af in de grootstedelijke ge-
bieden, dus ook in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. De afbakening van de lokale 
bedrijventerreinen behoort tot het takenpakket van de gemeente. 

Naast de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord op het grondge-
bied Kuurne, dient de gemeente Kuurne volgens de taakstelling van het RVS een bij-
komende industriezone van 7,53 ha oppervlakte voor lokale bedrijvigheid te voorzien. In 
het voorstel van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt dit lokaal 
bedrijventerrein gesitueerd aansluitend bij het regionaal bedrijventerrein (palend aan de 
Sint-Katriensteenweg). 

De uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord + lokaal bedrijventerrein, 
zoals voorzien in het gew RUP Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
(voorstel Leiedal-WES, 2000, herhaald in het voorstel ARP AROHM, 2003) werd reeds 

in het jaar 2000 door de gemeenteraad van Kuurne beperkt. Deze wijziging van 
de uitbreidingsoppervlakte heeft tevens consequenties gehad op de voorzienin-
gen voor de lokale bedrijvigheid.  
oorspronkelijk voorstel (ARP) 
 
 
 
 
 
 
28,20 ha - regionaal bedrijventerrein 
7,53 ha - lokaal bedrijventerrein 
 
 
 
 
Het gemeentebestuur wenst de uitbreiding i.f.v. een bestaand landbouwbedrijf te 
reduceren. Daardoor wordt het deel voorzien voor de lokale bedrijvigheid beperkt 
tot ongeveer 1,00 ha oppervlakte, gelegen langs de Sint-Katriensteenweg. 
 
voorstel GRS Kuurne 
 
 
 
 
 
21,45 ha - regionaal bedrijventerrein 
1,00 ha -lokaal bedrijventerrein 
 
 
 
 
 
Dit voorstel werd overgenomen in het definitieve gewestelijke RUP 
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In het informatief deel wordt in het hoofdstuk ‘ruimtebehoeften van de maatschappelijke 
sectoren – bedrijvigheid’ de behoefte aan lokale bedrijventerreinen afgewogen t.o.v. het 
bestaande aanbod. Uit dit onderzoek blijkt dat Kuurne behoefte heeft een lokaal bedrij-
venterrein. Dit lokaal bedrijventerrein zal functioneren als duurzaam alternatief voor het 
herlokaliseren van lokale bedrijven, maar zal ook mogelijkheden aan starters bieden. 

Zoals gesteld zowel in de taakstelling ASK (7,5 ha bijkomend), als vanuit de raming van 
eigen behoefte (5,00 ha ingeschat), blijkt dat Kuurne een locatie moet zoeken voor bij-
komende lokale bedrijvigheid. Gezien er bij de uitbreiding van het regionaal bedrijven-
terrein Kortrijk-Noord reeds 1,00 ha grond voor vestigingen van lokale bedrijven voor-
zien is, wordt binnen de gemeentelijke structuur gezocht naar aanvullende 4,00 ha. Zo-
als vooropgesteld in het PRS West-Vlaanderen werd hierbij gezocht naar ruimte in of 
aansluitend op de woonkern. 

De raming aan de behoefte van lokale bedrijventerreinen, zoals vermeld in het informa-
tief deel, werd opgemaakt op de klassieke manier van ramingen van industriële activitei-
ten. Omdat de regionale bedrijvigheid in Kuurne absolute dominantie en de lokale be-
drijvigheid een zeer klein segment uitmaakt van het globale volume, is het praktisch 
onmogelijk om de verkoop van bedrijfsgrond afzonderlijk te berekenen. Dat betekent ui-
teraard niet dat er geen actuele behoefte zou zijn, wel in tegendeel. 

Het is juist de optie van het gemeentebestuur om een inhaaloperatie op dat vlak te rea-
liseren. Het was enigszins een ruimtelijke evenwichtsoefening om met alle betrokken 
partijen de correcte raming van de behoefte in te schatten. Ook de mogelijkheden bin-
nen de structuur van Kuurne en de ruimtelijke draagkracht van de concrete locaties 
werden in dat kader onderzocht. 

De in de behoefteraming resulterende oppervlakte van 5,00 ha is op zich al een gere-
duceerd volume t.o.v. de 7,50 ha voor lokale bedrijven, zolas deze voor Kuurne voor-
zien was in het kader van de Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk (gewestelijk 
RUP).  

Vertrekkend vanuit de analyse van de bestaande gemeentelijke en bovengemeentelijke 
structuren is het in Kuurne bijzonder moeilijk om dergelijke oppervlakte in een homo-
geen gebied te vinden. Dit geldt in het bijzonder voor mogelijke ontwikkelingen binnen 

het stedelijk gebied. Daarom werd de optie genomen om te zoeken in een reeds 
versnipperd en ruimtelijk minder kwalitatief gebied. 

Na onderzoek en overweging van verschillende mogelijkheden en hun conse-
quenties op het ruimtelijk functioneren van de stedenbouwkundige structuur van 
de gemeente, werd gekozen voor het gebied bij de noordelijke grens van Kuurne. 

Het gaat om een ruimtelijk sterk versnipperd gebied, reeds nu ingevuld door ver-
schillende uiteenlopende functies en activiteiten – wonen ambachtelijke en dienst-
verlenende bedrijven, serrebouw en agrarische activiteiten, enz. Tussen deze 
vestigingen zijn fragmenten van onbebouwde ruimte, waar de dynamische func-
ties aanspraak op maken (bedrijfsuitbreidingen). 

Deze optie wordt bovendien gesteund door het Mobiliteitsplan van Kuurne waar 
voor dit gebied een optimalisering van ontsluiting voorzien wordt. In het structuur-
plan van Kuurne worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd om 
dit gebied d.m.v. een RUP later te ontwikkelen. 

Stedenbouwkundig concept 
Het betreffende ontwikkelingsgebied ligt volledig op het grondgebied van de ge-
meente Kuurne. Gezien het ruimtelijk versnipperd karakter en de ingewikkelde ei-
gendomsstructuur van dit gebied wordt ook de verdere ontwikkeling geleidelijk en 
gefaseerd voorzien. 
De basis voor de ontwikkeling zal een stedenbouwkundig concept vormen. Dit 
concept zal uit de bestaande situatie vertrekken en wordt als één ruimtelijk geheel 
opgevat volgens de volgende principes: 
• versterking van menging van wonen, lokale bedrijven, dienstverlening en agra-

rische functies; 
• visuele en ruimtelijke compartimentering en afwerking t.o.v. de aanpalende 

gebieden (principe van de “ruimtelijke kamers” voor verschillende bestemmin-
gen, die tevens ruimtelijk determinerend zijn voor de ontwikkelingen); 

• ontsluiting op de bestaande gemeentelijke infrastructuren; 
• de meest versnipperde deelgebieden eerst ontwikkelen, pas als aangetoond 

wordt dat het stedenbouwkundig de optimale oplossing is. 
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Realisatieprincipes 
Voor de effectieve realisatie van de gronden voor lokale bedrijvigheid binnen de zoek-
zone moeten de volgende basisprincipes gerespecteerd worden. 

• de behoefte aan ruimte voor lokale bedrijvigheid moet prioritair binnen het stedelijk  
gebied gevonden worden vooraleer verder onderzoek in het buitengebied te voeren 
(de gronden en delen binnen de afbakeningslijn moeten geoptimaliseerd worden en 
ingevuld); 

• in het stedelijk gebied kunnen de verschillende functies conceptueel vermengd wor-
den, in het buitengebied slechts onder strikte voorwaarden (wonen beperkt tot de 
bedrijfswoning, enz.); 

• het aansnijden van de delen van de zoekzone gelegen dicht bij de Langebeekvallei 
kan pas actueel worden, als alle andere mogelijkheden geen haalbare oplossing 
bieden (invulling van binnengebieden, gebruik van leegstaande bedrijfsgebouwen 
en braakliggende gronden, reconversies van de geschikte locaties, toegelaten uit-
breiding van zonevreemde bedrijven, enz.). 

 

Langebeek 
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Concentratie activiteiten langs de Brugsesteenweg (N50) 
De Brugsesteenweg is reeds vandaag in Kuurne een concentratie-as van verschillende 
functies typisch voor de ontwikkeling langs de vroegere rijkswegen: grootschalige klein-
handel, garages en auto- en andere distributiepunten, kantoren, speciaalzaken, horeca, 
enz. dit in combinatie met het wonen. Deze toestand wordt in het structuurplan gecon-
solideerd met slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. Deze ontwikkelingsper-
spectieven zijn noodzakelijk voor het behoud en de economische leefbaarheid van de 
bestaande activiteiten. De verdere evolutie wordt trouwens door de feitelijke toestand 
sterk ruimtelijk beperkt. Om de eventuele groeiende verkeersdruk op te vangen zijn wij-
zigingen in de algemene circulatie binnen de industriezone Kortrijk-Noord noodzakelijk. 
Om de ruimtelijke kwaliteit van de Brugsesteenweg te verhogen – zowel de bebouwing 
als het openbaar domein - moeten er verschillende ruimtelijke ingrepen worden gereali-
seerd. Voor deze concepten (zowel lokaal als voor het volledige tracé) kan een streef-
beeldplan, of beeldkwaliteitsplan van de gewestweg op het Kuurns grondgebied ontwik-
keld worden. 

Afwerking van de kleinhandelszone langs R8 en Ter Ferrants 
Aansluitend op de Brugsesteenweg werd in de Afbakening van het regionaalstedelijk 
gebied Kortrijk een kleinhandelszone van 43 ha aangeduid ten noorden van de kruising 
van de R8 met de Brugsesteenweg. De zone bestaat uit twee delen: een deel gelegen 
aan de R8 en een deel ontsloten naar de Brugsesteenweg – Ter Ferrants. Door de se-
lectie van de kleinhandelszone in de ASK wordt de aanwezige kleinhandel erkend in de 
ruimtelijke structuur van Kuurne. De ontsluiting van Ter Ferrants gebeurt vandaag ech-
ter via de Brugsesteenweg. In de toekomst zou er een bijkomend ontsluitingspunt naar 
de ventweg van de R8 moeten komen. Dit o.a. omwille van de leefbaarheid van de 
Kongostraat en de evenwichtige spreiding van het verkeer tussen de twee hoofdwegen. 

Opties voor bestaande bedrijven binnen het bebouwde weefsel 
In de kerngebieden en gemengde woongebieden van Kuurne-centrum, Sint-Pieter en 
Sente kunnen in principe bedrijven verweven in het bebouwde weefsel voorkomen. Wel 
dient er voldoende aandacht geschonken te worden aan de verkeersleefbaarheid en di-
recte verkeersontsluiting, het inplanten van parkeervoorzieningen en het creëren van 
een hogere beeldwaarde. 
Alleen wanneer de inplanting van sommige activiteiten wegens hinder (lawaai, stof, 
geur, verkeer) of bij schaaluitbreiding niet langer aanvaardbaar is, moet de herlokalisa-

tie overwogen worden. Tevens bij stopzetting van actuele bedrijfsactiviteiten dient 
dergelijke overweging te worden gemaakt (mogen zich nieuwe activiteiten in de 
bedrijfsgebouwen vestigen of is de reconversie opportuun). Voorop staat dat de 
milieukwaliteit en de ruimtelijke kwaliteit verenigbaar moeten zijn. 

Ook in de omgeving van de kruispunten van de wijkverzamelweg met de belang-
rijke invalswegen (zie de gewenste verkeersstructuur) en ruimtelijk aansluitend op 
de gemengde woongebieden kan een gemengde concentratie van functies voor-
komen. 

Hierna wordt per kern nog specifiek ingegaan op de mogelijke ontwikkelingen 
naar bedrijvigheid toe: 

Kuurne-centrum 
Kleine bijkomende bedrijven moeten kunnen worden opgericht in het kerngebied 
of het gemengd gebied van Kuurne-centrum. Iets gevoeliger ligt de overweging 
voor de grootschalige bedrijven in de Harelbekestraat, de Kortrijksestraat, de Ko-
ning Albertstraat en de omgeving van de Gasthuisweide. Omdat deze bedrijven 
daar historisch gegroeid zijn, worden ze ook in de toekomst getolereerd in het 
woonweefsel. Bij uitbreiding of verandering van activiteit zal steeds de draag-
kracht van de omgeving in acht moeten worden genomen. In het geval dat zij zou 
overschreden worden, zal herlokalisatie van het bedrijf aangewezen zijn. 

Er wordt bijkomend geopteerd voor een ‘verbreding’ van de bestemming van de 
bestaande ‘industrie-eilanden’ (volgens het gewestplan) in de gemengde woon-
gebieden. Naast bedrijvigheid moeten binnen deze gebieden ook andere centrum-
functies mogelijk zijn. Vandaar de optie om in eerste instantie bedrijfsactiviteiten 
toe te laten, maar bij uitdoving eveneens wonen, handel en diensten (mits de 
draagkracht van de omgeving niet overschreden wordt). 

Sint-Pieter 
Ook in het centrum van Sint-Pieter moet het vestigen van kleine ondernemingen 
gestimuleerd worden. Grotere bedrijven horen eerder thuis langs de Brugse-
steenweg, waar ze ten volle getolereerd worden. Het woonweefsel van Sint-Pieter 
moet gevrijwaard blijven van grootschalige bedrijvigheid. 
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Sente 
Net zoals in Sint-Pieter kunnen ook in Sente kleine bedrijven met plaatselijk belang ge-
vestigd zijn in de gemengde zone aansluitend op de plaats en Sint-Katriensteenweg, 
zolang de draagkracht niet wordt overschreden.  

Voor een eenduidige afweging naar de ruimtelijke draagkracht van de omgeving verwij-
zen we naar het specifieke beleidskader voor zonevreemde bedrijvigheid (zie verder). 

Concentraties van kleinhandel verweven in de bebouwde kom 
In Kuurne-centrum wordt op de kaart een kerngebied aangeduid waar duidelijk een be-
leid dient gevoerd te worden van stedelijke verdichting, multifunctionaliteit en verwe-
venheid. Het centrum wordt prioritair bestemd voor wonen, vermengd met kleinhandel 
en diensten (en gemeenschapsvoorzieningen). 
Om de kleinhandel te stimuleren kunnen enkele zaken gebeuren om het gebied aan-
trekkelijk te maken. Zo is het belangrijk om een eigen identiteit te geven aan de kern en 
te streven naar een kwalitatief openbaar domein. De concrete plannen voor de ver-
nieuwing van het centrum werden opgemaakt in deze geest en zullen in 2004 worden 
gerealiseerd.  

In Sint-Pieter is er op vandaag een vrij beperkt aanbod aan voorzieningen. De herinrich-
ting van het openbaar domein rond de kerk, maar vooral het vergroten van de draag-
kracht voor het handelsapparaat (groter aantal inwoners) kunnen aanleiding geven tot 
het vestigen van meer lokale voorzieningen, zeker op lange termijn. Het meest aange-
wezen gebied daarvoor is de omgeving rond de kerk en de aan te leggen ontmoetings-
plaats. 

In Sente dienen voorzieningen om het wonen te ondersteunen worden aangemoedigd. 
Dit betreft in hoofdzaak voorzieningen voor dagelijkse aankopen, naast gemeen-
schapsvoorzieningen. 

Feestzalen in Kuurne 
Op een tweetal locaties in de gemeente liggen concentraties van feestzalen: in de histo-
rische kern en palend aan de Brugsesteenweg (gelegen binnen woongebied en woon-
uitbreidingsgebied). Deze feestzalenconcentraties zijn vrij uniek en een specifiek feno-

meen in de streek. Vandaar hun regionaal en bovenregionaal belang. In beide ge-
vallen gaat het om goed uitgebouwde en uitgeruste infrastructuur. 
De locatie in de kern van Kuurne (Leopoldstraat) – Van Wonterghem - bevat ver-
schillende zalen met bijhorende voorzieningen (parkings), goed geïntegreerd in 
het woonweefsel (woongebied). De locatie aan de Brugsesteenweg – Maelstede - 
bevat eveneens verschillende zalen en een dancing. Gezien de ligging aan de 
rand van de bebouwing (woonuitbreidingsgebied) en de rechtstreekse ontsluiting 
naar de Brugsesteenweg en de Rijksweg brengt ook deze locatie geen problemen 
met zich mee. 
Door het uniek karakter van deze voorzieningen en het belang daarvan voor 
Kuurne wenst de gemeente aan deze functies bestaanszekerheid en ontwikke-
lingsmogelijkheden te bieden. 
In het kader van de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden dient een uitvoe-
ringsplan opgesteld te worden, waarmee de situatie van beide concentraties ge-
optimaliseerd zou kunnen worden. Daarbij hoort tevens de mogelijkheid tot over-
nachtingen (hotelaccommodaties). 

Bedrijven in het buitengebied 

Kuurne telt enkele bedrijven gelegen in of palend aan de open ruimte, gaande van 
geïsoleerd gelegen historisch gegroeide bedrijven tot éénmansbedrijven. Sommi-
ge daarvan werden ingekleurd op het gewestplan; sommige zijn zonevreemd, an-
dere komen zonevreemd te liggen bij uitbreiding. Deze worden besproken in het 
specifiek beleidskader voor zonevreemde bedrijven. 

Voor al deze bedrijven geldt dat ze dienen geïntegreerd te worden in het land-
schap. Buffering t.o.v. de open ruimte is daarom noodzakelijk. Buffering kan meer 
betekenen dan het voorzien van een groenscherm rondom de storende bedrijven. 
Het kan een integrale aanpak van groenaanplantingen betekenen, die storende 
elementen afschermen. 

In géén geval mogen er nieuwe zonevreemde bedrijven worden opgericht in de 
open ruimte. 
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5.2.3. SPECIFIEK BELEIDSKADER ‘ZONEVREEMDE BEDRIJ-
VIGHEID’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
situering van de zonevreemde bedrijven in Kuurne 

Het structuurplan formuleert een algemeen beleid ten aanzien van de zone-
vreemde bedrijven. Het beleidskader situeert zich niet op perceelsniveau. De con-
crete aanpak moet dan in de ruimtelijke uitvoeringsplannen vorm krijgen. Het is 
vanzelfsprekend dat de uitwerking binnen de ruimtelijke uitvoeringsplannen moet 
beantwoorden aan de hieronder geformuleerde aanpak. 
Het planologisch attest zou een blijvend kader en beleidsinstrument moeten bie-
den voor de ontwikkelingsperspectieven van alle types zonevreemde bedrijven 
(industriële en ambachtelijke bedrijven, K.M.O.’s, land- en tuinbouwbedrijven, pa-
ra-agrarische bedrijven, handel, horeca, toerisme, recreatie...), zowel in de open 
als de bebouwde ruimte.  

Voor ‘zonevreemde bedrijven’ wordt de volgende omschrijving gehanteerd: een 
bedrijf, zijnde een gebouw, activiteit of functie, kan pas als zonevreemd worden 
beschouwd, wanneer zowel de juridische toets, voornamelijk het niet overeen-
stemmen met bestaande voorschriften, als de planologische toets, voornamelijk 
de onverenigbaarheid met verschillende activiteiten en functies, duidelijk daartoe 
besluiten. 

De gemeente wenst hierbij de volgende basisprincipes te hanteren: 
- Een lange-termijnoplossing uitwerken voor de bestaande, vergunde zone-

vreemde bedrijven. Daarbij wordt gestreefd naar het behoud van de bestaan-
de gebouwen en infrastructuur en het bieden van rechtszekerheid.  

- Voldoende oplossingen uitwerken voor alle types zonevreemde bedrijven.  
- De problematiek op een gediversifieerde en gebiedsgerichte wijze aanpak-

ken. Om de rechtszekerheid te realiseren, wordt afgestapt van de louter line-
aire en uniforme aanpak van alle bedrijven, omdat daarmee te weinig kan 
worden ingespeeld op de specifieke noden van elke plek.  

- Volledig nieuwe, nog bijkomend te bouwen zonevreemde bedrijven worden 
niet meer toegelaten. Binnen een bestaand zonevreemd bedrijfsgebouw, 
waarbinnen de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet of binnen de be-
staande bebouwing van uitdovende of leegstaande hoeves, kan wel – onder 
bepaalde voorwaarden – de vestiging van een nieuwe economische activiteit 
worden toegelaten. 
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- In de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen worden voorschriften voorzien 
voor de aanleg en inrichting van de globale bedrijfssite (voorschriften inzake oprit-
ten, toegangswegen, stapelen in open lucht, afzonderlijke bijgebouwen). Bij de be-
oordeling van bouwaanvragen kan ook bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de beeldwaarde van de gebouwen en aan de landschappelijke integratie van 
de gebouwen. Hierbij wordt gekeken naar de inrichting van de globale site. Er kun-
nen bijkomende beperkingen opgelegd worden inzake typologie, volumeverhoudin-
gen en de schaal van het gebouw in zijn omgeving. 

- Aangezien ook in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruim-
telijk Structuurplan West-Vlaanderen richtinggevende en bindende bepalingen voor 
zonevreemde bedrijven werden opgenomen, moeten de ontwikkelingsperspectie-
ven uit dit beleidskader in de eerste plaats worden afgewogen met deze hogere 
structuurplannen.  

Voor het opstellen van de ontwikkelingsperspectieven per bedrijf dienen een aantal 
stappen (C1-C2-C3) te worden doorlopen: 

C.1. Juridische en planologische context 
In de eerste plaats vormen de juridische en planologische context een noodzakelijk af-
wegingskader:  
- de geldige milieu- en bouwvergunningen 
- de vigerende bestemmingsfunctie(s) van de bedrijfssite in een plan van aanleg of 

een ruimtelijk uitvoeringsplan  
- de bepalingen uit het richtinggevend en bindend deel van de ruimtelijke structuur-

plannen op een hoger niveau (Vlaams, Provinciaal).  

Alle relevante elementen uit deze juridische en planologische context bieden een eer-
ste, maar noodzakelijk afwegingskader voor het bepalen van de ontwikkelingsperspec-
tieven voor een zonevreemd bedrijf.  

