Contrei*
*

con·trei·en (de; substantief)
landstreek, omgeving, thans alleen meervoud
Con·trei (eigennaam; enkelvoud)
Expo & Publicatie - ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde
Con·trei·en (ww; intransitief; neologisme)

5

Inhoudstafel
Voorwoord en intro .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
De ontwikkeling
van de regio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Ambities .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Een klimaatneutrale regio
Een ruimteneutrale regio
Een bereikbare en nabije regio
Een (on)begrensde regio
Een leefbare regio

15
17
18
19
20
21

Krachtlijnen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwalitatief ontwikkelen van
het blauw-groene netwerk
Versterken van kernen
en stedelijk netwerk
Activeren van
productieve landschappen

23
25
33
41

Koppelingen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Een robuust watersysteem
Een duurzaam blauw
energielandschap
Een structurerend blauw-groen
netwerk
Een verbonden voedselwoonlandschap

49
50
56
62
68

Projecten & acties .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Regionaal
79
Lokaal
97

7

Voorwoord
Deze beleidsnota bouwt aan een nieuw toekomstbeeld, een nieuwe
ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde. Onze regio staat immers
voor heel wat grote uitdagingen. Hoe kan ze zich duurzaam ontwikkelen? Welke
ingrepen kunnen het verschil maken en inspelen op de maatschappelijke
trends? Hoe gaan we om met de klimaatuitdagingen? Hoe blijft de regio
bereikbaar en leefbaar, en aantrekkelijk voor starters en jonge gezinnen? Hoe
behouden en versterken we een kwalitatieve woon- en werkomgeving zonder
nog meer open ruimte in te nemen en veeleer ruimte voor natuur te creëren?
Een hoop vragen, en als antwoord daarop bouwen we een ruimtelijke visie
uit. Dat doen we in nauw overleg met de bovenlokale en lokale besturen.
Onze visie richt zich niet zozeer op kwantiteit maar op kwaliteit. Om een
voedingsbodem voor geluk te creëren, moeten we de lat hoog leggen. We
moeten samenwerken en streven naar een duurzame ruimtelijke transformatie.
Onze blik verschuift van “wat gaan we doen” naar “hoe gaan we het doen”.
Hoe? Met een heldere regie en het oog op een breed partnerschap en een
participatief proces. Alleen zo kan de transitie slagen en kunnen we met onze
regio van Leie en Schelde naar een robuuste en veerkrachtige toekomst toe.
Deze regionale visie wil niet bindend maar verbindend zijn: tussen sectoren
en schaalniveaus - tussen droom en daad - tussen burgers en beleid - tussen
bedenkers en gebruikers - tussen plekken - tussen generaties.
Filip Vanhaverbeke
Algemeen directeur

Intro

Kijk hier, de Leie. En de Schelde. De twee grote rivieren waarrond héél onze regio feitelijk is opgebouwd.
Hier was het dat onze voorouders zich kwamen vestigen, ondernemers in hart en nieren. Klein begonnen,
maar altijd blijven groeien, dankzij de vlasnijverheid en
de handel.
Langs diezelfde lijnen legden ze later ook spoor- en
grote autowegen aan. Infrastructuren die de hele regio
economisch deden bloeien, en zo nóg meer volk naar
de streek lokten. Iedereen bouwde zijn eigen woning.
De ene in de kern, de ander aan de rand of op de (boeren)buiten. Dat van die baksteen in de maag, dat is echt
niks overdreven …

Je weet dat we dat niet kunnen blijven doen hé,
papa? Ik zou graag nog een stukje bos of natuur willen overhouden waar de kinderen kunnen spelen. In
jouw tijd was ’t gemakkelijk: jullie moesten maar de
deur dichttrekken en je kon al gaan ravotten in de
omliggende weilanden … Trouwens, jullie stonden
ook geen half uur in de file als je ons moest afzetten
aan school, of op weg naar het werk. Ja, de golden
river stonk misschien een beetje, maar als je nu met
de fiets langs een autofile passeert, ruikt dat ook
niet zo fris hoor.
En maak je je geen zorgen over de klimaatverandering? Ik heb ergens gelezen dat de beken wel eens
zouden kunnen overstromen. Als je nu ziet dat we
nog áltijd bouwen in gebieden die dreigen te overstromen, zal straks het kot te klein zijn hoor.
Volgens mij kunnen en moeten we het gewoon slimmer aanpakken, om onze regio leefbaar te houden.
Want … Je zou zelf toch ook graag hebben dat jouw
kleinkinderen hier willen blijven wonen en werken?
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Ja, misschien heb je wel gelijk. Al die verkavelingen, op plaatsen waar wij vroeger konden spelen, daar
moeten we misschien gewoon van durven afstappen.
Anderzijds: je kan toch moeilijk stoppen met (verder)
bouwen, iedereen in een appartementje steken en verplichten om alles met de fiets te gaan doen?