Daarnaast dient er een afweging te gebeuren naar de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving. De belangrijkste toetsingscriteria voor de ontwikkelingsmogelijkheden van 
bestaande zonevreemde bedrijven zijn de volgende:  

- de juiste ligging in, aan de rand van of buiten een bebouwde kern 
- de verenigbaarheid met de woonomgeving 
- de economische dynamiek en leefbaarheid van het bedrijf 
- de aard van de bedrijfsactiviteiten 
- de milieutechnische aspecten 
- de landschappelijke integratie 
- de bereikbaarheid op (boven)lokaal niveau 
- de erftoegang tot het bedrijf en breedte buurtwegen vs. verkeersintensitei-

ten 

- de rioleringsproblematiek 

C.2. Ruimtelijke toetsingscriteria voor de gebiedsgerichte afweging 
Vervolgens wordt de gebiedsgerichte afweging uitgewerkt aan de hand van een 
categorisering en ruimtelijke toetsingscriteria.  
We onderscheiden volgende categorieën: 
Categorie 1: Bedrijven met beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen 
en beperkte zonevreemde uitbreidingen tot maximaal 10% bijkomende grondop-
pervlakte zijn mogelijk. De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de 
omgeving niet overschrijden. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden 
naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de: 

- Open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten of lokale aan de land-
bouw toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven worden 
toegestaan. 

- Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woon-
omgeving. 

- Ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgene-
ratie de draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden. 



 31g 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  -  r i c h t i n g g e v e n d  d e e l  

Categorie 2: Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en zone-
vreemde uitbreidingen tot maximaal 50% bijkomende grondoppervlakte zijn mogelijk. 
De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de om-
geving. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten 
bijkomende beperkingen opgelegd in functie van de: 
- Open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten of lokale aan de landbouw toeleve-

rende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven worden toegestaan. 
- Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomgeving. 
- Ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie de 

draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden. 
Categorie 3: Bedrijven met ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Verbouwingen en zone-
vreemde uitbreidingen tot maximaal 50% bijkomende grondoppervlakte zijn mogelijk.  
De bedrijvigheid mag de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de 
randvoorwaarden voor uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de om-
geving. Bij stopzetting van de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten 
geen bijkomende beperkingen opgelegd. 

Categorie 4: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen, zonder maximale limiet 
voor de bijkomende grondoppervlakte. De randvoorwaarden voor uitbreiding moeten 
vastgelegd worden per bedrijf in functie van de omgeving. De bedrijvigheid mag de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor 
uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van 
de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten bijkomende beperkingen 
opgelegd in functie van de: 

- Open ruimte: enkel laagdynamische activiteiten of lokale aan de landbouw toe-
leverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven worden toegestaan. 

- Woonomgeving: de toegelaten activiteiten zijn verenigbaar met de woonomge-
ving. 

- Ontsluiting: er worden geen activiteiten toegelaten die qua verkeersgeneratie 
de draagkracht van de ontsluiting zouden overschrijden. 

Categorie 5: Bedrijven die zich verder kunnen ontwikkelen. De bedrijvigheid mag de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet overschrijden, de randvoorwaarden voor 
uitbreiding worden vastgelegd per bedrijf in functie van de omgeving. Bij stopzetting van 

de huidige bedrijvigheid worden naar toekomstige activiteiten geen bijkomende 
beperkingen opgelegd. 
Bemerking: 

Horeca-activiteiten in de open ruimte zijn in principe beperkt tot consolidatie 
(dus geen capaciteitsuitbreiding). 
De bestaande vestigingen mogen niet uitgroeien tot hoogdynamische (toeristisch-
recreatieve) infrastructuur. Dit is alle (toeristisch-recreatieve) infrastructuur die 
omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving sterke verande-
ringen en dynamiek teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande 
ruimtelijke en sociaal-economische structuur en daardoor in belangrijke mate het 
bestaande ruimtegebruik wijzigt (zie RSV pag. 415). 

De mogelijkheden voor het plattelandstoerisme dienen zich te richten tot het spe-
cifiek beleidskader plattelandstoerisme (PRS West-Vlaanderen) en/of de algeme-
ne regelgeving terzake. 

Per open-ruimtegebied worden op de volgende pagina’s reeds de volgende opties 
vastgelegd. 
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DEELGEBIED Hoofdfuncties  Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde bedrij-
ven 

Ontwikkelingsperspectieven zonevreemde horeca, 
kleinhandel en diensten 

Open ruimte 
Noord, ten noor-
den van de Pieter 
Vinckestraat 

Open-ruimtecorridor  
 
Landbouw en  
natuurontwikkeling langs  
de Hazebeek (landbouw 
als medebeheerder) 

 

Juridisch correct vergunde bedrijven die zonevreemd willen 
uitbreiden, mogen enkel heel beperkt uitbreiden. Bij uitdo-
ving van de huidige bedrijvigheid zijn enkel laagdynamische 
activiteiten toegelaten. 

Nevenactiviteiten in de woningen: enkel kleinschalige activiteiten 
zijn toegelaten verenigbaar met het wonen. 
Nevenactiviteiten in verlaten hoevegebouwen: toegestaan, mits 
geen uitbreiding van bestaand gebouwencomplex, geen “vertui-
ning”, behoud van agrarisch uitzicht, landelijk karakter. 
mogelijke nevenfuncties: dagrecreatie (vb. paardenmanege, kin-
derboerderij), laagdynamische functies zoals een dierenartsen-
praktijk, dierenasiel, tuinaanlegbedrijf, aan landbouw verwante 
activiteiten (vb. stroverhandeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, 
agro-techniek), aan bosbouw verwante activiteiten. Deze activi-
teiten moeten verenigbaar zijn met het landschap. 

Open ruimte 
Noord, ten zuiden 
van de Pieter Vin-
ckestraat + Pieter 
Vinckestraat 

Landbouw en tuinbouw 

 

Voor zonevreemde bedrijven kunnen beperkte uitbreidingen 
worden toegestaan. 

Handelsactiviteiten, gekoppeld en ondergeschikt aan agrarische 
activiteiten (geen kerngebonden activiteiten). 
Nevenactiviteiten in de woningen en verlaten hoevegebouwen: 
toegestaan, zonder uitbreiding van het bestaande gebouwen-
complex en indien laagdynamische activiteiten (draagkracht niet 
overschrijden): opslag van materialen, dagrecreatie (vb. paar-
denmanege, kinderboerderij), dierenartsenpraktijk, dierenasiel, 
tuinaanlegbedrijf, instelling voor hulpbehoevenden (al dan niet tij-
delijk verblijf), aan landbouw verwante activiteiten (vb. strover-
handeling, poot- en zaaigoed, loonwerken, agro-techniek).  

Open ruimte Lan-
gebeekvallei 

Landbouw als  
medebeheerder van na-
tuurontwikkeling 

 

Juridisch correct vergunde bedrijven die zonevreemd willen 
uitbreiden, mogen enkel heel beperkt uitbreiden. Bij uitdo-
ving van de huidige bedrijvigheid zijn enkel laagdynamische 
activiteiten toegelaten. 

Nevenactiviteiten in de woningen: enkel kleinschalige activiteiten 
zijn toegelaten, wanneer verenigbaar met het wonen en een be-
perkte, lokale verkeersaantrekking. 
Nevenactiviteiten in verlaten hoevegebouwen: toeristisch-
recreatief (horeca, kinderboerderij), mits geen uitbreiding van be-
staand gebouwencomplex, geen vertuining, behoud van agra-
risch uitzicht, landelijk karakter. 

Open ruimte Leie-
vallei - Leiemeers 

Landbouw ondergeschikt 
aan natuurontwikkeling 
en recreatie 

 

De zonevreemde bedrijven dienen uit te doven. Enkel re-
creatieve functie 
s kunnen nog bestaan in dit gebied. 

Nevenactiviteiten in de woningen: geen nevenactiviteiten toegela-
ten. 
Nevenactiviteiten in verlaten hoevegebouwen: toeristisch-
recreatief (horeca, kinderboerderij), mits geen uitbreiding van be-
staand gebouwencomplex, geen vertuining, behoud van agra-
risch uitzicht, landelijk karakter. 
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5.2.4. VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN ACTIES 
* uitwerken van het concept van industriezone tweede generatie voor de 

zone Kortrijk-Noord 

* opmaak van een inrichtingsplan (RUP) voor de uitbreiding van de indu-
striezone Kortrijk-Noord (regionaal bedrijventerrein) 

* opmaak van een aanlegplan voor het gedeelte van de industriezone 
Kortrijk-Noord bestemd voor de lokale bedrijvigheid 

* opmaak van een conceptplan voor de globale bufferzone rond de indu-
striezone Kortrijk-Noord 

* opmaak van een specifiek inrichtingsplan voor de Noordlaan (afwate-
ring, bufferbekken, parkings, groenaanleg) 

* opmaak van een stedenbouwkundig concept voor de ontwikkeling van 
de zoekzone voor menging van wonen en werken ter hoogte van de 
Rijksweg 

* opmaak van een masterplan en een RUP voor de omgeving van Sint-
Pieterskerk 

* ontsluiting van Ter Ferrants naar de ventweg van de R8 uit te werken 

* voorstellen uit te werken voor de verbinding tussen beide handelszo-
nes langs R8 (Kuurne / Kortrijk) 
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5.3. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE VER-
KEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR 

5.3.1. DOELSTELLINGEN  
Algemeen kan men stellen dat het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeers-
leefbaarheid een basisvereiste vormt voor een duurzaam mobiliteitsbeleid. De huidi-
ge mobiliteitsproblemen zijn van velerlei aard: overdreven snelheid, roekeloos rijge-
drag, overlast door zwaar vrachtverkeer, groot ruimtebeslag, slechte weginrichting, 
gebrekkig onderhoud, objectieve verkeersonveiligheid (ongevallen), subjectief ver-
keersonveiligheidsgevoel, milieuvervuiling (geluid, lucht, grond, water, geur, zicht), 
onbereikbaarheid, verkeerscongestie, slechte of onbestaande kwaliteit van het open-
baar domein, enz. De oplossingen voor deze problemen vormen meestal zeer com-
plexe evenwichtsoefeningen. Het ene knelpunt aanpakken, kan een ander verzwa-
ren. 
Het verhogen van de verkeersleefbaarheid moet aldus een harmonisch evenwicht 
vinden tussen het verbeteren van de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid én het 
optimaliseren van de bereikbaarheid (=de verkeers- en vervoersfunctie zelf). 
Bovendien dienen de verschillende kernen onderling goed bereikbaar te zijn door de 
bestaande verbindingswegen te optimaliseren. Naast het streven naar een optimale 
autobereikbaarheid, dienen vooral de alternatieve verkeers- en vervoersmodi (fiets- 
en voetgangersverkeer, openbaar bus- en treinvervoer) gestimuleerd te worden. 
Ook dient gezocht te worden naar een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein 
Kortrijk-Noord en de kleinhandelszone, rekening houdende met de leefbaarheid van 
de omliggende wijken. 
Om het verkeer door Kuurne te structureren en het oneigenlijke gebruik van wegen 
tegen te gaan dient men een duidelijke hiërarchie in functie van het gebruik van de 
wegen na te streven. 
Men maakt onderscheid tussen verschillende schaalniveaus (internationaal & 
Vlaams, Provinciaal en bovenlokaal, en lokaal) én tussen verschillende hoofdfuncties 
(verbinden, verzamelen of ontsluiten, toegang verlenen). Bijgevolg kan een categori-

sering van wegen worden doorgevoerd. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
heeft de bevoegdheid om de lokale wegen te categoriseren en te selecteren. 
Op Vlaams niveau (in het RSV) werd de R8 geselecteerd als primaire weg II ( = 
verzamelen op Vlaams niveau) en de N50 en de N36 (vanaf de N43 (Harelbeke) tot 
de A12) als secundaire weg I ( = verbinden op bovenlokaal en lokaal niveau). 
Door een dergelijke categorisering van de wegen daadwerkelijk uit te voeren en te 
vertalen in de inrichting, wegprofilering en de wegcode, kan de algemene bereik-
baarheid, verkeersveiligheid en –leefbaarheid verbeterd worden.  
Het openbaar vervoer, dat in Kuurne enkel uit busvervoer bestaat, moet in verschil-
lende facetten worden uitgebouwd om te voldoen aan de eisen rond basismobiliteit. 
Naast dergelijke ‘harde’ maatregelen kan ook een flankerend beleid (informatie-
campagnes, stimulerende tarieven...) worden gevoerd, om het gebruik ervan te sti-
muleren. 
De bestaande fiets- en voetpaden (in de dorpskernen, landelijke wegen, voet- en 
kerkwegels...) moeten worden uitgebouwd tot een volwaardig, veilig en volledig 
fiets- en voetgangersnetwerk  (voor zowel functioneel als recreatief gebruik).  
Een systeem met knooppunten in de kernen of bij toeristisch-recreatieve trekpleis-
ters, moet verder worden uitgebreid. Hierbij moeten ook voldoende basis- en nuts-
voorzieningen (routemarkering, verlichting, afvalvoorzieningen, fietsstallingen...) 
langs deze fiets- en voetpaden aanwezig zijn. Er dient ook voldoende aandacht uit 
te gaan naar het beheer en onderhoud van deze fiets- en wandelroutes. 
Het bovenstaande kan herleid worden tot de volgende doelstellingen: 

- verhogen van de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid 
- onderlinge bereikbaarheid tussen de kernen optimaliseren 
- zoeken naar de beste ontsluitingsmodelen voor het bedrijventerrein Kort-

rijk-Noord en de kleinhandelszone Ter Ferrants 
- uitbouwen van een hiërarchische wegenstructuur 
- optimaliseren van het openbaar vervoer 
- stimuleren van fiets- en voetgangersverkeer 
- uitwerken van voorstellen voor de confrontatiepunten van doorgaand (ge-

motoriseerd) en zacht verkeer 
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Verder behoren tot de doelstellingen: 

- streven naar een betere ontsluiting van verkeersgenererende economische 
activiteiten  

- behoud en optimaliseren van parkeervoorzieningen 

Categorie Hoofdfunctie Aanvullende 
functie 

Inrichting (indicatief) 

SECUNDAIRE 
WEG cat. 1 

verbinden op bo-
venlokaal en lo-
kaal niveau  

verzamelen, 
toegang geven 

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

doortochten in de be-
bouwde kom 

SECUNDAIRE 
WEG cat. 2  

 

verzamelen op bo-
venlokaal en lokaal 
niveau 

verbinden, toe-
gang geven 

weg (2x1) niet noodza-
kelijk met gescheiden 
verkeersafwikkeling; 
doortochten in de be-
bouwde kom 

SECUNDAIRE 
WEG cat. 3 

 

 

verbinden voor 
openbaar vervoer 
en fietsverkeer op 
bovenlokaal en lo-
kaal niveau 

verbinden en 
verzamelen 
voor autover-
keer, toegang 
geven 

weg (2x1) met geschei-
den verkeersafwikkeling 
waar noodzakelijk voor 
een gegarandeerde 
doorstroming van OV en 
fiets; doortochten in de 
bebouwde kom 
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5.3.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE VERKEERS- EN 
VERVOERSSTRUCTUUR – GEMEENTELIJK RUIMTE-
LIJK BELEID 

Kaart 38 :  De gewenste verkeersstructuur  

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wegen, het openbaar vervoer, fiets- en 
voetgangerswegen,  waterwegen, hoogspanningsleidingen en gasleidingen. 

Wegen 
Hoofdwegen en primaire wegen 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt een categorisering van wegen voor en 
selecteert de wegen op internationaal en Vlaams niveau: de ‘hoofdwegen’ en ‘primai-
re wegen’.  
Zoals reeds vermeld werd de R8 geselecteerd als primaire weg II. De hoofdfunctie 
van deze weg is ‘verzamelen op Vlaams niveau’, de aanvullende functie is ‘verbinden 
op Vlaams niveau’ en de inrichting dient te voldoen aan de volgende richtlijnen: 2x2 
of 2x1 met gescheiden verkeersafwikkeling. 
Secundaire wegen  
De nieuwe N36 en de N50 zijn geselecteerd als secundaire weg I. Dit houdt in: de 
hoofdfunctie ‘verbinden op bovenlokaal en lokaal niveau’ en de aanvullende functie 
‘verzamelen en toegang geven’. In het PRS West-Vlaanderen wordt indicatief een in-
richting aangegeven van cat. I - 2x2 of cat. II - 2x1 met gescheiden verkeersafwikke-
ling. In de bebouwde kom dienen verkeersveilige doortochten te worden voorzien. 
Vanuit de gemeente Kuurne wil men de aandacht vestigen op de oversteekbaarheid 
die de N50 moet hebben ter hoogte van Kuurne-centrum en Sint-Pieter.  
Lokale wegen 
Conform het subsidiariteitsbeginsel, is het de gemeentelijke bevoegdheid om de loka-
le wegen te categoriseren en te selecteren. Om een duurzaam mobiliteitsbeleid na te 
streven en dit te koppelen aan het ruimtelijk beleid, wenst het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan een selectie van de lokale wegen na te streven waarbij drie subcatego-
rieën worden onderscheiden : 

LOKALE WEGEN CATEGORIE 1: LOKALE VERBINDINGSWEGEN 
De hoofdfunctie van de weg is verbinden op lokaal en interlokaal niveau. 
Ontsluiten en toegang geven zijn aanvullende functies op lokaal niveau. Deze weg 
heeft geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau, wel eventueel een verzame-
lende functie op bovenlokaal niveau. 
Deze lokale verbindingswegen verbinden kernen onderling, met een centrum, een 
hoofddorp, een (klein)stedelijk gebied of met het hogere wegennet. De kwaliteit van 
doorstroming is ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid, tenzij binnen dorps-
kernen. Toegang geven moet niet worden afgebouwd of gescheiden. In Kuurne 
werden geen lokale wegen I geselecteerd. 

LOKALE WEGEN CATEGORIE 2: GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN 
De hoofdfunctie van de weg is ontsluiten (verzamelen) op lokaal en interlokaal ni-
veau. De weg heeft slechts in beperkte mate een verbindende functie op lokaal ni-
veau. De ontsluitingsfunctie van een bepaald lokaal gebied primeert op deze weg. 
Toegang geven tot percelen is een belangrijke aanvullende functie op lokaal ni-
veau. 
De ontsluitingsfunctie omvat het verzamelen van het uitgaand verkeer naar een 
weg van hogere orde en de verdeling van het ingaand verkeer in een bepaald lo-
kaal gebied.  
De weg ontsluit een lokaal gebied (bijvoorbeeld dorpskern, buurt, wijk, bedrijven- of 
dienstenzone) naar een weg van hogere categorie. Het lokaal gebied kan verschil-
lende schaalniveaus en functies (bestemmingen) bevatten, wat structuurbepalend 
zal zijn voor de profilering en de wegcode. Bijvoorbeeld een gebiedsontsluitingsweg 
doorheen een bedrijventerrein zal van totaal andere aard zijn dan een gebiedsont-
sluitingsweg doorheen een woonwijk óf een landelijke gebiedsontsluitingsweg. 

LOKALE WEGEN CATEGORIE 3: ERFTOEGANGSWEGEN 
De hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende 
percelen (erffunctie). De verblijfsfunctie primeert op deze weg. De weg kent enkel 
bestemmingsverkeer, het overige verkeer wordt geweerd. 
Ontsluiten op buurtniveau kan een aanvullende functie vormen. 
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Afhankelijk van het karakter en de aard van het lokale gebied kan deze weg variëren  
een woonstraat, winkelstraat, landelijke weg, fietsweg, ventweg... . 
We benadrukken specifiek dat de Kerkstraat tussen de Vlaskouter en de Kortrijk-
sestraat als lokale III wordt geselecteerd. 
In de ruimtelijke uitvoeringsplannen en het gemeentelijk mobiliteitsplan zullen princi-
pes kunnen worden aangereikt voor de inrichting, de profilering, de wegcode en an-
dere begeleidende maatregelen bij deze lokale wegen. 
 
SELECTIE VAN LOKALE WEGEN IN KUURNE 
In functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente nà 2007 zal de 
wegenstructuur en dus ook de categorisering vanuit het vorige deel niet meer toerei-
kend zijn. Tegemoetkomend aan deze visie is het aangewezen om naast een goede 
ontsluiting naar het wegennet van een hogere orde, ook een duidelijke structuur te 
voorzien van lokale wegen type I. Volgende argumenten kunnen hier voor worden 
aangehaald: 

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

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

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

Lokale weg type I 
• De Oude Rijksweg N36d vanaf de N50 tot N43  
Lokale weg type II; Ontsluiting of verzamelweg op gemeentelijk niveau 
• Sint-Katriensteenweg van Sint -Katrien tot Katte 
• Kattestraat 
• Rijksweg 
• Hulstestraat 
• Bavikhoofsestraat 

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

• Kortrijksestraat 
• Gen. Eisenhowerstraat – en verlengde  Kerkstraat 
• Noordlaan: ontsluiting van bedrijvenzone  Kuurne (N395 c & d).  
Op lange termijn wordt voorzien dat de wijkverzamelweg wordt afgewerkt in functie 
van de toekomstig geplande woonuitbreiding. Deze weg heeft een duidelijk ontslui-
tende functie voor de omliggende woongebieden, waardoor deze weg op dat mo-
ment kan worden gecategoriseerd als lokale weg type II. 

Ten westen van St Pieter kan in een volgende planperiode ook een woonuitbrei-
dingsgebied worden aangesneden. Deze behoeft een duidelijke ontsluitende struc-
tuur. Op het oude voorziene tracé van de Noordelijke uitvalsweg kan op dat mo-
ment een wijkverzamelweg worden aangelegd. Deze weg zal dusdanig worden 
aangelegd dat bovenlokaal verkeer geen gebruik zal maken van deze weg (de ver-
binding met Sint-Katriensteenweg zal fysisch onmogelijk gemaakt worden). Deze 
weg krijgt dan ook de categorisering als lokale weg type II. 

Lokale weg type III 
• Alle overige wegen worden geselecteerd als lokale weg type III.  

De ontsluiting van de industriezone Kortrijk-Noord  
Volgens de principes van de categorisering (visie provincie, Vlaams Gewest) wordt  
de industriezone Kortrijk-Noord volledig ontsloten naar de R8 (primaire II), richting 
A17 en E17. Dit lijkt op dit ogenblik de optimale keuze te zijn voor de hoofdontslui-
ting van de volledige industriezone, zeker wat het vrachtverkeer betreft en een 
groot deel van het personenverkeer. 
Voor een deel van het personenvervoer echter is deze oplossing niet evident. 
Vooral vanuit het noorden (Roeselare en Izegem) wordt een ander bewegingspa-
troon toegepast, via de Kortrijksestraat (Lendelede), over Sente. Als het verkeer 
door Sente geweerd wordt, zal de N50 nog intensiever gebruikt worden. Het ge-
meentebestuur gaat ervan uit dat bijkomend verkeer op de N50 de leefbaarheid op 
deze verkeersweg tot ondragelijke proporties zal brengen. 
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Selectie van lokale wegen in Kuurne 
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Noordlaan 

Het concept van de Noordlaan werd in de jaren zeventig ontwikkeld samen met het 
globaal aanlegplan voor de industriezone Kortrijk-Noord (vroeger industriezone Heu-
le-Kuurne). Het gerealiseerde deel bestaat uit twee wegen, elk met twee rijstroken en 
één afstelstrook. De rijwegen liggen op een afstand van een 50-tal meter. De tussen-
liggende strook is tot op heden onbenut en als een weide aangelegd. 
Reeds bij de eerste plannen voor de industriezone Kortrijk-Noord werd de as van de 
Noordlaan tot aan de kruising van de N50 en N36 doorgetrokken. De doortrekking 
van het noordelijke deel van de Noordlaan werd dan ook in alle voorgaande plan-
ningsinstrumenten en documenten voorzien - in de jaren zeventig in het gewestplan 
van het arrondissement Kortrijk, in de jaren tachtig en negentig in het structuurplan 
Kuurne 2000. 
Het gemeentebestuur van Kuurne opteert om de Noordlaan in het oorspronkelijke 
profiel niet door te trekken, maar vindt dat het voorziene tracé niet volledig uit het 
structuurplan mag verwijderd worden, wel als reservatie voor andere wegenistype 
opgenomen in het structuurplan. 

In het mobiliteitsplan wordt voorzien om binnen de voorziene reservatiestrook een lo-
kale ontsluitingsweg II (ontsluiting op gemeentelijk niveau) te realiseren. Deze weg 
dient dan alleen voor de ontsluiting van de aanpalende nog te realiseren uitbreidin-
gen van Sint-Pieters als tweede ontwikkelingspool van Kuurne. 
De aanleg van deze lokale ontsluitingsweg moet dus tegelijkertijd oplossing bieden 
aan de volgende stedenbouwkundige aspecten: 
• ontsluiting van het nog te ontwikkelen woongebied (woonuitbreidingsgebied nr 1) 

gelegen tussen de reservatiestrook en de Brugsesteenweg; 

• ruimtelijke grens vormen van het stedelijk gebied (afwerking van de bebouwing 
tegen het open landschap - zie dwarsprofiel); 

• oplossen van het afwateren van de noordelijke gebieden van Kuurne; 

• de voorwaarde is het oplossen van het kruispunt Noordlaan/Sint-Katrien-
steenweg (geen verbinding voor het gemotoriseerd verkeer). 

Bestaand dwarsprofiel van de Noordlaan 
 
 
 
 
 
         12,50                                                                                               12,50 
 
 
                                                              60,00 
 
 
 
 
 
Voorgesteld dwarsprofiel van het noordelijk deel van het tracé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     waterbuffer    groenstrook 
 
             berm                                          paarden              fietsers            straat 
 
 
              toekomstig profiel binnen het tracé voorzien in het gewestplan 
 

wijkverzamelweg 

lokale weg II 
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PARKEREN IN KUURNE 
Vooral in Kuurne-centrum dient extra aandacht uit te gaan naar parkeren. Een goed 
uitgewerkt parkeerbeleid moet rekening houden met het optimaal beantwoorden aan 
de gestelde behoeftes van verschillende functies en activiteiten. Tevens speelt de 
ruimtelijke draagkracht van de omgeving een belangrijke rol bij het bepalen van het 
uitgebalanceerd parkeerbeleid. 
Vandaag is er reeds een uitgewerkt parkeerbeleid en ook in het plan van de centrum-
vernieuwing werd aandacht besteed aan parkeren. Signalisatie, onderscheid tussen 
kort-(betalend) en langparkeren, zijn aspecten waaraan aandacht wordt besteed. 
Ook bij nieuwe ontwikkelingen (vb. grootschalige woonprojecten) dient voldoende 
aandacht besteed te worden aan het parkeeraspect. 

OPENBAAR VERVOER 
Treinvervoer 
Het RSV selecteerde de spoorlijn Kortrijk-Brussel, die net ten zuiden van Kuurne – op 
grondgebied Harelbeke - loopt, als een hoofdspoorweg voor personenvervoer. Deze 
spoorlijn zal bijgevolg een (inter)nationale verbinding en verbinding van Vlaams ni-
veau voor het personentreinvervoer vormen, waarvan ook de inwoners van Kuurne 
kunnen meeprofiteren. 
De spoorlijn van Kortrijk naar Brugge loopt ten oosten van Sente, over grondgebied 
Kuurne, maar het is op dit ogenblik geen stopplaats. Op lange termijn is Kuurne voor-
stander van een light-rail verbinding, met een stopplaats in Sente. In dit opzicht zal 
het station van Sente een belangrijk openbaar vervoersknooppunt worden, waar ook 
de buslijnen dienen samen te komen. De situering van de stopplaats in Sente zal be-
slist tot de vergroting van de draagkracht leiden en daarmee ook een positieve in-
vloed hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden van het plaatselijke handelsappa-
raat. 
Busvervoer 
Het busvervoer dient zo te worden uitgebouwd dat er voldaan wordt aan de eisen 
rond basismobiliteit. De Lijn moet daaromtrent onderzoek doen en de nodige aan-
passingen doorvoeren. 

Naast dergelijke ‘harde’ maatregelen kan ook een flankerend beleid (informatie-
campagnes, stimulerende tarieven, enz.) worden gevoerd, om het gebruik van het 
openbaar vervoer te bevorderen. 
De Brugsesteenweg, de Kortrijksestraat, de Kerkstraat, de Bavikhoofsestraat, de 
Harelbeeksestraat en de Hulstsestraat dienen uitgebouwd te worden als de hoofd-
assen van openbaar vervoer. Bij de inrichting van deze wegen dient daarmee reke-
ning te worden gehouden. 
Tenslotte moet gezorgd worden dat de buslijnen een verbinding vormen met de 
dichtstbijzijnde stations, die knooppunten zijn in het openbaar vervoersnetwerk (Ha-
relbeke, Kortrijk). 

FIETS- EN VOETGANGERSWEGEN (TRAGE WEGEN) 
Bestaande voetpaden moeten voldoende uitgerust en onderhouden worden. Om 
over een netwerk van voetgangerstracés te beschikken, die gescheiden van de we-
genis voor het gemotoriseerd verkeer verlopen, moeten de bestaande gebruikte 
voet- en kerkwegels opgewaardeerd worden. Ook nieuwe tracés kunnen worden 
gerealiseerd (bvb. bij aanleg van nieuwe woonwijken). De bedoeling is om een ver-
volledigd netwerk te bekomen dat de open gebieden van de gemeente met elkaar 
verbindt. Daarvoor  worden uiteraard de reeds bestaande delen of bovengemeente-
lijke infrastructuur ingeschakeld (het jaagpad langs de Leie, het ‘knuppelpad’ aan 
de Heulebeek, nog te ontwikkelen verbindingen langs de Langebeek- en de Vaar-
newijkbeekvallei, enz. 
Deze circuits moeten uitgebouwd worden tot een volwaardig fietsroutenetwerk dat 
functioneel is voor zowel het praktisch dagelijks verkeer (woon-
schoolverplaatsingen en woon- werkverplaatsingen), als voor toeristisch-recreatieve 
activiteiten. 
De N50 en de N36 zijn geselecteerd in het bovenlokaal functioneel fietsroutenet-
werk. De provincie zal dan ook deze wegen voorzien van veilige fietspaden. Het 
jaagpad van de Leie werd aangeduid als een hoofdroute. Ook hier zullen hogere 
besturen zorgen voor de passende inrichting van dit fietspad. 
Bij de heraanleg van de doortochten door de verschillende wijken moet er voldoen-
de aandacht worden geschonken aan veilige fiets- en voetpaden. 
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WATERWEGEN 
De zuidelijke kant van de gemeentelijke grens van Kuurne wordt bepaald door de 
Leie (oude bedding). De rivier heeft voor Kuurne een betekenis op verschillende ni-
veaus: 
Ruimtelijk - de Leievallei is een structurerend element op het Vlaams niveau. Naast 
de waterweg zelf en zijn ruimtelijke en esthetische kwaliteiten zijn aan de Leievallei 
andere structuren gekoppeld. Groene hoofdstructuur, ecologisch netwerk, regionaal 
fietsroutenetwerk, tracés voor het watertoerisme, enz. 
Functioneel - op het niveau van de Leie als verkeersader - vrachtvervoer per schip - 
na de aanpassingswerken in Kortrijk zal de Leie geschikt zijn voor schepen van 1.350 
ton, later wordt rekening gehouden met tonnages van 4.400 ton. 
Eveneens het grensoverschrijdend riviertoerisme op de Leie is een belangrijk aspect 
voor Kuurne. Des te meer er in Kuurne een belangrijke stopplaats is uitgerust met de 
nodige infrastructuur: aanlegplaats, horecavoorzieningen, herstelplaats voor de bo-
ten, enz. 
De gemeente wenst deze functies te ondersteunen en te versterken.  

 
 
HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 
Kuurne heeft slechts een relatief klein aantal hoogspanningslijnen. Door de industrie-
zone Kortrijk-Noord loopt een aftakking van een lijn van 150kV (capaciteit van de af-
takking: 150kV en 70kV). 
Naast de Noordlaan bevindt zich ook een hoogspanningspost ‘Kuurne’. Deze inrich-
ting heeft het karakter van ‘gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening’.  
Het is evident dat het optrekken van de constructies in de omgeving van de hoog-
spanningsleidingen onderworpen is aan de reglementering terzake. 

GASLEIDINGEN 
Er zijn in Kuurne enkele belangrijke tracés van hoogdrukleidingen van de gasdistribu-
tie; vooral in de industriezone en de zone voorzien voor haar uitbreiding. 
Het is evident dat het optrekken van de constructies in de omgeving van de gaslei-
dingen onderworpen is aan de reglementering terzake. 

5.3.3. VOORSTEL VAN  MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van plannen voor herinrichting van de wegen volgens de ca-

tegorisering 

* opmaak van een integraal strategisch plan voor de herinrichting van 
het openbaar domein op het volledige grondgebied van de gemeente 

* inrichtingsplan openbaar domein Sente (afwerken en/of actualiseren) 

* opmaak van streefbeelden voor de herinrichting van N50 (Brugse-
steenweg), samen met de betrokken overheden 

 

* ontsluiting van Ter Ferrants naar de ventweg van de R8 uit te werken 

* uitbouw van een fietsroutenetwerk door de kernen, aansluitend op 
fietsverbindingen in het buitengebied (zie mobiliteitsplan) 

* realiseerbaarheid te onderzoeken van een fietsverbinding (fietspasse-
relle) gehecht aan brug over de Leie 

* opmaak van een RUP voor herinrichting van landelijke wegen 

 (Het GRS werd interactief en gecoördineerd opgemaakt parallel met het 
mobiliteitsplan) 

suggestie * 

suggestie * 
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5.4. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE AGRARI-
SCHE STRUCTUUR 

5.4.1. DOELSTELLINGEN  
Kuurne is een gemeente die slechts over een relatief klein landbouwareaal beschikt. 
Omdat landbouw ook voor een groot deel drager is van de open ruimte, is het nood-
zakelijk om dit kleine landbouwareaal maximaal te beschermen. De landbouwsector 
heeft het vandaag de dag echter moeilijk; veel landbouwers zijn ouder dan 50 jaar en 
hebben geen opvolger en kleinere bedrijfjes zijn vaak niet rendabel, anderzijds door 
allerlei beperkingen. Ondersteuning van de landbouwsector is daarom een belangrij-
ke doelstelling.  
Om een degelijk ruimtelijk beleid te voeren is het noodzakelijk om een evenwicht te 
vinden tussen het behoud van de open ruimte en het stimuleren van een economisch 
leefbare primaire sector ( want ook de landbouw kan de open ruimte aantasten door 
serres, verspreide constructies van industriële aard, enz.). 
Om de verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan, moeten nieuwbouw 
en uitbreidingen van agrarische bedrijfsgebouwen zoveel mogelijk compact aanslui-
ten bij de bestaande (al dan niet agrarische) gebouwenvolumes. Er moet ook vol-
doende aandacht worden geschonken aan de landschappelijke integratie van de 
agrarische bedrijfsgebouwen. Het principe van clustering staat toe dat ook intensieve, 
niet-grondgebonden landbouwbedrijven volwaardige ruimtelijke ontwikkelingsper-
spectieven verkrijgen. Op die manier kunnen hun economische activiteiten voldoende 
leefbaar gehouden worden, rekening houdend met de bestaande en nieuwe eisen en 
evoluties in de agrarische sector. 
Een degelijk ruimtelijk beleid houdt bovendien ook een gebiedsgerichte aanpak in. In 
het ene gebied zal de grondgebonden landbouw centraal staan, terwijl in andere ge-
bieden ook de niet-grondgebonden, meer intensieve landbouw aan bod kan komen. 
Informatie bieden omtrent alternatieve landbouw (vb. meer grondgebonden, want 
Kuurne bezit goede landbouwgrond) kan hier een belangrijke stimulans geven. Om 
de leefbaarheid van de landbouw te verhogen, kan men ook andere functies koppe-
len aan de agrarische sector of vice versa. Zo kan de grondgebonden landbouw een 

plaats verkrijgen als natuur- en landschapsbeheerder; of kan de landbouw ook als 
een belangrijke schakel deel uitmaken van een geheel van gerelateerde economi-
sche activiteiten of zo moet het recreatief medegebruik mogelijk zijn in het open, 
agrarische gebied. 

Tenslotte moet men, in functie van het duurzaam benutten van de toenemende 
leegstaande bebouwing in de open ruimte, op zoek gaan naar nieuwe ontwikke-
lingsmogelijkheden voor verlaten of uitdovende landbouwbedrijven. 

De doelstellingen zijn als volgt samen te vatten: 

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

- stimuleren van grondgebonden landbouw 

- clusteren van agrarische bedrijfsgebouwen 

- verwevenheid met andere functies verder te ondersteunen 

- mogelijkheden bieden voor nieuwe bestemmingen bij verlaten of uitdovende 
landbouwzetels 

 

5.4.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE AGRARISCHE 
STRUCTUUR – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID 

Kaart 39 :  De gewenste agrarische structuur 

De ruimtelijke elementen van de ‘gewenste agrarische structuur’ worden zowel in 
de figuur als de tekst weergegeven. In de tabel worden, per landbouwzone, de 
ruimtelijke opties vermeld. 

a. Landbouwgronden ten noorden van de Pieter Vinckestraat  
In deze homogene open ruimte komen een 7-tal landbouwbedrijven voor. Het land-
schap is er veel minder versnipperd dan in het landbouwgebied b/. Behalve langs 



 43g 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  –  r i c h t i n g g e v e n d  d e e l  

de Hazebeek zijn deze gronden over het algemeen geschikt voor weiland, akkerbouw 
of groenteteelt. Rond de Hazebeek is hoofdzakelijk weiland gewenst, waar natuur-
ontwikkeling voorrang krijgt. 

a. Landbouwgronden tussen de Pieter Vinckestraat en de industriezone 
Deze open ruimte is relatief versnipperd door lintbebouwing, enkele zonevreemde 
bedrijven en een tiental landbouwbedrijven. Rond het kruispunt van de Sint-
Katriensteenweg en de Pieter Vinckestraat zijn de gronden er te drassig voor zowel 
akkers, serres als weiland. De overige gronden zijn wel geschikt voor akkerbouw, 
groenteteelt en eventueel serres. 

c. Landbouwgebied in de omgeving van de Langebeek – Vaarnewijkbeek 
Dit landbouwgebied behoort tot de open-ruimtewig tussen de woonwijken van Sint-
Pieter en Kuurne-centrum en sluit aan bij de open-ruimtegebieden richting Hulste en 
Bavikhove. De oevers van de Langebeek en de Vaarnewijkbeek zijn enkel geschikt 
voor weiden, waar natuurontwikkeling langs de oevers een plaats moet krijgen. Bui-
ten de oevers van de vallei kunnen diverse landbouwvormen worden toegelaten, af-
hankelijk al of niet gelegen te zijn in de werkelijke vallei. De serrebouw is in dit gebied 
niet toegelaten. 

d. Landbouw langs de Heulebeek en in de Leievallei 
Landbouw langs de Heulebeek en in de Leievallei dient ondergeschikt te zijn aan re-
creatie en natuurontwikkeling. Het is perfect mogelijk dat de voorziene functies ge-
combineerd worden met complementaire agrarische activiteiten. De weilanden die 
een groter deel van dit gebied vormen kunnen vb. door vee worden begraasd. 
In de tabel op de volgende bladzijde worden per zone de ruimtelijke opties opge-
somd. 
Algemeen gelden overal twee basisprincipes: 
- bundelen van nieuwbouw of uitbreidingen van agrarische bedrijfsgebouwen bij de 

bestaande bebouwing (compactheid, clustering); 
- in de beekvalleien kunnen geen nieuwe gebouwen worden opgetrokken 

(=bouwvrije zones). 

Voor de ontwikkelingsperspectieven voor hoevegebouwen, bij uitdoving van de 
landbouwactiviteit, verwijzen we naar de nederzettingsstructuur. 

 

5.4.3. VOORSTEL VAN  MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van een RUP buitengebied met als doelstelling de ruimtelijke 

ontwikkelingsperspectieven voor de agrarische activiteiten te be-
schermen, de agrarische bedrijfsgebouwen te clusteren en nieuwe 
bestemmingen te bieden voor verlaten of uitdovende landbouwzetels 

* opmaak van een RUP zonevreemde woningen, woonkorrels en –
linten, gekoppeld aan een integraal gebiedsgericht beleidskader 

* opmaak van een plan (RUP) voor de herinrichting van landelijke we-
gen 

* opmaak van een plan (RUP)  voor de opbouw van het landschap 

* opmaak van een plan (RUP)  voor de bescherming van de Hazebeek-
vallei 
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DEELGEBIED Hoofdfuncties  Ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw 

Open ruimte Noord, 
ten noorden van de 
Pieter Vinckestraat 

(landbouwgebied b) 

Open-ruimtecorridor  
 
Landbouw en  
natuurontwikkeling langs  
de Hazebeek (landbouw 
als medebeheerder) 

 

uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven zijn toegelaten 
nieuwbouw van nieuwe landbouwzetels zijn toegelaten  
stimuleren van grondgebonden landbouw en landschapsopbouw als nieuwe landbouwactiviteit, vb. 
aanplanten van kleine landschapselementen (KLE’s) 
bijzondere regels voor landschappelijke integratie en groen-ecologische ontwikkeling langs de Haze-
beek 
serrevrije zone 

Open ruimte Noord, 
ten zuiden van de 
Pieter Vinckestraat + 
Pieter Vinckestraat 

(landbouwgebied a) 

Landbouw en tuinbouw 

 

uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven zijn toegelaten 
nieuwbouw van nieuwe landbouwzetels zijn toegelaten 
stimuleren van grondgebonden landbouw  
serres zijn toegelaten 

Open ruimte Vaarne-
wijkbeek-vallei 

(landbouwgebied c) 

Landbouw als  
medebeheerder van na-
tuurontwikkeling 

 

uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven zijn beperkt toegelaten (indien niet gelegen in het 
natuurgebied volgens het gewestplan) 
nieuwbouw van nieuwe landbouwzetels zijn niet toegelaten 
enkel weiland is toegelaten 
stimuleren landschapsopbouw als nieuwe landbouwactiviteit, vb. aanplanten van (kle’s) 
serrevrije zone  

Open ruimte Leieval-
lei – Leiemeers 

(landbouwgebied d) 

Landbouw ondergeschikt 
aan natuurontwikkeling en 
recreatie 

 

uitbreidingen van bestaande landbouwbedrijven zijn niet toegelaten 
nieuwbouw van nieuwe landbouwzetels zijn niet toegelaten 
stimuleren van landbouw als medebeheerder van groen-ecologische ontwikkelingen langs de Heule-
beek en in de Leiemeers.  
serrevrije zone 
stimuleren van recreatief medegebruik 



 45g 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  –  r i c h t i n g g e v e n d  d e e l  

5.5. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE NATUUR-
LIJKE STRUCTUUR 

5.5.1. DOELSTELLINGEN  
De gewenste natuurlijke structuur vertrekt van de bestaande ruimtelijke en natuurlijke 
kwaliteiten en tracht deze fragmenten en aanzetten verder uit te bouwen. De be-
staande natuurelementen worden opgewaardeerd en kwalitatief beheerd met vol-
doende aandacht voor de streekeigen biologische diversiteit. Op sommige plaatsen 
kunnen ze plaatselijk uitgebreid worden en met elkaar in relatie gebracht worden. Het 
versterken van de natuur- en groenelementen vormt een noodzakelijke voorwaarde 
om tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling te komen: het fysische en natuurlijke 
systeem geldt immers als drager voor andere ruimtelijke deelstructuren en activitei-
ten. 
Ook de ruimtelijke en functionele samenhang tussen de verschillende natuurgebie-
den moet worden bevorderd. Op die manier wordt de verschraling, eilandvorming en 
versnippering van de natuurlijke structuur tegengegaan. Door netwerking kunnen de 
fauna en flora zich ook beter verspreiden en in stand worden gehouden. De natuur 
kan immers slechts op een duurzame wijze functioneren indien de verschillende ele-
menten een goed gestructureerd geheel vormen. Netwerkvorming, continuïteit, biodi-
versiteit, kwaliteit en kwantiteit vormen aldus belangrijke streefdoelen. 
Een belangrijke schakel in het ecologisch netwerk zijn de kleine landschapselemen-
ten. Ze komen verspreid voor in het landschap en ze zijn van een niet te onderschat-
ten biologische waarde. Als doelstelling geldt dan ook dat de kleine landschapsele-
menten zoveel mogelijk dienen beschermd en versterkt te worden. 
Een ander belangrijk thema binnen de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur is ’in-
tegraal waterbeheer’, dat in twee deelaspecten kan worden opgedeeld: de kwaliteit 
van het water en de hoeveelheid van het water. Bij beide aspecten moet men streven 
naar een duurzame en geïntegreerde aanpak. De waterkwaliteit van de waterlopen 
kan verbeterd worden door o.a. het realiseren van (individuele of collectieve) water-
zuiveringsinstallaties bij grote gebruikers en door de herinrichting van de waterlopen 
(het zelfzuiverend effect vergroten). 

Een geïntegreerd beheer naar waterhoeveelheid is noodzakelijk om zowel tekorten 
als overvloed aan water te vermijden (tegen uitdroging, overstromingen, erosie, re-
liëfnivellering...). Het streven naar een integraal waterbeheer in de beekvalleien 
moet ook de globale natuurontwikkeling stimuleren. 

Tenslotte is het belangrijk om in kwetsbare gebieden, waar recreatie wordt toegela-
ten, een visie te ontwikkelen omtrent de vorm van recreatie. Bepaalde groenele-
menten kunnen een hoge graad van recreatie verdragen, andere gebieden lijden er 
onder. Het is de bedoeling om de graad van recreatie te bepalen voor de elementen 
van de natuurlijke structuur. 

 

De doelstellingen voor de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur kunnen als volgt 
worden samengevat: 

- versterken en/of uitbreiden van de natuur- en groenelementen 

- opbouw van een samenhangend ecologisch netwerk 

- verdere uitbouw en bescherming van het natuurgebied aan de rechteroever 
van de Leie 

- verdere ontwikkeling en beheer van de Groene Long 

- uitbouw van de Heulebeekvallei 

- opmaak van een integraal waterbeheersplan in functie van de afwaterings-
problematiek en de duurzame ruimtelijke en ecologische ontwikkeling 

- versterken van de kleine landschapselementen 

- visievorming rond recreatie in groene gebieden 

- aantrekkelijk maken van de landelijke wegen 
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5.5.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE NATUURLIJKE 
STRUCTUUR – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK BELEID 

Kaart  40 :  De gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur 

Op de figuur van de ‘gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’ worden de volgende 
ruimtelijke elementen onderscheiden: 

De alluviale vallei van de Leie 
De bedding van de Leie in het arrondissement Kortrijk vormt een structurerend ele-
ment op het Vlaams niveau. Naast de waterweg zelf vormen vooral de oevers een 
belangrijke ruimtelijke structuur: groene hoofdstructuur, ecologisch netwerk, regionaal 
fietsroutenetwerk, tracés voor het watertoerisme, enz. 
De Leie en haar oevers vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Van-
uit de gemeente Kuurne wordt de suggestie gegeven om een Leieactieplan op te ma-
ken, net zoals er vandaag gebeurt voor het deel van de Leie tussen Menen en Kort-
rijk. Daarin dient er vooral aandacht te worden besteed aan de natuurontwikkeling 
van de Leieboorden en het open houden van het gebied.  

Leiemeersen 
De Leiemeersen worden opgevat als een zone met de mogelijkheid voor ontwikkeling 
van recreatieve activiteiten binnen een onbebouwd gebied met open en groen karak-
ter. Zuivere natuurontwikkeling is bijgevolg in dit gebied ondergeschikt aan recreatie-
ve ontwikkelingen. Bij de realisatie van dit gebied zou het oorspronkelijke karakter 
van de meersen – vlaslandschap – moeten, waar het kan, geëerbiedigd en geaccen-
tueerd worden. 
Er dient een inrichtingsplan opgemaakt te worden, waarin het open landschap een 
ruimtelijke drager van recreatieve activiteiten wordt en deze activiteiten het open ka-
rakter van het landschap ondersteunen. 

Oude Leiearm 
Het schiereiland gevormd door de “oude” Leiearm en de “nieuwe” Leie (rechteroever) 
wordt reeds meer dan twintig jaar lang ontwikkeld als een beheerd natuurgebied. Dit 

gebied en de bestaande bestemming moeten verder beschermd worden als na-
tuurontwikkelingsgebied. 

Beekvalleien als dragers van een ecologisch netwerk 
In Kuurne lopen verschillende beken die samen met de Leie(oevers) kunnen be-
schouwd worden als de dragers van het ecologisch netwerk van Kuurne en tevens 
op het regionaal vlak. De beken monden uit in de Leie en dragen op die manier de 
natuurlijke waarden van de Leie verder landinwaarts. 
De Heulebeek (categorie 1) is de belangrijkste beek op grondgebied Kuurne en 
mondt uit in de Leie op grondgebied Kuurne. De hele zone rond de monding bevat 
een grote natuurlijke waarde. In het PRS West-Vlaanderen werd ze geselecteerd 
als natuurverbindingsgebied met provinciale beheersbevoegdheid. Het Heulebeek-
domein (een spontane bosontwikkeling met parkachtig karakter) dient een toegan-
kelijke zone te blijven, aansluitend op de omliggende bewoning. Natuurontwikkeling 
staat er centraal, maar zachte vormen van recreatie dienen getolereerd te worden 
in het domein.  
De Langebeek en de Vaarnewijkbeek (categorie 2) zijn beken gelegen in de open 
ruimtespie tussen Sint-Pieter en Kuurne-centrum.  De Vaarnewijkbeek bezit net zo-
als de Heulebeek typische beekvallei-aspecten. In het landschap zijn duidelijk oe-
verwallen te herkennen en de beek wordt begeleid door vochtige weilanden. Deze 
structuur dient zoveel mogelijk versterkt te worden. Bijkomende bebouwing dient 
absoluut verboden te worden. De aanvulling van kleine landschapselementen  (bo-
menrijen, taluds, veedrinkpoelen) zal eveneens bijdragen tot een betere natuurlijke 
structuur van Kuurne.   
De Hazebeek (categorie 2) kent vandaag geen structuurkenmerken zoals de Heu-
lebeek en de Vaarnewijkbeek. Toch komen er hier en daar kleine landschapsele-
menten voor. Langs de beek mogen in de toekomst enkel weilanden voorkomen en 
op de oevers dient de natuur meer ontwikkelingskansen te krijgen.  
Deze beken dienen bovendien een belangrijke functie te vervullen in het duurzaam 
waterbeheer (naar waterkwaliteit én -kwantiteit). De Heulebeek heeft heel wat water 
te slikken en soms kan deze beek al dit water niet opvangen. Bijkomende buffer-
bekkens (bijvoorbeeld binnen de industriezone Kortrijk-Noord) dienen een aanvul-
ling te vormen op het bekensysteem voor de afwatering. Dit in combinatie met een 
systeem van gekanaliseerde langslopende grachten met grote bergingscapaciteit. 
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Ook bij de uitbreiding van het industriezone dient grondig onderzocht te worden langs 
waar de afwatering het best dient te gebeuren. Ook daar zal een extra bufferbekken 
noodzakelijk zijn. 

Groen binnen het woonweefsel: de Groene Long 
De Groene long heeft een specifieke positie tussen de verschillende delen van de na-
tuurlijke structuur in de gemeente. De zone is gerealiseerd door de transformatie van 
een deel van het woonuitbreidingsgebied naar een gebied voor natuurontwikkeling. 
Op vandaag is het een zone met bijzondere natuurlijke, educatieve en recreatieve 
waarden. De realisatie van de Groene Long in Kuurne-centrum vormt een positief 
voorbeeld van verhoging van de kwaliteit van de woonomgevingen. De basisfuncties 
van de Groene long dienen ook in de toekomst te blijven bestaan. In de toekomst is 
het belangrijk om te zorgen voor ecologische verbindingen tussen de Groene Long 
en andere gebieden met een natuurlijke waarde, zoals de Leievallei, Leiemeersen en 
Vaarnewijkbeek.  
Toch mag elders in de woonomgevingen het groen in de straat niet ontbreken. De 
gebieden met de omvang van de Groene Long zijn niet tegenstrijdig met realisatie 
van kleinere groene ruimtes in de woonwijken - een groen pleintje of een trapveldje 
op wijkniveau is noodzakelijk voor een aangename leefomgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Opwaardering van het bestaand groen massief tot bos 
Ter hoogte van het kruispunt van de Pieter Vinckestraat en de Sint-Pietersstraat 
zijn vandaag al enkele kleine landschapselementen in het landschap aanwezig 
(vooral hoogstammige bomen). De concentratie van deze elementen in een groep 
vormt een ruimtelijke meerwaarde en tevens een potentie om de groep tot een 
landschappelijk waardevol geheel te transformeren. 
Omdat Kuurne bijna geen bossen bezit, wordt een optie geponeerd om op deze 
plaats een bos te realiseren. Het bos kan eveneens een belangrijke recreatieve 
waarde krijgen (speelbos), aansluitend op het voetbalterrein dat aan de overkant 
tussen de Sint-Pietersstraat en de Haantjesstraat gelegen is. Op het ogenblik van 
de toekomstige realisatie (op lange termijn) van het woonuitbreidingsgebied ten 
westen van de Brugsesteenweg, kan het bos een belangrijke functie krijgen voor de 
inwoners van de nieuwe wijk. 
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Integrale groene buffer van het industriezone Kortrijk-Noord 
Om de industriezone Kortrijk-Noord – het bestaande areaal en de toekomstige uit-
breiding - ruimtelijk af te werken t.o.v. het open landschap dient er een groene buffer 
gerealiseerd te worden (op het grondgebied van de industriezone). Deze buffer kan 
volgens verschillende landschappelijke opvattingen geconcipieerd worden, en tevens 
verschillende complementaire functies bevatten: naast de visuele bufferfunctie ook 
activiteiten als speelbos, ecologische complexen, waterbuffelbekkens, enz. De lang-
gerekte structuur is ideaal om een ecologische verbinding te creëren tussen de Vaar-
newijkbeek ter hoogte van het industriezone en het nieuwe boscomplex ter hoogte 
van de Pieter Vinckestraat. 

Open landschappen als link tussen de verschillende groene elementen 
Elementen ter verfraaiing van een open landschap kunnen in een intensief agrarisch 
gebied ook een grote meerwaarde aan natuur creëren zonder de landbouwfunctie in 
het gedrang te brengen. Vooral poelen kunnen mits een goede inrichting en een na-
tuurvriendelijk onderhoud uitgroeien tot kleine natuuroases binnen het agrarische ge-
bied. Ook lijnelementen zoals bomenrijen of hagen vormen groene corridors die aller-
lei dieren in staat stellen om zich te verplaatsen tussen de verschillende groene ele-
menten. 

Groene elementen binnen de bebouwde kom als link tussen de verschil-
lende groene gebieden 
In heel beperkte mate kan de groene inrichting van het openbaar domein binnen een 
bebouwde kern zorgen voor een natuurlijke link tussen de verschillende groene ele-
menten. Deze linken zijn vandaag nog zo goed als onbestaand. In de toekomst wil 
men in Kuurne werk maken van groene verbindingen binnen het bebouwd weefsel 
tussen de verschillende groene elementen. 

 

5.5.3. VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van een plan (RUP)  voor opbouw van het landschap (op ba-

sis van GNOP) 

* opmaak van een plan (RUP)  voor de Hazebeekvallei 

* opmaak van een RUP voor open ruimtes binnen het gebouwde weef-
sel 

* opmaak van een plan (RUP)  voor open ruimte rond Vaarnewijkbeek-
vallei 

* opmaak van een integraal inrichtingsplan voor de Leiemeersen (met 
inbegrip van een integraal beplantingsplan voor het gebied Heule-
beekvallei – Leiemeers) 

* opmaak van een globaal aanlegplan voor het volledige buffergebied 
rond de industriezone Kortrijk-Noord (afwateringsproblemen, concept 
voor groenaanplantingen) 

* zorgen voor linken in het open landschap als verbindingen tussen 
groenelementen (KLE’s aanplanten) 

* opmaak van een plan (RUP)  voor herinrichting van de landelijke we-
gen 
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5.6. GEWENSTE RUIMTELIJKE LANDSCHAP-
PELIJKE STRUCTUUR 

5.6.1. DOELSTELLINGEN  
Vanuit het onderzoek en analyse van de karakteristieke elementen en componenten 
en vanuit de ruimtelijke samenhang binnen de landschappelijke structuur worden er 
randvoorwaarden opgelegd aan de ruimtelijke ontwikkeling en bij de ruimtelijke afwe-
ging van functies en activiteiten. Landschap moet worden aanzien als het integratie-
kader tussen het fysisch systeem en de mens, tussen de natuur en de landbouw, 
tussen de open en de bebouwde ruimte. Het landschap is ook een ruimtelijke drager 
van alle activiteiten en kwaliteiten. Een landschap eindigt niet aan de gemeentelijke 
grens en alle beschreven landschappen maken dus altijd deel uit van een groter ge-
heel. 

Kuurne kan worden ingedeeld in verschillende landschapseenheden met elk een ei-
gen karakter. Die diversiteit en identiteit van de landschappen vormen de uitgangs-
punten voor de gewenste landschappelijke structuur. Dit leidt ook tot een gediversifi-
eerde aanpak van de verschillende deelgebieden, waarbij zowel het behouden van 
specifieke elementen als het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen voorop staan.  

De kleine landschapselementen (kle’s) blijven een belangrijke component van het 
landschap. Op heel wat plaatsen zou de aanwezigheid  van meer kle’s de kwaliteit en 
de visuele belevingswaarde van het landschap aanzienlijk doen toenemen. Boven-
dien creëert de aanwezigheid van meer kle’s uiteraard ook meer natuur. 

In het open landschap zijn er echter tal van constructies (woningen, landbouwbedrij-
ven, zonevreemde bedrijven, hoogspanningsleidingen...) die vragen om een vorm 
van landschappelijke integratie. Die integratie hoeft geen volledige inkleding of af-
scherming te zijn. Het weloverwogen aanbrengen van een aantal groenelementen en 
een goede materiaalkeuze kunnen ook bijdragen tot een betere integratie van ge-
bouwen in het landschap zonder dat deze volledig aan het zicht moeten onttrokken 
worden. Verdere versnippering moet worden tegengegaan.  

Het is eveneens belangrijk dat de bebouwde omgeving niet verder uitdeint. Het be-
palen van een afbakeningslijn rond de woonkern is daarom gewenst en houdt in dat 
de mogelijkheden voor wonen en bedrijvigheid zich in de nabije toekomst binnen 
deze lijnen dienen te concentreren. 

Deze doelstellingen kunnen we als volgt samenvatten: 

 

- behouden en versterken van de landschappelijke identiteit en diversiteit 

- beheer en ontwikkeling van kleine landschapselementen 

- stimuleren van landschappelijke integratie van verspreide bebouwing en in-
frastructuren 

- verdere versnippering van het landschap tegengaan 

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

 
 
 

5.6.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE LANDSCHAPPE-
LIJKE STRUCTUUR – GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
BELEID 

Kaart 41 :  De gewenste landschappelijke structuur 

OPEN-RUIMTELANDSCHAPPEN 
De elementen van de gewenste landschappelijke structuur van de open ruimte 
kunnen samengesteld worden uit alle opties die genomen werden per deelstructuur 
in de open ruimte. De tabellen voor zonevreemde woningen, bedrijven en de opties 
voor de landbouw vormen een synthese voor de gewenste landschappelijke struc-
tuur van de open ruimte. In het algemeen dient er binnen de verschillende land-
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schappen ook meer aandacht uit te gaan naar kleine landschapselementen. Op die 
manier kunnen beekvalleien geaccentueerd worden waardoor ze zichtbaar(der) wor-
den in het landschap. 

 

Open ruimte Noord, ten noorden van de Pieter Vinc-
kestraat 

Dit landschap sluit aan bij de open-ruimtecorridor tussen 
het verstedelijkt gebied Kortrijk en het verstedelijkt gebied 
rond Roeselare – Izegem. De versnippering is er miniem 
en daarom is het aangewezen om in dit gebied een con-
sequenter beschermings- en natuurontwikkelingsbeleid te 
voeren dan in het deel ten zuiden van de Pieter Vinc-
kestraat. 

 

Open ruimte Noord, ten zuiden van de Pieter Vinc-
kestraat + Pieter Vinckestraat 

In dit eerder versnipperde landschap zijn de ruimtelijke op-
ties voor de landbouw, de zonevreemde woningen en de 
bedrijven eerder beperkt. Aangezien het landschap toch 
reeds relatief versnipperd is, wordt er een minder streng 
beleid gevoerd. 

 

Open ruimte Langebeek-vallei-hippodroomareaal-
kerkhof-sportterreinen 

Deze open ruimte is zeer belangrijk in de ruimtelijke struc-
tuur van Kuurne. Ze vormt een open spie tussen Kuurne 
Centrum en Sint-Pieter, een “groene vinger” in het verste-
delijkt weefsel. Aansluitend op de vallei ligt de open ruimte 

langs de renbaan, rond het kerkhof en rond de sportter-
reinen. Bijkomende bebouwing is hier niet gewenst. Het 
beleid zal voor dit gebied strenger zijn voor zonevreem-
de woningen en zonevreemde bedrijven.  

 

Open ruimte Leievallei – Leiemeers 

Ook in dit landschap zal een beleid worden gevoerd dat 
het landschap van de Leie en de Heulebeekvallei zoveel 
mogelijk open houdt. De basisopties in verband met dit 
landschapsdeel werden geformuleerd in het hoofdstuk 
over natuurlijke structuur. 

 

BEBOUWDE LANDSCHAPPEN 

Naast een landschap in de nauwe zin van het woord - open onbebouwd meestal 
groen gebied - telt Kuurne tenslotte nog tal van landschappen in de ruime zin van 
het woord: cultuurlandschappen. Daar horen vb. de bebouwde landschappen bij die 
uitvoerig werden besproken in de andere deelstructuren. In Kuurne vindt men 
woonlandschappen, een groot industrielandschap in de industriezone Kortrijk-Noord 
en enkele typische weglandschappen (N50, N36, R8).  

Om deze landschappen te optimaliseren, is het belangrijk om te werken aan de vi-
suele kwaliteit: dit houdt een verzorgde inrichting van het openbaar domein in, vol-
doende groen in de straat en een goede randafwerking ten opzichte van de open 
ruimte. De integrale buffer langs de industriezone zal de visuele kwaliteit van het 
omliggende landschap sterk verhogen. Daarnaast zal dit ook geluidshinder reduce-
ren, geurhinder verdunnen en stofdeeltjes vasthouden. 

Met de herinrichting van het weglandschap rond de N50 (bevoegdheid bij de pro-
vincie), zal ook een onderzoek dienen gepaard te gaan om de verkeersleefbaarheid 
te verhogen. 
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5.6.3. VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van een plan (RUP)  voor opbouw van het landschap (op basis 

van GNOP) 

* opmaak van een plan (RUP)  voor de Hazebeekvallei 

* opmaak van een RUP voor open ruimtes binnen het gebouwde weefsel 

* opmaak van een plan (RUP)  voor open ruimte rond Vaarnewijkbeekval-
lei 

* opmaak van een integraal inrichtingsplan voor de Leiemeersen (met 
inbegrip van een integraal beplantingsplan voor het gebied Heulebeek-
vallei – Leiemeers) 

* opmaak van een globaal aanlegplan voor het volledige buffergebied 
rond de industriezone Kortrijk-Noord (afwateringsproblemen, concept 
voor groenaanplantingen) 

* zorgen voor linken in het open landschap als verbindingen tussen 
groenelementen (kle’s aanplanten) 

* opmaak van een plan (RUP)  voor herinrichting van de landelijke wegen 
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5.7. DE GEWENSTE RUIMTELIJKE TOERIS-
TISCH-RECREATIEVE STRUCTUUR 

5.7.1. DOELSTELLINGEN  
Om de ruimtelijke toeristisch-recreatieve structuur in Kuurne te versterken, is het be-
langrijk om een netwerk te creëren met knooppunten, waarin de bestaande toeris-
tisch-recreatieve voorzieningen worden opgenomen – én waarin eventueel nieuwe 
voorzieningen kunnen worden toegevoegd. Fietsroutes, wandelpaden, oude kerkwe-
gels en beekvalleien zijn de ideale structuren om deze verschillende toeristische en 
recreatieve polen met elkaar te verbinden. Aandacht naar onderhoud en beheer van 
deze verbindingen is hierbij essentieel, opdat ze aantrekkelijk zouden blijven voor de 
toerist of recreant. 

In het open-ruimtegebied dient er extra aandacht uit te gaan naar recreatief medege-
bruik. Kuurne heeft enkele waardevolle open ruimtes die zeer geschikt zijn om op te 
nemen in het toeristisch-recreatief netwerk. Op die manier geldt ‘verwevenheid van 
functies’ ook voor toerisme en recreatie. Een té grote druk op de andere functies zo-
als landbouw en natuur dient echter vermeden te worden. 

De samenwerking met andere, omliggende gemeenten en met hogere instanties 
moet een duidelijke meerwaarde opleveren voor de toeristisch-recreatieve structuur 
in Kuurne. De Leie is een toeristisch-recreatief lijnelement dat veel verder reikt dan 
Kuurne alleen. De (toeristische) inrichting van deze Leievallei dient op hoger niveau 
bekeken te worden. 

 

Tenslotte moet in het structuurplan worden gezocht naar een ideale locatie voor een 
goed uitgebouwde recreatieve pool die een polyvalente zaal bevat, waar de jeugd-
verenigingen fuiven kunnen organiseren en waar activiteiten van allerhande aard 
kunnen plaatsvinden. 

 

De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat: 

- creëren van een toeristisch-recreatief netwerk 

- optimaliseren van toeristisch-recreatieve voetgangers- en fietsersverbin-
dingen 

- inschakelen van deze verbindingen in een groter, bovenlokaal netwerk van 
recreatieve routes 

- streven naar verweving van toerisme en recreatie met andere functies en ac-
tiviteiten in open ruimte 

- maatregelen nemen om een te hoge recreatiedruk te vermijden 

 

5.7.2. ELEMENTEN VAN DE GEWENSTE TOERISTISCH-
RECREATIEVE STRUCTUUR – GEMEENTELIJK 
RUIMTELIJK BELEID 

Kaart 42 :  De gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

 

Knooppunten van het toeristisch-recreatief netwerk 
1. De Groene Long ( kan uitgroeien tot een bovenlokale betekenis) 
2. Het landschap van de Vaarnewijkbeek 
3. De recreatiezone rond de Renbaan 
4. De sportterreinen 
5. Hoeve Vande Walle 
6. Het Heulebeekdomein 
7. De Leievallei – recreatiezone Leiemeersen 
8. Vlasbedrijven in de Leievallei 
9. Museum ‘Nestens Kunstekot, het Leiemonument 
10. De aanlegplaats voor boten 

één recreatiepool 

suggestie * 
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11. De markt van Kuurne + de kerk 
12. Sint-Pieterskerk en de omgeving 
13. De kerkomgeving in Sente 
14. (Speel)bos, met aansluitend voetbalveld 
15. Stokerijmolen 
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De hippodroom van Kuurne is een infrastructuur die het belang van de gemeente 
overstijgt. Om de zone en de infrastructuur te optimaliseren dient de zone uitgebouwd 
te worden tot een recreatieve pool met meer potenties dan de huidige bestemming. 
De terreinen zijn geschikt om vb. een polyvalente ruimte te voorzien, waar de jeugd-
verenigingen verschillende vrijetijdsactiviteiten kunnen organiseren, fuiven, optre-
dens, tentoonstellingen, theater,... . Ook de hippodroom zelf kan verder worden ont-
wikkeld  met complementaire extra functies. 

In de Leievallei dient een selectie van de vlasbedrijven gemaakt te worden (indu-
striële archeologie) die dan ingeschakeld moeten worden in het netwerk van culturele 
en historische sites en voorzieningen. Deze plaatsen vormen een reminiscentie aan 
het vlasverleden dat zich heeft afgespeeld rond de Leie (cultureel erfgoed). 

Ook in de Leievallei bij de monding van de Heulebeek dient het gebied rond de 
aanlegplaats voor boten, het Leiemonument en het museum uitgebouwd te worden 
tot een volwaardige recreatiezone aan de Leie. 

Tenslotte kan de kerk van Sint-Pieter ook plaats bieden aan alternatieve functies als 
klassieke concerten en dergelijke. De ontmoetingsplaats voor de kerk zal worden in-
gericht voor verschillende stedelijke activiteiten die juist dergelijke ruimte vereisen. 
Deze activiteiten moeten tegelijkertijd complementair zijn met de functies en activitei-
ten van de historische kern van Kuurne (marktgebeuren, manifestaties als een circus, 
optredens, wijkfeesten,...). 

Recreatieve verbindingen tussen de knooppunten van het netwerk  
Verbindingen tussen de knooppunten bestaan uit verschillende fiets- en wandelrou-
tes, bestaande uit landbouwwegen, voet- en kerkwegels en wijkstraten. Dit netwerk 
staat los van het functionele fietsroutenetwerk, toch dient men op verschillende plaat-
sen te kunnen overschakelen van het ene netwerk op het andere. Beekvalleien kun-
nen eveneens zorgen voor een verbinding tussen de verschillende knooppunten. 

De kaart op de vorige pagina toont het toeristisch-recreatief netwerk, waar ook het lo-
kaal recreatief fietsroutenetwerk in past. 

Op lokaal niveau is de recreatieve hoofdas de verbinding tussen de verschillende 
open gebieden in het woonweefsel van Kuurne – Sint-Pieter. Van daaruit vertrek-
ken kleinere verbindingen naar de andere recreatieve knooppunten van Kuurne. 

Dit lokale netwerk dient aan te sluiten op een hoger fietsroutenetwerk dat wordt uit-
gestippeld door de Provincie. Een belangrijke recreatieve as op hoger niveau is het 
jaagpad langs de Leie. Aansluitend op dit jaagpad dient een fietspasserelle langs 
de brug van de R8 voor een vlotte fietsverbinding te zorgen tussen Kuurne en Kort-
rijk. Ook het natuurgebied aan de oude Leiearm zal op die manier gemakkelijker 
bereikbaar worden met de fiets. 

Binnen het grondgebied van de gemeente bevinden zich geen zonevreemde con-
structies voor toeristisch-recreatieve activiteiten. 

 

 

 

 

5.7.3. VOORSTEL VAN MAATREGELEN EN ACTIES 
* opmaak van een RUP voor het renbaanareaal - ontwikkeling van een 

polyvalente recreatieve sportzone 

* opmaak van plannen (RUP) voor de monding van de Heulebeek en de 
site voor watertoerisme 

* opmaak van een RUP voor de omgeving Sint-Pieterskerk in het kader 
van uitbouw van de secundaire ontwikkelingspool van Kuurne 

* opmaak van een integraal fietsrouteplan 
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6. DEELRUIMTEN 
Een deelruimte is een deel van het gemeentelijke grondgebied met gezamenlijke ka-
rakteristieken, eigenschappen en sferen. Elke deelruimte heeft typische kenmerken, 
kwaliteiten en knelpunten. De deelruimten moeten als dynamische en complexe ruim-
telijke systemen zonder vast omlijnde grenzen worden aanzien (ze overlappen el-
kaar). Telkens vervullen ze een bepaalde rol in de globale structuur van Kuurne en 
kunnen die eventueel ook op hoger niveau spelen. Deelruimten worden gebruikt om 
de diversiteit van de Kuurnse stedenbouwkundige structuren te beklemtonen en uit te 
werken. 

De aanduiding van deelruimten als interpretatie van de bestaande ruimtelijke struc-
tuur geeft belangrijke consequenties en verbinding tussen het informatief en het rich-
tinggevend deel van het structuurplan. De deelruimten zijn immers niet enkel een ge-
volg van de kennis van de bestaande ruimtelijke structuur. Ook de noodzaak en de 
mogelijkheden om een specifiek beleid te ontwikkelen voor een bepaald gebied zijn 
bepalend. 

Door de analyse van de ruimtelijke structuren opgenomen in het informatief deel 
,wordt aldus de basis gelegd voor een specifiek ruimtelijk beleid voor de deelruimten 
te ontwikkelen. De selectie in het richtinggevend deel betekent dat voor deze deel-
ruimten een nadere uitwerking gewenst is binnen een samenwerkingsverband tussen 
alle betrokken actoren. 

De ontwikkelingsperspectieven voor de deelruimten zijn een onderdeel van het be-
leidskader voor de nadere uitwerkingen, zoals de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

In de stedenbouwkundige behandeling van de deelruimten wordt een projectie ge-
maakt van de verschillende deelstructuren en de interacties tussenin op een bepaald 
gebied. 
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DEELRUIMTE 1 – KUURNE CENTRUM / SINT-
PIETER 

 
Binnen de woongebieden van Kuurne kunnen er  twee ontwikkelingspolen onder-
scheiden worden – Kuurne-centrum en de wijk Sint-Pieter. Deze twee deelgebieden 
worden door een aantal open ruimten van elkaar gescheiden. In de hiërarchie van de 
deelgebieden is Kuurne-centrum van groter belang (historische betekenis, densiteit 
van de bebouwing, vermenging van functies, concentratie van diensten, uitrusting 
van gemeenschapsvoorzieningen, enz.). De tweede pool Sint-Pieter heeft een com-
plementaire functie. 

Kuurne-centrum 
Het centrum van Kuurne bevat de historische delen van de gemeentelijke kern – het 
stratenpatroon, historische gebouwen en openbare ruimten. De oorspronkelijk histori-
sche delen van Kuurne werden vooral in de laatste vijftig jaar geleidelijk aangevuld 
met een reeks woonwijken, gemengde gebieden en nieuwe infrastructuren. 

De belangrijkste uitdagingen voor het centrum van Kuurne zijn het doordacht verster-
ken van de woondiversiteit en de woonkwaliteit, het behouden en positief aanhouden 
van de verweving van wonen en werken, en het versterken van de samenhang tus-
sen de wijken en de kern. De kern van Kuurne blijft in eerste instantie de plek waar 
diensten en kleinhandel van lokaal belang zich vestigen. Potenties voor meer ruimte-
lijke samenhang kunnen o.a. zijn: kernvernieuwing van het centrum van Kuurne, met 
aandacht voor het behoud van de leefbaarheid, en de uitbouw van verschillende lijn-
structuren zoals  groene fiets- en wandelroutes door de kernen. 

Sint-Pieter 
De parochie Sint-Pieter vormt de tweede ontwikkelingspool van Kuurne. Het cen-
trum van dit deelgebied ligt aan de Brugsesteenweg, rondom de kerk van Sint-
Pieter. Het uitrustingsniveau van deze wijk is uiteraard lager dan dat van het histo-
risch centrum van de gemeente. Het gaat vooral om een andere samenstelling en 
profiel van de diensten en voorzieningen, geënt aan de gewestweg – Brugsesteen-
weg. 

De optie van de vroegere structuurplannen, nl. dat Kuurne zich rond twee polen 
ontwikkelt: het Kuurne centrum en Sint-Pieter, blijft gehandhaafd. Op het niveau 
van het GRS Kuurne werd beslist om deze polarisatie verder te zetten en te ver-
sterken, vooral door verdere uitbouw van de directe omgeving Sint-Pieter. Gezien 
de bestaande verzorgingsniveau - gemeenschaps- en buurtvoorzieningen - is de 
verdere uitbouw van de woonzones in de omgeving van Sint-Pieter-centrum  ver-
antwoord. Toch zal deze ontwikkeling een andere inhoud en functie hebben dan de 
uitbouw van het centrum van Kuurne. 

DEELRUIMTE 2 - OPEN RUIMTES IN DE KERN 
+ VAARNEWIJKBEEKVALLEI 
De deelruimte 2 is in principe geen homogene deelruimte in de zin van de zes 
voorgaande. Het gaat meer om opeenvolging van een aantal onbebouwde gebie-
den - openingen – in het bebouwde weefsel van de gemeente. Deze onbebouwde 
gebieden hebben dan ook verschillende functies en bestemmingen. In de relatief 
dichte bebouwing van de kern vormen deze openingen een belangrijke lineaire 
deelstructuur. Deze openingen sluiten aan de noordoostelijke kant van de gemeen-
te op de open-ruimtecorridor tussen Kuurne en Harelbeke (Bavikhove en Hulste). 
Gezien de verscheidenheid van de verschillende delen van deze ruimte zijn ook de 
respectievelijke opties niet onder één noemer te vatten. Voor de delen die in de be-
bouwde context liggen, zoals de sportvoorzieningen en de begraafplaats, zijn de 
opties vrij duidelijk. Voor de renbaan van Kuurne wordt voor behoud en multifuncti-
onaliteit gekozen. Het open landschap ten oosten van Kuurne moet voor verdere 
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versnippering bewaakt worden. Het beheer van de agrarische en natuurlijke functies, 
de vrijwaring van het open-ruimtekarakter en de bescherming van de landschappelij-
ke waarde zijn de belangrijkste uitdagingen voor het gebied 

DEELRUIMTE 3 - LEIEVALLEI - LEIEMEERS 

 
De optie voor dit deelgebied is het behoud van het open en groen karakter dat naar 
de voormalige vlaslandschappen verwijst. Daarnaast wordt de ontwikkeling van re-
creatieve, natuur- en landschapsopbouw georiënteerde activiteiten binnen dit gebied 
mogelijk gemaakt. Langs de Heulebeek wordt geopteerd voor de ontwikkeling van 
een natuurlijke biotoop van de beekvallei en tevens de ruimtelijke afwerking van het 
globaal opengebied t.o.v. de achterkanten van de bebouwing in de Kortrijkstraat.  De 
eventuele recreatieve activiteiten moeten verenigbaar zijn met de vooropgestelde 
landschappelijke doelstellingen. Binnen de bestaande gebouwen worden functies 
toegelaten om de vooropgestelde doelstellingen te versterken (bv. vrijetijdsactivitei-
ten, ruimte voor activiteiten met cultureel of educatief karakter, enz.). 

Dit open-ruimtegebied langs de Leie moet voor verdere versnippering bewaakt wor-
den. Het beheer van de agrarische en natuurlijke functies, de vrijwaring van het open 
ruimte karakter en de bescherming van de landschappelijke waarde zijn de belang-
rijkste uitdagingen voor het gebied. De eventuele toename van harde functies en be-
bouwing dienen in overeenstemming met het bestaand BPA te gebeuren, met aan-
dacht voor randafwerking van de open ruimte. 

DEELRUIMTE 4 - BRUGSEBAAN 

 
Structuurbepalend voor dit deelgebied is de concentratie van functies die typisch 
zijn voor een gewestweg. Het gaat om menging van historische en recente voorzie-
ningen en gebouwen. 

De ontwikkeling van deze deelruimte is sterk afhankelijk van een aantal concrete 
opties met betrekking tot de verkeersafwikkeling. Het optimaliseren van de ver-
keerscirculatie binnen de regionale bedrijventerrein Kortrijk-Noord en de ontsluiting 
van de zone rechtstreeks op R8 zouden tot een belangrijke wijziging van het ver-
keer leiden. Tevens zullen de algemene opties van het mobiliteitsplan de ontwikke-
ling van dit gebied kunnen beïnvloeden. 

DEELRUIMTE 5 - INDUSTRIEZONE 

 
De industriezone van Kortrijk-Noord is de grootste concentratie van de industriële 
functies in het arrondissement Kortrijk. Het grootste gedeelte van deze industriezo-
ne ligt op het grondgebied van Kuurne.  

De belangrijkste uitdaging voor deze deelruimte is de uitbreiding van de zone zoals 
voorzien in het gewRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk. In het kader 
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van deze uitbreiding moet eveneens de ruimtelijke afwerking van de globale indu-
striezone t.o.v. de open gebieden worden voorgesteld. Het verder verbeteren van het 
openbaar domein binnen de zone blijft tevens actueel. 

DEELRUIMTE 6 - SENTE 

 
Sint-Katrien werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen als 
woonconcentratie geselecteerd. Deze categorisering betekent dat enkel de juridisch 
bestaande onbebouwde gronden mogen benut worden voor de realisatie van bijko-
mende woningen. Indien de behoefte voor wonen daarmee niet kan worden opvan-
gen, dan dient deze behoefte te worden opgevangen in het stedelijk gebied Kuurne. 
Bovendien werd reeds vroeger door de drie betrokken gemeenten de beslissing ge-
nomen om de woonproblematiek van Sint-Katrien in het kader van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan Lendelede te behandelen. 
In het kader van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zou Sint-Katrien opge-
waardeerd kunnen worden. De duidelijke afbakening van Sint-Katrien t.o.v. de zuid-
oostelijke open ruimte zou in dat geval verder onderzocht en bevestigd worden. Mo-
gelijke ruimtelijke acties moeten zich toch op de kern concentreren. De verkeerspro-
blematiek en de verbetering van het openbaar domein moeten verder aandacht krij-
gen. 

DEELRUIMTE 7 - STOKERIJHOEK 

 
De vijfde deelruimte is het open-ruimtegebied tussen Kuurne en Sint-Katrien. Deze 
ruimte wordt gekarakteriseerd door een tweetal bebouwingslinten en een aantal 
verspreide woningen. 
De belangrijkste uitdaging van deze deelruimte is het behoud en de vrijwaring van 
deze open ruimte en de versterking van het landschappelijke uitzicht ervan. Even-
eens een oplossing voor de bestaande bebouwing, duidelijke begrenzing en afwer-
king van de linten en een tal van opties voor de landschapsopbouw vormen daarbij 
belangrijke elementen. 
Deze deelruimte maakt deel uit van het groter landschappelijk geheel – de open-
ruimtecorridor tussen Kuurne en Lendelede. Dit open landschap heeft een waarde 
en landschappelijke kwaliteiten. Er dient verdere versnippering tegen gegaan te 
worden. Het beheer van de agrarische en natuurlijke functies, de vrijwaring van het 
open-ruimtekarakter en de bescherming van de landschappelijke waarde zijn de be-
langrijkste uitdagingen voor het gebied.
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Deelruimte 1 – Kuurne – centrum, historische kern 
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Deelruimte 1 - Kuurne – centrum, historische kern 
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Deelruimte 1 - Kuurne – centrum, verblijfsgebieden 
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6.1. DEELRUIMTE 1 - CENTRUM / SINT-PIETER 

Kaart 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.1. VISIE 
De gemeentelijke woonstructuren ontwikkelen zich in Kuurne rond twee polen. 
Kuurne-centrum en Sint-Pieter. Kuurne kan worden gezien als een satelietkern van 
het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Door de opname binnen de afbakening krijgt 
Kuurne een aantal nieuwe mogelijkheden naar wonen en werken toe. Verweving is 
hierbij het streefdoel. Toch moet de kern Kuurne zijn plaats kennen binnen dit ste-
delijk gebied. De stad Kortrijk is de centrumstad waar grote bovenlokale functies 
thuishoren. Kuurne dient echter eerder kleinschalig te blijven van karakter, waarbij 
we de eigenheid van Kuurne moeten blijven benadrukken. 

6.1.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Afbakenen van de historische kern, gemengd woongebied en residen-
tiële woonwijken 

Om de woongebieden van Kuurne beter te structureren dient men in het Gemeente-
lijk Ruimtelijk Structuurplan het historisch kerngebied, gemengde woongebieden en 
residentiële woonwijken aan te duiden. Op die manier kan men de graad van ver-
weving ‘gericht’ sturen binnen de bebouwde delen van Kuurne.  

In het historisch kerngebied dient een duidelijk beleid gevoerd te worden van ste-
delijke verdichting en van multifunctionaliteit en verwevenheid. Het centrum wordt 
prioritair bestemd voor stedelijk wonen, vermengd met kleinhandel en diensten. Een 
centrumgebied bevat ook de belangrijkste gemeenschapsfuncties. In het eerder ge-
concentreerd bebouwingspatroon worden al deze verschillende functies met elkaar 
verweven. Eveneens het openbaar domein en de groene parken vormen een es-
sentieel onderdeel van het kerngebied. 

Voor het historische kerngebied van de gemeente zijn twee elementen essentieel: 
de bebouwde ruimte en de onbebouwde ruimte, m.a.w. de kwaliteit van de gebou-
wen en de kwaliteit van het openbaar domein. Het streven naar deze kwaliteiten is 
bepalend voor de identiteit van de gemeente. 
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Onder de kwaliteit van de bebouwde ruimte wordt zowel de kwaliteit van de architec-
tuur van de gebouwen verstaan, als van hun functionele integratie in de stedenbouw-
kundige structuur van de gemeente. 

Streven naar een kwalitatief openbaar domein is een even belangrijke doelstelling. 

Het openbaar domein is veel meer dan een opeenvolging van straten, pleinen, par-
kings, buurtparken, steegjes, voetwegen. Deze elementen vormen een netwerk van 
openbare ruimtes, die moeten instaan voor een kwalitatieve en aangename woon-
omgeving. Vooral de identiteit van de historische kern van de gemeente is van pri-
mordiaal belang. Een zeer belangrijke stap in deze richting is de realisatie van de 
centrumvernieuwing van Kuurne. Bovendien moet verder de ontwikkeling van poorten 
tot het kerngebied verder gezet worden. Plaatsen die in aanmerking komen als pool 
werden reeds in vroegere studies en plannen uitgewerkt en reeds deels gerealiseerd. 

In het historisch kerngebied moet de woonfunctie primeren boven de verkeersfunctie. 
Dit houdt in dat binnen het centrumgebied de fietser en de voetganger een volwaar-
dige plaats hebben binnen het verkeer. 

Ook het woningenbestand dient te worden aangepakt: oude woningen en verlaten 
bedrijfssites moeten gerenoveerd of vervangen worden. Hierbij moet worden ge-
streefd naar een grote diversiteit aan woningtypes met een stedelijke dichtheid 
(25w/ha). Met deze doelstelling wordt ingespeeld op trends als gezinsverdunning en 
vergrijzing van de bevolking. 

Het gemengd woongebied behoort niet tot de echte historische kern van de ge-
meente. Toch dient er eenzelfde beleid van stedelijke verdichting en van multifunctio-
naliteit gevoerd te worden. Naast wonen, kleinhandel en diensten kan er ook lokale, 
ambachtelijke bedrijvigheid voorkomen. Belangrijkste voorwaarde is dat deze be-
drijfsactiviteit niet storend is voor de woonomgeving. 

Onder ruimtelijk structureren van deze delen wordt verstaan: het verbeteren van de 
bestaande ruimtelijke samenhang en relaties tussen de verschillende functies, het 
verhogen van de verkeersleefbaarheid en directe verkeersontsluiting, het kwalitatief 
inplanten van parkeervoorzieningen en het creëren van een hogere beeldwaarde. 

Bedrijvigheid in deze gebieden moet kunnen, zolang de draagkracht van het gebied 
niet wordt overschreden. Als we de Brugsesteenweg als een afzonderlijk deelge-
bied beschouwen, heeft deze stelling vooral betrekking op de omgeving van die 
hoofdstraten van Kuurne die de doortrekking zijn van de belangrijke invalswegen 
naar het centrum. 

Op terreinen waar zich uitgedoofde of te herlokaliseren bedrijven bevinden, dient 
gezocht te worden naar een gepaste bestemming zoals wonen, ambachtelijke be-
drijvigheid, handel, (openbare) diensten, enz. Andere bestemmingen dan wonen 
kunnen er voorkomen zolang de draagkracht niet wordt overschreden, en zolang er 
een degelijke ontsluiting mogelijk is. 

Binnen de gemengde woongebieden ligt tevens de secundaire ontwikkelingspool 
van Kuurne – Sint-Pieter. Onder deze naam worden de noordelijke en westelijke 
delen van Kuurne bedoeld die van de historische kern afgescheiden zijn door de 
ketting van open ruimtes. De verdere ontwikkeling van Sint-Pieter moet gezien wor-
den als optie voor de lokale kern, naast de ontwikkelingen van de Brugsesteenweg. 
Pas in de tweede fase kan gedacht worden aan uitbreiding van het woningaanbod. 
Vandaar dat de versterking van deze ontwikkelingspool kadert in de lange-
termijnvisie. Dat betekent dat deze visie moet gevormd worden om geleidelijk en 
naargelang de opportuniteit de verschillende stappen gerealiseerd kunnen worden. 
Daardoor zal tevens de actieradius en de draagkracht voor het ontwikkelen van het 
handelsapparaat toenemen. Binnen dit subcentrum moeten maximale kansen wor-
den gegeven aan de ontwikkeling van kleinschalige detailhandel (speciaalzaken), 
stedelijke vormen van horeca, stedelijk wonen, gemeenschapsvoorzieningen. 

De residentiële woonwijken (verblijfsgebieden) vormen een gordel rond het his-
torische centrum. Deze gordel van woonwijken met meer open en halfopen bebou-
wing moet plaats bieden voor residentieel wonen in ruime zin. Een kwalitatief open-
baar domein dient nagestreefd te worden. Het geheel van deze gebieden wordt ge-
kenmerkt door een grote diversiteit naar dichtheid, woningtypes, ouderdom van wo-
ningen en voorzieningen. Naast woningen kunnen gemeenschapsvoorzieningen en 
kleinschalige handelsfuncties op buurtniveau in deze verblijfsgebieden blijvend 
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voorkomen. Het hogere uitrustingsniveau dient vooral in de delen gelegen binnen de 
wijkverzamelweg te worden voorzien. 

In deze gebieden is de hoofdfunctie wonen. Alle andere activiteiten zijn dan ook on-
dergeschikt. De belangrijkste doelstelling voor deze gebieden is een aangenaam 
woonklimaat creëren. Omdat de kern van Kuurne binnen het regionaalstedelijk ge-
bied Kortrijk gelegen is, moet men wel rekening houden met bepaalde dichtheden. 
De nieuwe woonzones dienen dan ook met voldoende dichtheid en diversiteit te wor-
den ontwikkeld.  

Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan voldoende openbaar groen, zo-
als buurtparkjes, speelpleintjes en sportvelden. 

Taakstelling wonen 

Vanuit het RSV en het PRS West-Vlaanderen heeft Kuurne een taakstelling gekregen 
voor wonen en bedrijvigheid. Vooral de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk heeft de taakstelling geconcretiseerd. 

Uit de berekening van de woonbehoefte bleek dat er in Kuurne in de periode 2001 – 
2007 nog 353 bijkomende woningen moeten worden gerealiseerd. Deze woningen 
moeten in principe binnen het stedelijk gebied worden gesitueerd. Het juridisch aan-
bod binnen het stedelijk gebied bedraagt 647 woningen; dat betekent dat er geen bij-
komende woonuitbreidingsgebieden moeten worden aangesneden. 

Volgens de Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk dient er echter in Kuurne 
een veel hogere taakstelling gerealiseerd te worden, nl. 721 wooneenheden. In dat 
geval moeten ook andere bijkomende woonuitbreidingsgebieden gezocht worden, 
bvb. ten westen van de Brugsesteenweg na de aanleg van de lokale wijkverzamel-
weg op het noordelijke deel van de Noordlaan. Dit kan alleen als de voorwaarde van 
de afwatering van het gebied opgelost is. Bovendien kadert deze optie in de lange-
termijnvisie over de gemeentelijke opbouw. Een andere mogelijkheid is om een deel 
van de taakstelling te verschuiven naar Sente. 
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Woondichtheden (densiteit van de woonfunctie) 
In het RSV wordt bepaald dat de delen van de woongebieden gelegen binnen het 
stedelijk gebied naar de gemiddelde woondichtheid van 25 wooneenheden per hecta-
re moeten streven. 

Specifiek voor Kuurne centrum wordt er onderscheid gemaakt tussen de verblijfsge-
bieden aansluitend op de kern (binnen de wijkverzamelweg) en de verblijfsgebieden 
verder verwijderd van de historische kern (buiten de wijkverzamelweg). Dit onder-
scheid wordt vooral uitgedrukt in de gradatie en differentiatie van de woondichtheden. 
Waar de dichtheid in het kerngebied en de gemengde gebieden minimum 30 wonin-
gen bedraagt, worden de verblijfsgebieden aansluitend op het centrum gekenmerkt 
door de globale dichtheid van 20 à 25 woningen en in de verblijfsgebieden verder van 
het centrum mag de dichtheid dalen tot 20 à 15 wooneenheden per ha. 

Een essentieel aspect voor het slagen van gelijk welke verdichtingoperatie is de aan-
dacht voor kwaliteit van de niet verdichte delen – de publieke ruimtes. Het spreekt 
voor zich dat waar een hogere dichtheid nagestreefd wordt de behoefte aan open 
multifunctionele ruimte groter is. 
De publieke ruimte moet dan ook naargelang het karakter van het gebied en de con-
crete behoefte een eigen sfeer en inrichting krijgen. In het centrumgebied moet de 
verblijfsfunctie primeren boven de verkeersfunctie. Dit houdt ook in dat binnen het 
centrumgebied de fietsers en de voetgangers een volwaardige plaats hebben binnen 
het verkeersgebeuren. 
De inrichting van de publieke ruimte is tevens, als drager van de beweging in het 
weefsel, determinerend voor de algemene kwaliteit van de leefomgeving. Inrichting 
van de publieke ruimte vervult bovendien een belangrijke wervende rol bij de aan-
trekking van andere complementaire functies. De beeldkwaliteit is op de eerste plaats 
de kwaliteit van de publieke ruimte. 

Op het volgende schema wordt de differentiatie van woondichtheden weergegeven, 
zoals toegepast op het Kuurne-centrum. Dit schema dient nog verder verfijnd en ge-
concretiseerd te worden (woonplan). 

De gemiddelde minimum dichtheid voor het gedeelte van Kuurne dat binnen het regi-
onaalstedelijk gebied Kortrijk ligt, bedraagt 25 we/ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schema minimum woondichtheden: 
1 - historisch kerngebied 35 we/ha 
2 - gemengd woongebied 25 we/ha 
3 - residentiële woonwijk (binnen de wijkverzamelweg) 20-25 we/ha 
4 - residentiële woonwijk (buiten de wijkverzamelweg) 20 we/ha 
5 – nog te realiseren woongebieden (i.f.v. de ligging) (15)-25 we/ha 
GEMIDDELDE WOONDICHTHEID 25 we/ha 
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Verkeerssituatie in de kern 

Het algemeen mobiliteitsplan voor Kuurne is op dit ogenblik in opmaak. Vanuit dit 
plan moeten de basiskeuzes voortvloeien voor de verkeersafwikkeling in Kuurne. Dit 
plan kadert in het mobiliteitsconvenant afgesloten tussen de gemeente, het Vlaams 
gewest en de Lijn. 

Reeds in het verleden werd in Kuurne intensief aan de verkeersproblematiek ge-
werkt. Het verkeer in het centrum is gebaseerd op drie concepten: 

•circulatieplan voor de kern van de gemeente (+ heraanleg openbaar domein -  cen-
trumvernieuwing); 

•concept van de wijkverzamelweg; 
•circuits voor het zacht verkeer (voetgangers en fietsers). 
De basisoptie van de wijkverzamelweg rond de kern van Kuurne werd al in de jaren 
zeventig ontwikkeld en in 1981 in de Verkeersstudie Kuurne verankerd. De wijkver-
zamelweg is een structuur die in de eerste plaats dienst moet doen als ontsluitings-
weg voor de aanpalende woonwijken. De stedenbouwkundige optie is dat er geen 
woningen rechtstreeks op deze weg ontsloten worden, slechts de woonstraten. De 
weg heeft een vast basisprofiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1,5          1,5            2,0                                    6,5 
 
 
                                                                  16,50 

Van dit profiel wordt slechts afgeweken indien de concrete ruimtelijke context dit 
vereist.  
Pas in de tweede instantie is de wijkverzamelweg bedoeld als een ringweg die de 
functie heeft om de verkeersdruk in het centrum van Kuurne te reduceren en, het 
verkeer dat strikt genomen niet in het centrum moet zijn (bestemmingsverkeer), af 
te leiden. 
Sindsdien werd dit concept verder uitgewerkt. Verschillende delen van de wijkver-
zamelweg zijn gerealiseerd, andere in de BPA’s vastgelegd om gerealiseerd te 
worden. In dit model wordt de kern van Kuurne door de wijkverzamelweg afgeba-
kend en deze keuze wordt verder consequent doorgetrokken in de concrete ver-
keersvoorzieningen binnen en buiten de kern: typeprofielen van de wegenis, ruimte-
lijke behandeling van het openbaar domein, fietsvoorzieningen, enz. 
Ook een goed uitgewerkt parkeerbeleid komt ten goede aan de verkeersleefbaar-
heid. Vandaag zijn er twee belangrijke parkeerzones in het centrum van Kuurne – 
parking Damier en parking Tramstatie. Toch worden deze parkings niet altijd effici-
ent gebruikt. In dat verband is het dan ook wenselijk om binnen een goed parkeer-
beleid beslissingen te nemen omtrent kort- en langparkeren en bijhorende signali-
satie. 
Ook bij nieuwe ontwikkelingen (grootschalige woonprojecten) dient voldoende aan-
dacht te worden besteed aan het parkeeraspect. 
Wil men in de kern van Kuurne het zacht verkeer stimuleren, dan moet men even-
eens streven naar een hogere verkeersleefbaarheid. Het openbaar domein dient 
meer aangepast te worden aan de noden van de zwakke weggebruiker en het 
openbaar vervoer. De centrumvernieuwing is hierbij een van de belangrijkste stap-
pen. De auto en vrachtwagen zullen zich meer moeten aanpassen aan de verblijfs-
functie van de bebouwde kern of er letterlijk van geweerd worden. 
 
Zone voor lokale bedrijvigheid 

Tussen de noordelijke gemeentegrens en de N36e ligt een ruimtelijk sterk versnip-
perd gebied, nu al ingenomen door verschillende functies en activiteiten – wonen 
ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven, serrebouw en agrarische activiteiten. 
Binnen deze gefragmenteerde ruime wordt een ontwikkeling voorzien van verdich-
ting en sterke menging van verschillende dynamische functies die aansluiting heb-
ben tot de bestaande situatie (bedrijfsuitbreidingen). 

V       F         P                  A 
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Uitbouwen van voetgangers- en fietscircuit met duidelijke en veilige 
aansluiting op het kerngebied 
Kuurne wenst de bestaande voetgangers- en fietspaden uit te bouwen tot een veilig 
fietsnetwerk. Dit netwerk bestaat uit drie verschillende delen: 
•verbindingen van residentiële woonwijken (verblijfsgebieden) met het centrumge-

bied; 
•recreatieve routes die verschillende open gebieden aan elkaar koppelen; 
•afstemming op bovenlokale en regionale netwerken. 

Verbindingen van residentiële woonwijken (verblijfsgebieden) met het centrumgebied 
en de gemeenschapsvoorzieningen - openbare diensten, scholen en kleinhandel. Om 
dit circuit te bekomen, dienen bij de uitbouw van Kuurne nieuwe wijk- doorsteken te 
worden voorzien die aansluiten op de bestaande fietsdoorsteken (zoals de kerkwe-
gels), zodat er een gesloten netwerk ontstaat. Daar waar het fietsroutenetwerk de lo-
kale verbindingswegen kruist, dienen de oversteekplaatsen duidelijk en veilig aange-
duid te worden. Bij het uitbreiden van een lokaal fietsroutenetwerk is het van belang 
voldoende fietsstallingen nabij alle verkeersaantrekkende functies en nabij alle be-
langrijke haltes van openbaar vervoer te voorzien. 

Uitbouw van een groene, recreatieve as met aansluiting op aangrenzen-
de deelruimtes 
Kuurne bezit, binnen het centrumgebied en er buiten, een aantal groene en recrea-
tieve aantrekkingspolen die als losse schakels verspreid liggen in de gemeente. Aan-
gehaakt op voetgangersverbindingen en fietsroutes kan men in Kuurne verschillende 
groene, recreatieve assen realiseren. Belangrijke schakels van dit systeem zijn o.a.: 
de Leiemeers, de Groene Long, de gemeentelijke sportvoorzieningen, de beekvallei-
en, evenals de open gebieden richting Sente en Lendelede. 
In die zin is het van essentieel belang dat binnen de nog te realiseren delen van het 
woongebied met deze structuren rekening gehouden wordt. Zo is het bvb. noodzake-
lijk om bij de conceptvorming voor het gebied gelegen tussen Bavikhoofsestraat, 
Steenovenstraat en Stedestraat (Leiehoek) een recreatieve verbindingszone te voor-
zien tussen de Groene Long en de wijk Ter Perre. Tevens zal de ontwikkeling van het 
gebied tussen de Stedestrat en de Leie een conceptueel samenhangend geheel 
moeten vormen met de Leiehoek. 

Open ruimte als randstedelijke open-ruimtecorridor 
De grens tussen de bebouwing en de open ruimte moet verder duidelijk gedefini-
eerd worden. Om de functie van de afbakening als ‘grensstellend’ te realiseren en 
tevens om de kwaliteit van beide aan elkaar palende gebieden te optimaliseren, 
moeten er over de ruimtelijke afwerking van de grens (tevens grens van het stede-
lijk gebied) ruimtelijke concepten ontwikkeld en toegepast worden. Deze concepten 
kunnen volgens verschillende landschappelijke opvattingen, bv. per soort bebou-
wing worden ontworpen. 

6.1.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 
• opmaak van een RUP voor de afbakening van de bebouwde delen (ker-

nen) 

• uitbouw van Sint-Pieter als de tweede ontwikkelingspool van Kuurne 
(opmaak van een RUP) 

• opzetten van een beleidskader rond huisvesting (woonplan) 

• opstellen van de inventaris van strategische projecten 

• opmaak van een RUP voor de lokale bedrijventerreinen 

• opmaak van een RUP voor de open ruimtes binnen het bebouwde weef-
sel (deelgebied 2) 

• uitbouw van een fietsnetwerk door de kern, aansluitend op een oostwest 
gerichte as door de hele gemeente Kuurne 

• uitwerken van een globaal strategisch plan voor het openbaar domein in 
Kuurne 

• opmaak van een RUP voor de feestzalen 
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Deelruimte 1 - Kuurne – centrum, Groene Long 
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Deelruimte 2 – Open ruimtes in de kern + Vaarnewijkbeekvallei 
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6.2. DEELRUIMTE 2 - OPEN RUIMTES IN DE 
KERN + VAARNEWIJKBEEKVALLEI 
Kaart 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. VISIE 
Deze deelruimte bestaat feitelijk uit een tweetal soorten ruimtelijke elementen: de 
sequentie van gesloten open ruimtes binnen het bebouwde weefsel (deelgebied) 
die in één lijn opgesteld zijn en daarop aansluitend het open-ruimtegebied richting   
Bavikhove en Hulste. Deze open ruimte is een deel van de open-ruimtecorridor tus-
sen Kuurne en de kernen ten oosten. 
Deze ruimtelijke structuren zijn essentieel voor de ruimtelijke proporties van de ge-
meente. Het eerste type ligt binnen de bebouwde kom van Kuurne, binnen het ge-
deelte opgenomen in het regionaalstedelijk gebied Kortrijk. Bovendien bevatten de-
ze onbebouwde gebieden belangrijke gemeentelijke en bovengemeentelijke stede-
lijke functies: sportvoorzieningen, gemeentelijke begraafplaats, de renbaan van 
Kuurne. Het tweede type bevat de oostelijke open ruimte (Langebeek- en Vaarne-
wijkbeekvallei) die als het ware in de bebouwde omgeving doordringen. 
In de toekomst moeten deze ruimtes elk op zich, maar tevens de lineaire sequentie, 
niet alleen bewaard, maar verder ontwikkeld en versterkt worden. Ze bevatten im-
mers complementaire activiteiten voor de woonfuncties van de bebouwde delen van 
het centrum van Kuurne. 

6.2.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

De gemeentelijke sportvoorzieningen vormen de belangrijkste concentratie van 
deze functies en activiteiten op het grondgebied van de gemeente. Het areaal heeft 
een recreatief karakter ingekaderd in de groene omgeving. De aanplantingen moe-
ten versterkt en geïntensifieerd worden. 
De bestaande begraafplaats is tot op heden praktisch volledig bezet. Door de re-
geling van de concessies, maar ook het toenemende percentage crematies, is het 
niet nodig uit te breiden binnen de beschikbare ruimte. Het zou niet ondenkbaar zijn 
om de begraafplaats te herstructureren of beter met een bijkomende groene struc-
tuur aan te vullen. De gemeente is bovendien betrokken bij de oprichting van het 
crematorium in de streek van Kortrijk. 
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De renbaan van Kuurne is een voorziening van bovengemeentelijke betekenis. Op 
de renbaan worden nationale drafrennen georganiseerd. De renbaan is goed uitge-
rust met complementaire voorzieningen en activiteiten horende bij de paardensport. 
De renbaan op zich heeft een belangrijke invloed op de rechtstreekse omgeving. 
Vooral de concentraties van activiteiten die verband houden met de paardensport 
bepalen het beeld van de omgeving. 
Samen met de Franse partnergemeente Marq en Barœul wordt een project ontwik-
keld i.v.m. organisatie van paardensport. Dit initiatief wordt door de Europese Com-
missie gesubsidieerd. 
Voor het optimaal benutten van potenties van deze gemeentelijke infrastructuur zou 
het aangewezen zijn om de utilitaire bestemming uit te breiden en het domein tot een 
polyvalente zone te ontwikkelen. In eerste instantie wordt gedacht aan de locatie voor 
een polyvalente zaal. De aanvullende activiteiten en functies moeten met de woon-
omgeving verenigbaar zijn. 
De waterpartijen in dit areaal moeten samen met de Langebeek en Vaarnewijkbeek 
ingeschakeld worden in het systeem van waterbuffering. Daarnaast kunnen ze even-
eens een recreatieve functie krijgen. De aanplanting van de volledige zone dient 
eveneens conceptueel te worden ontwikkeld. Deze optie betreft zowel de parkeer-
voorzieningen, als de onbebouwde oppervlakte van het areaal buiten de renbaan. 

De verschillende onbebouwde ruimtes van deze as zijn feitelijk slechts met een straat 
van mekaar gescheiden. Het is belangrijk om waar het nog kan de verbindingsope-
ningen tussen deze deelgebieden te behouden. 

De open ruimte van de beekvalleien ligt ten oosten van de Koning Boudewijnstraat. 
Deze ruimte moet bewaard worden. Deze ruimte maakt niet alleen deel uit van de 
open-ruimtecorridor, maar tevens zijn de beekvalleien onderdeel van het globaal sys-
teem van beekvalleien in de regio. Daarom dient het gebied optimaal beschermd te 
worden om het behoud ervan in de toekomst te verzekeren. Hiervoor kan gelijktijdig 
op verschillende fronten en aan verschillende snelheden (prioritair en minder priori-
tair) gewerkt worden. 
Een eerste stap kan een bestemmingswijziging van het gewestplan zijn, waarbij de 
huidige bestemming van de gebieden gelegen naast de beekvalleien (agrarisch ge-
bied), wordt omgezet in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

De ontwikkelingen langs de Rijksweg dienen ter hoogte van dit open landschap af-
geremd te worden. De bestaande gebouwen dienen visueel gebufferd te worden 
om het storend effect op het landschap maximaal te reduceren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanduiden van gebieden waar enerzijds landbouw primeert en ander-
zijds natuur primeert 
Buiten de beekvalleien 
Buiten de beekvalleien primeert de landbouw, als medebeheerder van de open 
ruimte. Zo dient het grootste accent bij grondgebonden landbouw te liggen, om de 
openheid van het landschap te bewaren. Serrebouw is bijgevolg niet wenselijk in dit 
gebied. Er kan gewerkt worden aan landschapsopbouw door het behouden en uit-
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breiden van de kleine landschapselementen, o.a. ter versterking van de recreatieve 
netwerken door het gebied. Gezien het belang van kle’s binnen de verschillende eco-
systemen dient hier een actief beleid gevoerd te worden waarbij zowel aanleg en on-
derhoud ten volle worden gestimuleerd. 
Een belangrijk ruimtelijk element vormt de afwerking van de valleien t.o.v. de bebou-
wing en de nog te ontwikkelen gemengde zone. Ook het saneren van de lozingen in 
de beken is essentieel voor het opwaarderen van dit gebied. 
In de beekvalleien 
De beekvalleien zijn belangrijke natuur-verbinding-gebieden. Daarom is in de vallei 
zelf slechts weiden toegelaten. Die kunnen immers grote natuurwaarden herbergen, 
zoals het broedbiotoop voor weidevogels. Momenteel is de soortenrijkdom op de wei-
landen rond de beken eerder beperkt. Op langere termijn wordt gestreefd naar een 
extensiever graslandbeheer. De landbouw kan hierin een belangrijke partner zijn. De 
beekoevers zelf bieden ook grote kansen voor natuurontwikkeling. Op (middel)lange 
termijn kan hiervoor worden nagegaan in hoeverre een ecologisch oeverherstel haal-
baar en realistisch is. 

Ruimte voor natuurontwikkeling combineren met ruimte voor water 
Bij de herinrichting van waterlopen kan op lange termijn ook aandacht besteed wor-
den aan de ruimte voor water. Waar de omgeving het toelaat zouden de beken op-
nieuw vrij moeten kunnen meanderen. 

Landschappelijke kwaliteit van het landschap combineren met een re-
creatief medegebruik 
Het uitbouwen van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied 
wordt waardevoller en zinvoller (voor een ruimer publiek) wanneer dit gekoppeld 
wordt aan een recreatief medegebruik. De toegankelijkheid voor het publiek moet ge-
optimaliseerd worden, o.a. door het creëren van een recreatief circuit aangesloten op 
het plaatselijke en het provinciale fietsroutenetwerk door de Kortrijkse regio.  
Alhoewel geen onderdeel van de groene band in het Kuurns centrum, neemt de 
Groene Long een specifieke positie in de stedenbouwkundige structuur van de ge-
meente. Het gebied vormt een belangrijk onderdeel van de open ruimtes in het be-
bouwde weefsel van Kuurne. Dit gebied moet verder beheerd worden naar verdere 

ontwikkeling van de natuur- en recreatiewaarden. Tevens moet de Groene Long 
ontsloten worden naar het netwerk van gemeentelijke fiets- en voetgangersverbin-
dingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 

 

 

 

 

 

 
 

• opmaak van een inrichtingsstudie (RUP) – globaal ruimtelijk concept voor 
de optimalisering van het sportareaal 

• opmaak van een inrichtingsstudie (RUP) voor het renbaanareaal – polyva-
lente zone voor complementaire gemeentelijke functies 

• opmaak van een globaal beplantingsconcept voor het renbaanareaal 

• opmaak van een globaal beplantingsplan voor het gemeentelijke kerkhof 

• opmaak van een RUP voor de open-ruimtecorridor,  Vaarnewijkbeekvallei 

• opmaak beheersplan voor de Groene Long 

• saneren van lozingen in oppervlaktewateren 
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Deelruimte 3 - Leievallei 
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6.3. LEIEVALLEI 
Kaart 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. VISIE 
De ruimte van de Leievallei in Kuurne is een geheel van verschillende ruimtelijke 
elementen aan beide kanten van de rivier ruimtelijk gestructureerd door de Leie. In 
de volledige doortocht van de Leie door Kuurne kunnen vier deelgebieden onder-
scheiden worden: het natuurgebied aan de rechter Leieoever, de Leiemeersen, 
omgeving van de Heulebeekmonding en het gebied van het BPA Bonaerde, gele-
gen tussen de Heulebeekmonding en de Nieuwe brug. 
Globaal gezien geldt voor deze deelruimte de regel dat het open, onbebouwd ka-
rakter van deze deelruimte moet worden beschermd en verder versterkt. Deze optie 
sluit aan bij de stedenbouwkundige visie voor de volledige Leievallei in de regio 
Kortrijk, vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 
Het gebied van de Leiemeersen is een ruimtelijk geheel, cultuurlandschap, en dient 
in de toekomst ook zo zijn karakter behouden - open en groen meersengebied met 
reminiscenties naar vlas. De Heulebeekvallei wordt als natuurontwikkelingsgebied 
opgevat. 

6.3.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Het schiereiland gevormd door de “oude Leiearm” en de “nieuwe” Leie (rechteroe-
ver) wordt reeds meer dan twintig jaar lang ontwikkeld als een beheerd natuurge-
bied. Dit gebied en de bestaande bestemming moeten verder beschermd worden 
als natuurontwikkelingsgebied. Dat betekent dat alle maatregelen kunnen geno-
men worden die deze bestemming ondersteunen. 

Voor de verschillende deelgebieden van de Leievallei in Kuurne zijn verschillende 
doelstellingen voorzien. Naargelang het karakter van het respectievelijke deelge-
bied zijn er verschillende ontwikkelingsperspectieven van toepassing. Het deelge-
bied van de Leiemeersen aan de linkeroever van de Leie (tussen de Leie en de 
Heulebeekvallei) wordt opgevat als zone met mogelijkheid voor ontwikkeling van 
recreatieve activiteiten in het kader van ongeürbaniseerd gebied met open en groen 
karakter. De realisatie van dit gebied zou bovendien het oorspronkelijk karakter van 
de meersen - vlaslandschap - moeten eerbiedigen, accentueren en waar nodig, 
herstellen. 
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Eén van de mogelijke ontwikkelingsconcepten voor het deel Leiemeersen wordt geïl-
lustreerd op de volgende schema’s (BPA nr.32 – Leiemeers, M.B. 25.10.1999): 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

functieschema ontwikkelingsschema beplanting 
1.natuurontwikkeling 1.Heulebeekvallei 
2.open gebied met meersenkarakter 2.hoogstammig groen 
3.recreatie en sport 3.lineaire en punctuele landschapselementen 
4.concentratiepunten recreatieve activiteiten 4.beplanting Leieoevers 
 5.open landschap met meersenkarakter 
 6.intensief recreatief gebruik 
 7.bestaande bebouwing 

Binnen dit gebied kunnen verschillende activiteiten van actieve en passieve recreatie 
worden ontwikkeld, o.a. in functie van de “exploitatiemogelijkheden” van het gebied 
zelf. Deze activiteiten en functies mogen niet tegenstrijdig zijn met de vooropgestelde 
doelstelling van de opbouw van het typische open landschap langs de Leie. Deze ac-
tiviteiten worden in de bestaande sites gevestigd. 

De Heulebeekvallei paalt aan de Leiemeersen en maakt er een wezenlijk deel van. 
Het is een openbaar toegankelijke zone voor natuurontwikkeling. Het gebied van de 
Heulebeekvallei vormt samen met het recreatief gebied (gelegen ten zuiden van de 

beekvallei) één landschappelijk geheel met parkkarakter, dat visueel afgewerkt 
wordt t.o.v. de bestaande bebouwing. Het is de bedoeling om naast de beek een 
voetgangersverbinding te realiseren tussen het jaagpad en de Kortrijkstraat. Deze 
verbinding moet goed en natuurvriendelijk in de beekvallei geïntegreerd worden 
(vb. een knuppelpad). 

Het centraal gelegen deelgebied bevat vooral de Heulebeekmonding en een aantal 
gemeentelijke voorzieningen - depot en afvalbakkenpark, hondentrainingsveld. Een 
groot deel van dit gebied is tevens de concentratie van verschillende watergebon-
den recreatieactiviteiten: de jachthaven aan de Leie, de handel en herstelplaats 
voor boten, fitnesscenter, cafetaria’s, enz. Deze concentratie telt als één van de be-
langrijkste punten voor het riviertoerisme in het Kortrijkse. Onder duidelijke steden-
bouwkundige randvoorwaarden kunnen deze functies verder versterkt en geoptima-
liseerd worden. 

Het laatste deel van de Leieruimte vormt de linkeroever tussen de Heulebeekmon-
ding en de gemeentelijke grens met Harelbeke, ter hoogte van de Nieuwe brug. 
Deze ruimte wordt tot op heden gedefinieerd door de achterkanten van de bebou-
wing Harelbekestraat, enkele grootschalige bedrijven en het bedrijf voor olieopslag. 

Het is de bedoeling om dit gebied te ontwikkelen als gemengd gebied voor wonen 
en bedrijvigheid. Samen met het verbeteren (maximaliseren en optimaliseren) van 
de open ruimte is de Leieoever één van de meest strategische plaatsen voor het 
ontwikkelen van het kwalitatief wonen aan de waterkant. 
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6.3.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 
 
• opmaken van een RUP voor het ontwikkelen van omgeving Heulebeek-

monding en de site voor het watertoerisme (in samenwerking met de be-
trokken overheden) 

• opmaken integraal inrichtingsplan voor de Leieoevers (aansluitend op 
de algemene plannen van het Gewest, de Provincie en AWZ)  

• opmaken integraal inrichtingsplan voor de Leiemeersen 

• mogelijkheid te onderzoeken om een fietsverbinding (fietspasserelle) te 
realiseren gehecht aan de brug over de Leie 

suggestie * 
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Deelruimte 4 - Brugsesteenweg 
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6.4. BRUGSESTEENWEG 
Kaart 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. VISIE 
De Brugsesteenweg - historische verbinding tussen Kortrijk en Brugge, vormt de 
ruggengraat van Kuurne, gelegen naast het historisch centrum van de gemeente. 
De baan is één van de Theresiaanse wegen (huidig tracé aangelegd in de regeer-
periode van de keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk, 1740 - 1780) en gekenmerkt 
door de typische eigenschappen: rechtlijnigheid, gericht op een belangrijk dominant 
element (Sint-Maartenstoren van Kortrijk) en een relatief grote breedte. 

Door de historische betekenis heeft de weg altijd een concentratiepool gevormd 
voor activiteiten die aan de rijkswegen eigen waren. In de laatste 40 jaar heeft de 
Brugsesteenweg een metamorfose ondergaan. De concentratie, graad van ver-
menging, soort van activiteiten en de schaal ervan zijn drastisch gewijzigd. Momen-
teel zijn dat vooral grootschalige kleinhandelszaken en bedrijven die zich langs 
weerszijden van de weg tussen het woonweefsel gevestigd hebben. De leefbaar-
heid van de Brugsesteenweg is samen met de stijgende verkeersdruk sterk afge-
nomen. Ook de visuele situatie van de verschillende gebouwen, de overvloed aan 
reclameboorden, de doorstroming van het verkeer, een aantal dwarse ontsluitingen, 
enz. geeft eerder een chaotische indruk, m.a.w. de landschappelijke beeldwaarde 
van deze zone is weinig kwalitatief. 

In het voorstel van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk werd 
deze deelruimte niet aangeduid als kleinhandelszone. 

De N50 is geselecteerd als secundaire weg II. In Kuurne en daarbuiten vormt ze al 
vandaag een drager van de mix van woonfunctie (en daaraan gelieerde activiteiten 
van plaatselijk belang) en concentraties van kleinhandel, diensten en andere activi-
teiten van de tertiaire sector. 

De toekomstvisie op het functioneren van de Brugsesteenweg is afhankelijk van 
verschillende factoren: soort van functies en activiteiten, de schaal ervan, ontslui-
tingsmogelijkheden, de toegelaten verkeersintensiteiten en verkeersleefbaarheid, 
maar tevens de verdere ontwikkeling van Sint-Pieters als tweede pool. In de visie 
op korte termijn zal het verkeer in de komende jaren stelselmatig toenemen (gezien 
de verkeersafwikkelingen buiten Kuurne). Voor zowel de korte-termijn-, als de lan-
getermijnvisie moet een oplossing gevonden worden. Het is evident dat de kwaliteit 
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van het openbaar domein moet worden verbeterd; welke richting deze overweging 
uitgaat is echter afhankelijk van de bovengenoemde basiskeuze. 

6.4.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Functies van de Brugsesteenweg (N50) 
Vanuit het ruimtelijk oogpunt is de Brugsesteenweg een vrij disharmonisch geheel - 
menging van verschillende lokale en bovenlokale functies: wonen, commerciële acti-
viteiten, dienstverlenende bedrijven en van verschillende bebouwingstypes, schalen 
enz. 
In het structuurplan wordt geopteerd voor deze toestand te consolideren en aan de 
bestaande activiteiten slechts beperkte ontwikkelingsmogelijkheden te geven. Deze 
perspectieven zijn nodig om de economische leefbaarheid te garanderen. De verdere 
evolutie wordt trouwens bepaald door de mogelijkheden van een klein aantal vrije ka-
vels. 
Om deze condities optimaal te benutten moet het gebied geherstructureerd worden. 
De publieke ruimte neemt hierbij de functie van de ruimtelijke drager op zich. Hierbij 
moet vooral aandacht gaan naar de functionaliteit en belevingskwaliteit, naar de be-
reikbaarheid van de vestigingen, verkeersleefbaarheid en naar het zacht verkeer.  
Centraal op de Brugsesteenweg ligt de Sint-Pieterskerk. Deze secundaire kern, als 
centrum van de tweede ontwikkelingspool van Kuurne, moet duidelijk ruimtelijk geac-
centueerd worden. Ook hier moet aandacht gaan naar de belevingskwaliteit van de 
publieke ruimte. Daarnaast zullen bijkomende projecten, vooral woningbouw en ap-
partementen, deze kern versterken. In dat kader moet eveneens over de eventuele 
multifunctionaliteit van het kerkgebouw zelf worden nagedacht. Door de latere ver-
sterking van de woongebieden (en de aanleg van een nieuwe lokale wijkverzamel-
weg op het tracé Noordlaan) vergroot tevens de actieradius en de draagkracht voor 
het ontwikkelen van het handelsapparaat. Binnen dit subcentrum moeten maximale 
kansen gegeven worden aan de ontwikkeling van verzorgende activiteiten, kleinscha-
lige detailhandel (speciaalzaken), stedelijke vormen van horeca, stedelijk wonen, 
gemeenschapsvoorzieningen. Voor de ontwikkeling van Sint-Pieter wordt op korte 
termijn gedacht aan de versterking van het bestaande handelsapparaat. 

Om de ontwikkelingsstrategieën op een kwalitatieve wijze vorm te geven moet deze 
deelruimte verder bestudeerd worden. Een globale stedenbouwkundige studie zal 
inzichten aanreiken over de structurerende krachten van deze vroegere rijksweg, 
zowel de interne wetmatigheden voor verdere ontwikkeling, als de ruimtelijke in-
vloeden van deze structuur op haar omgeving (achterland). 

 Het bestuderen van deze deelruimte zou in principe uit twee delen bestaan: 
- opmaak van de stedenbouwkundige studie – masterplan, stadsontwerp 
- vastleggen van de ontwikkelingsvisies in een RUP 
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Op basis van deze studie moeten vooral de randvoorwaarden bepaald worden betref-
fende de concentratie van activiteiten, de schaal, de korrel en vermeden worden dat 
bvb. door middel van samenvoegingen er ongewenste ontwikkelingen plaats vinden. 
Een grondige ruimtelijke analyse van de bestaande functies en hun onderlinge sa-
menhang zal de basis vormen voor deze studies. 
Het deelgebied ter hoogte van de aansluiting van de N36e op de N50 is in het Ge-
meentelijk Ruimtelijk Structuurplan voorzien als zone met ontwikkelingspotenties 
(zoekzone voor lokale bedrijvigheid). Deze mogelijkheden gaan samen met de con-
cepten voor het oplossen van de verkeersproblematiek – categorisering van de we-
gen, vervollediging van enkele nieuwe tracés, verbetering van de verkeersleefbaar-
heid op de Brugsesteenweg, enz. 
Gezien de effectieve functionele rol en de ruimtelijke toestand die de Brugsesteen-
weg in de structuren van het Kortrijkse heeft – op het lokaal, maar ook bovenlokaal 
niveau – vraagt het gemeentebestuur om in de toekomstige wijzigingen van hogere 
planningskaders toch deze structuur als concentratie van tertiaire activiteiten te selec-
teren. 
 
Het kruispunt van de gewestwegen N50 en N36, al gaat het om een situatie met bij-
zonder weinig ruimtelijke kwaliteit), wordt in de eerste planperiode niet voorzien voor 
bijkomende ontwikkeling. In de buurt van dit gebied zijn reeds wel verschillende acti-
viteiten gevestigd. 
In de latere fase zou het aangewezen zijn om voor deze locatie ruimtelijke concepten 
te ontwikkelen, waar  de strategische ligging vertaald wordt in concentratie van activi-
teiten van dienstverlenend karakter. Deze planologische ontwikkelingen moeten te-
vens afgestemd worden op de visies verankerd in de structuurplannen van de aanpa-
lende gemeenten. 
 

Ter Ferrants - Kongostraat 
Een specifieke concentratie van grootschalige kleinhandelszaken is de zone Ter Fer-
rants (zijstraat van de N50). 

Deze functie is tevens bevestigd in het gewestelijke RUP Afbakening regionaalste-
delijk gebied Kortrijk. 

De ontsluiting van deze zone gebeurt op heden via de lusstructuur (samen met de 
Kongostraat). Dit heeft consequenties op de leefbaarheid in de Kongostraat. Vooral 
in de Kongostraat die in principe een woonkarakter heeft  moet de woonkwaliteit 
verbeterd worden, dit onder meer door de bijkomende ontsluiting van Ter Ferrants 
en een kwalitatieve oplossing aan het openbaar domein te geven. 
In de toekomst moet daarom een nieuwe ontsluiting van deze zone naar de vent-
wegen van de R8 – Ringlaan – gerealiseerd worden. De optimale verkeerstechni-
sche en ruimtelijke oplossing is de aansluiting op de rotonde binnen de kleinhan-
delszone. 
 

6.4.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suggestie * 

suggestie * • opmaken van een RUP voor de functionele en ruimtelijke afbakening van 
dit deelgebied (invloeden op de achterland) 

• opmaken van een integraal plan voor de herinrichting openbaar domein 
van de Brugsesteenweg (streefbeeldenplan) 

 

• opmaken van een RUP voor de ontwikkeling van Sint-Pieter (voor gebie-
den gelegen buiten de bestaande BPA’s) 

• opmaken van een ruimtelijk concept voor de afwerking van het kruispunt 
N50 en N36 

 

• ontsluiting van de kleinhandelszone Ter Ferrants naar de ventwegen van 
de R8 

suggestie * 
suggestie * 
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Deelruimte 5 - Industriezone 
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6.5. INDUSTRIEZONE 
Kaart 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1. VISIE 
Een groot aandeel van het grondgebied Kuurne wordt in beslag genomen door de 
industriezone Kortrijk-Noord. Door de aanwezigheid van dit bedrijventerrein is de 
werkgelegenheid bijzonder hoog in de gemeente, wat het belang van dit bedrijven-
terrein aantoont. Deelgebied 2 wordt gedomineerd door deze economische activitei-
ten. 

Binnen de procedure van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
wordt voorgesteld om het bedrijventerrein aan de noordzijde uit te breiden (invulling 
van de taakstelling voor bedrijvigheid). Na de reductie van deze uitbreiding door het 
gemeentebestuur van Kuurne wordt de uitbreiding geraamd op 21,50 ha regionaal 
bedrijventerrein en 1,00 ha voor de lokale bedrijfsactiviteiten. 

De visie van de gemeente heeft vooral betrekking op de concrete invulling van de 
zone en een hoogkwalitatieve ruimtelijke (rand)afwerking van deze terreinen. 
Het oudere, bestaande deel moet worden ‘verduurzaamd’ tot een modern bedrij-
venterrein. Het uit te breiden deel moet eveneens van een hoog kwaliteitsniveau 
zijn: duurzaam en goed geïntegreerd in de omgeving. Dit zal ten goede komen van 
de omliggende woonwijken en het aangrenzende agrarische landschap. 

6.5.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Optimaal benutten en verdichten van het bestaande regionaal bedrij-
venterrein 

Om zo zuinig mogelijk om te springen met de ruimte dient men ervoor te zorgen dat 
de bestaande bedrijventerreinen zo volledig mogelijk benut worden. Dit houdt in dat 
terreinen die reeds geruime tijd braak liggen, terug op de markt dienen te komen. 
Ook bedrijfsgebouwen die leeg staan, zouden opnieuw in gebruik moeten genomen 
worden, vóór men nieuwe gronden aansnijdt. 



 83g 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  –  r i c h t i n g g e v e n d  d e e l  

Uitbreiding van de zone zoals voorzien in het voorontwerp gewRUP ASK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Kuurne heeft beslist de voorziene uitbreiding te reduceren tot de vol-
gende limiet (opgenomen in het gewRUP, goedgekeurd 20.01.2006): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  wijziging van de uitbreiding 

Ontsluiting van de zone: R8 

- model interne circulatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suggestie * 
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Herwaardering van de zone 

Het openbaar domein van het industriezone Kortrijk-Noord bestaat vandaag voorna-
melijk uit grote betonvlaktes, zonder groen. Op die manier zijn industriezones vaak 
grauwe, grijze landschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
voorbeeld: het getransformeerde bedrijventerrein Groothandelsmarkt - Gent 

Voorbeelden van nieuwe bedrijventerreinen en getransformeerde bedrijventerreinen 
elders tonen dat dit niet altijd zo hoeft te zijn. Door de bermen te vervangen door 
een kwalitatieve groenaanleg en in het algemeen wat meer aandacht te besteden 
aan het openbaar domein, worden industriezones aantrekkelijker. Ze worden im-
mers dagelijks bezocht door duizenden mensen die er  werken. 

De industriezone Kortrijk-Noord werd geselecteerd voor een proefproject van duur-
zame industriezone. 

Aandacht hebben voor een goede waterhuishouding bij de uitbreiding van het regi-
onaal bedrijventerrein en het ontwikkelen van het lokaal bedrijventerrein 

Het gebied dat wordt aangesneden voor de uitbreiding van het regionaal bedrijven-
terrein Kortrijk-Noord en het lokaal bedrijventerrein, zijn de lager gelegen weiden 
van de Vaarnewijkbeek. Deze beek vangt al het water op van het hoger gelegen 
Lendelede, samen met het voor het overgrote deel verharde gebied van de be-
staande industriezone. Daarom dient er bij de plannen van de uitbreiding extra aan-
dacht besteed te worden aan een goede waterhuishouding. Bufferbekkens moeten 
worden voorzien om te voorkomen dat de nabijgelegen woonwijk ‘Vijverhoek’ niet 
blank komt te staan bij overvloedige regen. 

Garanderen van een landschappelijke integratie door voldoende groenbuffers te 
voorzien 

Omdat deze industriezones zo dominant aanwezig zijn in het landschap, is het 
noodzakelijk om te voorzien in een buffering ten opzichte van de open ruimte. In het 
verleden gebeurde dit steeds op individuele basis, bedrijf per bedrijf, waardoor de 
esthetische waarde van de buffering verloren ging. Een integrale buffering, met 
aandacht voor een goede landschappelijke inpassing, is een uitdaging om de land-
schappelijke kwaliteit van de omgeving te verhogen. 
Door de kwaliteit van deze buffering te verhogen, kan deze nieuwe structuur tegelijk 
deel uitmaken van de natuurlijke structuur van Kuurne. 

Ook buffering ten opzichte van de woonwijken dient gegarandeerd te worden. 
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Noordlaan - locatie voor windturbines 
De middenberm van de Noordlaan is één van de eventuele locaties voor de inplan-
ting van windturbines. Zowel volgens het Windplan Vlaanderen als volgens de om-
zendbrief ter zake (17.07.2000) komt de Noordlaan als prioritair in aanmerking. 
Voor de concrete inplanting dient een haalbaarheidsstudie opgemaakt te worden. 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
huidige toestand                                                                      met windturbines van 1,2 MW 
 
 
Concentratie van grootschalige kleinhandel in de voorziene kleinhan-
delszone 
In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk wordt een kleinhandelszo-
ne Ter Ferrants afgebakend. De zone kadert in de optie om aanbodbeleid te voeren 
voor de grootschalige kleinhandel. 

De bestaande concentraties van de “baanwinkels” vormen een conglomeraat van 
grote en kleine zaken, “trekkers” en “volgers”, van verschillende complementaire 
functies en activiteiten. De gemeenschappelijke noemer is de autobereikbaarheid. Bij 

de ontwikkeling van dergelijke zones moet daarom worden belet dat er monofuncti-
onele gehelen zouden ontstaan en dat er andere effecten mee bereikt worden dan 
bedoeld was. Bovendien is de optie van monofunctionele zonering, o.a. in het licht 
van het RSV, niet meer actueel. 
Volgende activiteiten zijn tevens toegelaten: 
- de zone is bestemd voor grootschalige kleinhandelszaken; 
- bestaande industriële en ambachtelijke bedrijven, dienstverlenende activiteiten 

en horecazaken kunnen blijven en verder ontwikkelen; 
- bestaande kantooractiviteiten kunnen blijven maar niet uitbreiden; 
- brandstofverdeling op bepaalde punten; 
- wonen in bestaande woningen; 
- bedrijfsactiviteiten die de kleinhandelsactiviteiten ondersteunen en behoren tot 

de recreatieve sfeer. 
De hoofdontsluiting van de kleinhandelszone in Kuurne dient in de toekomst via de 
ventweg van de Ringlaan (R8) gerealiseerd te worden. 

schema bijkomende ontsluiting Ter Ferrants 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

suggestie * 

suggestie * 
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6.5.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uitwerken van het concept van de industriezone tweede generatie voor 
het regionaal bedrijventerrein Kortrijk-Noord 

• opmaak van het stedenbouwkundig concept voor herwaardering van de 
publieke ruimte binnen de industriezone (P.I.A.V. – project)  

• opmaak van inventaris van braakliggende gronden en leegstaande indu-
striegebouwen; uitwerken van een systeem van financiële stimuli voor 
het intensiever gebruik ervan 

• opmaak van een inrichtingsplan en RUP voor uitbreiding van de zone 
voor regionale bedrijvigheid 

• opmaak van een plan voor aanleg van het lokale bedrijventerrein  

• opmaak van een plan voor het integrale buffergebied rondom de indu-
striezone 

• opmaken van een gedetailleerd inrichtingsplan voor de Noordlaan (afwa-
tering, buffering, windturbines, groenaanleg) 
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Deelruimte 6 - Sente 
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6.6. SENTE 
Kaart 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1. VISIE 
Sente is een woonconcentratie gelegen ten noordwesten van het centrum van Kuur-
ne. Administratief ligt Sente deels op grondgebied Kuurne, deels grondgebied Lende-

lede en deels grondgebied Kortrijk. Sint-Katrien is het deel van Sente gelegen op 
het grondgebied Kuurne. 

Sente werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen geselec-
teerd als een woonconcentratie in het buitengebied. Deze beslissing heeft conse-
quenties op de ontwikkelingsperspectieven van het dorp, alhoewel er ongeveer 
13% van de Kuurnse bevolking in het buitengebied woont en daarvan 286 personen 
in Sint-Katrien. Sente is een volwaardige parochie (met kerk en begraafplaats), en 
telt een basisschool, een parochiezaal en een aanbod aan dagdagelijkse kleinhan-
delszaken. Sente beschikt over voorzieningen op maat van de eigen schaal. 

Sente wordt daarom beschouwd als een volwaardige en leefbare woonentiteit, met 
eigen karakter, eigen voorzieningen, eigen zelfstandigheid. De betrokken gemeen-
tebesturen wensen daarom ook de suggestie mee te geven omdat bij de volgende 
herziening van het PRS West-Vlaanderen Sente als een volwaardige woonkern in 
het buitengebied beschoud zou worden. 

Gelegen onder de Bergkapel (bosgebied) is de kern landschappelijk structurerend. 
Toch dient Sente kleinschalig te blijven. Grote ontwikkelingsdruk moet naar het re-
gionaalstedelijk gebied Kortrijk gekanaliseerd worden. De doelstellingen voor deze 
deelruimte zijn een concretisering van bovenstaande beleidsmatige optie. 

6.6.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Gezien de administratieve situatie van Sente op de drie bovenvermelde gemeenten 
moeten ook de ontwikkelingsperspectieven op basis van gezamenlijke beslissingen 
worden vastgelegd. 

Afstemming van het ruimtelijk beleid tussen de drie betrokken gemeen-
ten 
De bestaande eigenheid en de homogeniteit van Sente vindt hoofdzakelijk zijn oor-
sprong in het samenhorigheidsgevoel van de bewoners. Niettegenstaande de ster-
ke verbondenheid en door de jaren heen opgebouwde banden, is de samenwerking 

suggestie * 
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van de verschillende betrokken gemeentebesturen toch van essentieel belang voor 
het behoud en ontwikkeling van bestaande kwaliteiten en karakter. 

Wonen in Sint-Katrien 
Net zoals de kern van Kuurne moet ook in Sente duidelijk de graad van verweven-
heid bepaald worden binnen het bebouwd gebied. Het wonen is en blijft de hoofd-
functie in Sente. Naast wonen kunnen er ook kleinhandel, diensten en lokale bedrij-
vigheid voorkomen. Het blijft een woongebied, gekenmerkt door een dichte bebou-
wing, waar in de toekomst naar verdichting kan worden gestreefd. 
Buiten het kerngebied wordt de woonomgeving aangeduid als verblijfsgebied, waar 
de nadruk ligt op wonen. Passend binnen het woonweefsel (kleinschalig) zijn andere 
functies in nevenbestemming beperkt toegelaten. 
Omdat Sente niet werd geselecteerd in het PRS West-Vlaanderen, betekent dit in 
principe dat enkel de juridisch correct gelegen onbebouwde gronden mogen benut 
worden voor de realisatie van bijkomende woningen. De woonuitbreidingsgebieden 
gelegen in Sint-Katrien (grondgebied Kuurne) zouden pas in de volgende planperio-
des gerealiseerd worden, indien Sente bij de herziening van de PRS West-
Vlaanderen geselecteerd zou worden. De realisatie van deze delen werd eveneens in 
de woningbehoeftestudie aangetoond. Volgens het tweede scenario (proportionele 
evolutie) is duidelijk dat het buitengebied een behoefte heeft aan 65 woningen, waar-
van de volledige quota in Sint-Katrien moet gerealiseerd worden. Indien er geen ruim-
telijke voorwaarden voor deze quota niet ter plaatse kunnen worden gevonden, dient 
het overschot van de wooneenheden binnen het regionaalstedelijk gebied gereali-
seerd te worden. 

Ook hier wordt de nadruk gelegd op de suggestie om bij de eerstvolgende herziening 
van het PRS Sente te selecteren als volwaardige woonkern, zodat een deel van de 
bovenvermelde taakstelling wonen in Sente kan worden opgelost. 

Verhogen van het voorzieningenniveau 
Het voorzieningsniveau in Sente kan geoptimaliseerd worden. Deze optimalisatie 
dient altijd ingekaderd te worden in functie van de versterking van eigen eigenheid 
van Sente. Het beleid om dit te bereiken kan o.a. via RUP’s gevoerd worden. Daar-

voor moet ruimte (fysische en wettelijke) gelaten worden voor de basisvoorzienin-
gen zoals de kleinhandel (bakker, beenhouwer, krantenwinkel, apotheek) en de 
gemeenschapsvoorzieningen en diensten (post, basisschool, bushaltes, enz.). 
Vooral het voorzieningenniveau met een sociale impact is van primordiaal belang 
om het gemeenschapsgevoel en de samenhorigheid van de bewoners van de drie 
deelgemeenten in de kern van Sente te bewaren en te versterken. Het behoud en 
uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen, zoals de basisschool, de sport- en re-
creatievoorzieningen en infrastructuur voor andere socio-culturele activiteiten, on-
dersteunen dit doel. 
De ontwikkeling van kleinhandel en diensten gebeurt bij voorkeur in het centrum, 
onder de kerktoren, of langs de invalswegen en binnen de bebouwde kom van Sen-
te. 

Veilige doortocht van Sint-Katrien 
In de kern van Sente komen verschillende wegen met verschillende karakteristie-
ken samen -lokale wegen II2*. Niettegenstaande deze verkeersinfrastructuur (Heul-
sestraat – Izegemsestraat – Sint-Katharinastraat) blijft het voor Sente belangrijk om 
de ruimtelijke cohesie binnen het dorp te versterken. 
Bij de herinrichting van het marktplein en de aansluitende wegenis, moet de ver-
keersveiligheid verbeterd worden, maar mag de wegenis geen ruimtelijke barrière in 
Sente vormen. De inrichting van de wegenis moet daar een uiting van zijn. Het ba-
sisprincipe van de herinrichting van het centrum van Sente is het verhogen van de 
ruimtelijke kwaliteit in al haar aspecten. Bij de herinrichting van de doortocht moet 
de verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid verbeterd worden. Extra aandacht dient 
besteed aan de veiligheid voor de zwakke weggebruiker en de verbinding met de 
voetgangers- en fietsersverbinding via de Bergkapel naar de kern van Lendelede. 

Openbaar vervoer 
De lijn: Er is recentelijk een regelmatige verbinding tussen Sente en het centrum 
van Kuurne in gebruik genomen. 

                                                             
2 Op grondgebied Kortrijk werd de Sint-Katharinastraat geselecteerd als lokale weg I. Dit ver-
schil moet weggewerkt worden, zodat beide wegen inhoudelijk op mekaar afgestemd worden 
(in het GRS Kortrijk komt deze lokale weg I overeen met een huidige lokale weg II). 
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Spoorweg: Aan de oostelijke kant wordt Sente door de spoorweg Brugge-Kortrijk af-
gebakend. In het kader van de ontwikkeling van een light-rail-verbinding (op middel-
lange of lange termijn) dienen de mogelijkheden voor opening van het station van 
Sente (als overstapplaats trein-bus) worden gevrijwaard. 

Zorgen voor een veilige fietsverbinding tussen Sint-Katrien en Kuurne 

Dagelijks fietsen tientallen schoolkinderen van Sente naar scholen in Kuurne, Kortrijk 
en Lendelede. De Sint-Katriensteenweg werd enkele jaren geleden vernieuwd en met 
afzonderlijke fietspaden ingericht.  
Ook de andere verbindingswegen dienen eveneens in functie van het zacht verkeer 
heringericht te worden. Zo zou het aangewezen zijn om een alternatieve fietsverbin-
ding om het centrum te creëren die de P. Verhaeghestraat, de Sint-Katriensteenweg 
en de Kortrijkstraat met mekaar verbindt zonder gebruik te maken van de hoofdstra-
ten van de doortocht. 

Betrokkenheid met het open landschap 
Aan de oostkant van de kerk van Sente ligt een open onbebouwd gebied. In het ge-
westplan hebben deze gronden de bestemming woonuitbreidingsgebied. Dit woonuit-
breidingsgebied zal op middellange termijn gerealiseerd worden, indien Sente bij de 
herziening van het PRS als woonkern zal worden geselecteerd. Bij de realisatie van 
dit gebied zal een groene verbindingsas gerealiseerd worden die een directe link 
vormt met het achterliggend open landschap en naar het groengebied van de Berg-
kapel. 
 
 

De Hazebeek als link naar de Bergkapel 
De kern van Sente wordt begrensd door de Hazebeek. Zijn beekvallei zorgt voor 
een duidelijke afbakening van Sente en verbindt ruimtelijk de kern met het groen-
gebied bij de Bergkapel. De beekvallei heeft tevens een bufferende functie ten op-
zichte van de bedrijven langs de Heulestraat. 

6.6.3. CONCEPT 

In Sente wordt in principe onderscheid gemaakt tussen twee zones: het centrum-
gebied en het verblijfsgebied. De verkeersveiligheid in deze woonconcentratie dient 
te verhogen door een aangepast doortochtenbeleid. Tenslotte zal in het woon-
uitbreidingsgebied achter de kerk in eerste fase gezorgd worden voor een waarde-
volle verbinding met de achterliggende open ruimte (Hazebeek, Bergkapel). 
In een volgende fase zouden de woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesneden 
worden (suggestie tot selectie woonkern). Toch moet er een blijvende groene ver-
binding behouden blijven tussen de woonuitbreiding door. 

6.6.4. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 

• het permanent overlegplatform met de betrokken gemeenten tactiveren, 
om het beleid in Sente op elkaar af te stemmen (realisatie van polyvalent 
buurthuis werd reeds afgehandeld) 

• opmaken van een RUP voor de afbakening en bepaling van de ontwikke-
lingsperspectieven van Sente 

• opmaken van een RUP voor de groene gebieden achter de kerk (sport- 
en speelvoorzieningen) 

• opmaken en/of actualiseren van de inrichtingsplannen voor de publieke 
ruimte van Sente 
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Deelruimte 7 - Stokerijhoek 
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6.7. STOKERIJHOEK 
Kaart 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1. VISIE 
Het openruimte-gebied tussen de N50 en Sente, tussen de noordelijke grens van 
de industriezone en de Hazebeek maakt deel uit van de open-ruimtecorridor tussen 
Kortrijk en Roeselare. Het wordt in hoofdzaak gevormd door een versnipperd, maar 
kwalitatief landbouwgebied. Op het grondgebied van Kuurne kunnen in dit gebied 
twee verschillende landschappelijke structuren onderscheiden worden: 
• zuidelijk, meer versnipperd door een tweetal linten van woningen, alleenstaande 

bebouwing en bedrijven; 
• noordelijk, meer homogeen, open landschap. 
Dit gebied dient in de toekomst zijn open-ruimtekarakter maximaal te behouden, 
maar met ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functies gelegen binnen dit gebied. 

6.7.2. DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGSPERSPEC-
TIEVEN 

Het behouden van open ruimte als agrarisch gebied 

Deze deelruimte wordt grotendeels bestemd voor grondgebonden landbouw. Be-
staande landbouwzetels mogen uitbreiden. 
De land- en tuinbouw moeten de belangrijkste (economische) functies in dit deelge-
bied blijven. Landbouwbedrijven moeten hun activiteiten verder kunnen zetten, re-
kening houdend met de bestaande en nieuwe eisen en evoluties in de agrarische 
sector. Om de openheid van het landschap te bewaren, moet nieuwe agrarische 
bebouwing en uitbreiding aansluiten bij een bestaande agrarische bedrijfszetel. De-
ze agrarische bebouwing dient zo goed mogelijk in het landschap te worden geïn-
tegreerd. 

Indien geen alternatieve agrarische invulling kan worden gegeven voor deze ge-
bouwen, kan een herbestemming naar een woonfunctie en/of een laagdynamische 
recreatieve, educatieve of horecafunctie toegekend worden. 
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Ook laagdynamische bedrijvigheid en andere activiteiten kunnen in de verlaten land-
bouwgebouwen opgestart worden, mits de draagkracht van de omgeving niet over-
schreden wordt en een goede ontsluiting gegarandeerd wordt. Uitbreiding van de 
bouwvolumes wordt niet toegelaten. 

Versterking van het open gebied ten zuiden van de Pieter Vinckestraat 

In dit deelgebied is de landschappelijke homogeniteit aangetast door de verspreide 
bebouwing. Enkele dominante natuurlijke elementen, zoals het bosfragment op de 
hoek P. Vinckestraat en Sint-Pietersstraat, hebben ondanks hun beperkte oppervlak-
te een belangrijke landschappelijke kwaliteit. 

Een belangrijke beslissing die invloed zal hebben op de verdere ontwikkeling van dit 
deelgebied is de vervanging van het noordelijk tracé van de Noordlaan door een wijk-
verzamelweg. Na deze realisatie kunnen de gronden, gelegen in de spie tussen deze 
weg en de Brugsesteenweg, als woongebied ontwikkeld worden. Het ruimtelijk con-
cept van de wijkverzamelweg moet met de afwerking t.o.v. het open landschap reke-
ning houden. De voorwaarde en tegelijkertijd de kans voor de aanleg van de wijkver-
zamelweg is het oplossen van de afwateringsproblematiek. 

Versterking van het open gebied ten noorden van de Pieter Vinckestraat 
Dit deelgebied strekt zich tussen de P. Vinckestraat en de Hazebeek. Het homogene 
open karakter wordt bevestigd en gehandhaafd. Dit betekent dat een consequent en 
adequaat beleid gevoerd zal worden ten opzichte van zonevreemde bedrijven, zone-
vreemde woningen, landbouwexploitaties, para-agrarische activiteiten, leegstaande 
panden, enz. Om de kwaliteit van deze ruimte te versterken moet er aandacht gege-
ven worden aan de ruimtelijke afwerking en fysieke afbakening. Door de fysieke be-
grenzing van open ruimtes kan het ruimtegevoel (als in een huiskamer) versterkt 
worden en de openheid geaccentueerd worden. Dit kan vooral door input van structu-
rerende groene elementen in het landschap, vb. accentuering van de beekvallei door 
aanplantingen (knotwilgen, levende hagen of andere). 

Groene elementen aanwenden als opbouwend element voor het agrarisch land-
schap 
Bestaande waardevolle landschappelijke componenten van het agrarisch land-
schap worden behouden. Daarbij wordt vooral gedacht aan de verschillende poelen 
die Kuurne in dit gebied nog heeft. 
Ook bermen, valleigronden en graskanten hebben potenties als bouwsteen voor 
zowel het ecologisch netwerk als het landschap. Beplanting en beheer kunnen bij-
dragen tot de opwaardering van deze elementen. 

Troeven benutten in functie van zachte activiteiten 
Als zachte activiteiten worden beschouwd: laag dynamische toeristische, recreatie-
ve en educatieve activiteiten die niet belastend zijn voor de hoofdfunctie van het 
open-ruimtegebied, de landbouw. Het agrarisch gebied heeft een culturele troef 
(kapellen) een ecologische troef (poelen) en een landschappelijke troef (openheid). 
Deze zaken kunnen worden aangewend voor nevenfuncties binnen het agrarisch 
gebied. Wandel- en fietsroutes worden gevoed door dergelijke attractieve elemen-
ten - goed uitgeruste landbouwwegen, aangename rustplaatsen en beschermde 
panoramische zichten, open corridors, e.a. 
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Systeem van landelijk wegennet 
De geselecteerde landbouwwegen binnen beide deelgebieden kunnen omgevormd 
worden tot een wegenistype dat een bijdrage kan leveren tot de landschappelijke op-
bouw van de deelruimte, zonder een afbreuk te doen aan de functionele bruikbaar-
heid ervan. Dit systeem zou tevens een belangrijke bijdrage vormen tot het algemeen 
waterbeheer van het gebied. Er wordt het volgende profiel voorgesteld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 

Opstellen van een soepel beleidskader voor zonevreemde gebouwen 

Afbakenen woonlinten en woonkorrels in de open ruimte 
Na afbakenen van de (zonevreemde) woonlinten en woonkorrels worden deze linten 
en korrels beleidsmatig erkend als woongebied met landschappelijke waarde.  

Geïsoleerd gelegen zonevreemde woningen 
Instandhouding, verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden van geïsoleerde wo-
ningen is toegelaten volgens de algemeen geldende regelgeving en wetgeving ter 
zake. 
Zonevreemde bedrijvigheid  
Naargelang de ligging van een goed vergund, zonevreemd bedrijf kan dit bedrijf in 
meer of mindere mate uitbreiden, zolang de draagkracht van de omgeving niet 
wordt overschreden. Bij leegstand kan er zich een nieuwe bedrijfsactiviteit vestigen. 
Voor nieuwe bedrijvigheid in bestaande bedrijfsgebouwen gelegen in de woonlinten 
worden alle activiteiten toegelaten die verenigbaar zijn met de woonomgeving. In 
het buitengebied is enkel bedrijvigheid met een laagdynamisch karakter toegelaten. 
Elke zonevreemde uitbreiding dient voldoende gebufferd te worden t.o.v. de open 
ruimte. 

6.7.3. CONCRETE MAATREGELEN EN ACTIES 

 
 

 

 

 

 

 

 

• opmaak van een RUP buitengebied met als doel de ruimtelijke ontwikke-
lingsperspectieven voor de agrarische activiteiten te beschermen (+ be-
stemmingsvoorstellen te formuleren voor verlaten of uitdovende land-
bouwzetels) 

• opmaak van een RUP zonevreemde woningen, woonkorrels en –linten, 
gekoppeld aan een integraal, gebiedsgericht beleidskader 

• opmaak van een RUP voor de inrichting van de landelijke wegen 

• opmaak van een RUP voor de opbouw van het landschap 

• opmaak van een RUP voor de Hazebeekvallei  
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