Ik ben ervan overtuigd dat we de mensen terug
naar stads- of dorpskernen kunnen lokken hoor. Als
we maar genoeg plek voorzien om te wonen en te
werken, én om ons uit te leven in onze vrije tijd. En
dan kunnen we met de fiets en zeker met het openbaar vervoer veel oplossen. Je zou niet meer met
de auto in de file moeten gaan staan of je moeten
haasten om op tijd aan de schoolpoort te geraken.

Investeer dan in zonnepanelen.

Zonnepanelen? Dat zal toch niet volstaan? Als je
lokaal energie wil opwekken, gaan we nog een pak andere manieren nodig hebben.

Luister, we moeten er gewoon verstandiger mee
omgaan. We kunnen bijvoorbeeld kijken waar er
een overschot is aan warmte in bepaalde bedrijven
en waar er een tekort is. Met alle nieuwe technologieën moet dat toch mogelijk zijn.

Potverdikke, ik ben hier precies met een professor
aan het spreken. Meiske toch, we hebben jou goed opgevoed hé …

Gemakkelijk gezegd natuurlijk. Dat de bouwgrond
nu al zo duur is, is toch net omdat er een tekort is zeker?

Een tekort aan woningen?! Surf maar eens naar
Immoweb. Je zal direct zien hoeveel oude woningen er te koop staan in onze regio … Waarom beginnen we die niet eerst grondig te verbouwen? Of
we installeren kmo’s en ateliers in van die oude fabrieken en historische gebouwen. Je kan daar heel
mooie dingen mee doen, zonder aan het karakter
te raken ...

Je gaat die wel héél goed moeten renoveren dan. Ik
zou de energiefactuur niet willen betalen …

Papaaaa, ik bedoel maar één ding: we gaan allemaal een beetje ruimer moeten durven denken.
Als we erin slagen om de overheden, ondernemers,
burgers en al wie zich betrokken voelt samen te laten werken, dan zijn we echt al een heel eind op de
goeie weg ...
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vl as en bleekwei den d omi n eer den de l ei eb o or den i n kort r ijk

t ext ure, het vl asmu seum van kort r ijk, i n een vo or mal ig e stap el p l a ats vo or vl as
l angs de leie
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De ontwikkeling van de regio
Waar staat Zuid-West-Vlaanderen vandaag? Voor het volledige plaatje moeten we eerst terug naar het verleden.
In het verre verleden werd de ontwikkeling van onze streek vooral bepaald door de geografische ligging, de
bodemsamenstelling en de klimatologische omstandigheden. Ons milde klimaat, de ligging bij de Leie en de Schelde
en de daaruit voortvloeiende vruchtbare grond lokten toen al heel verspreid nederzetters naar onze contreien. Er
ontstonden dorpen en steden waar mensen makkelijk bij en over het water konden en waar de eerste wegen elkaar
kruisten. Rond 1800 domineerde de landbouw onze streek, met Kortrijk, Menen en Harelbeke als drie kleine steden
langs de Leie. In die periode werden ook de eerste steenwegen aangelegd.
Dankzij de aanleg van de spoor- en buurtspoorwegen halfweg de 19e eeuw kende de regio een eerste grote
groeiversnelling. Rond de treinstations en tramhaltes ontstonden nieuwe buurten, wijken en gehuchten. Het transport
via het spoor of over het nieuwe kanaal Bossuit-Kortrijk baande de weg voor een industriële revolutie, die hier leidde
tot de groei en bloei van de vlasnijverheid, dakpannenfabrieken en steenbakkerijen.
Met de komst van de auto verstedelijkte onze regio na WO II in ijltempo. Dankzij nieuwe ring- en snelwegen konden
zich grootschalige bedrijventerreinen ontwikkelen, en aan de rand van de historische kernen verschenen nieuwe
stadsdelen en woonverkavelingen: het gevolg van een sterke demografische groei en een grote economische
expansiedrang vanaf de jaren 1960.
Rond de eeuwwisseling zette de groei zich gestaag voort. Er kwamen nog meer autowegen, woonverkavelingen
en grote bedrijventerreinen. De overheid en diverse instellingen zorgden intussen voor een ruim aanbod aan
gemeenschaps- en vrijetijdsvoorzieningen.
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Vandaag maakt onze regio deel uit van een van de dichtstbevolkte gebieden in Europa, met een hecht netwerk van
kleine steden en dorpen en met een bijzonder succesvol en lokaal autonoom socio-economisch weefsel. Water, spoor
en weg hebben elk in hun eigen periode de regio verstedelijkt. Het gevolg? Een west-oostgerichte dichtbebouwde
band tussen Wervik en Waregem met de Leie, de spoorwegen en de autosnelwegen als drie parallelle structuren. Die
DNA-streng is het fundament van de stedelijke ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen.
Ten zuiden van de verstedelijkte Leieband ligt het Schelde-Leie-interfluvium. Dat is veel landelijker gebleven
en de hoofddorpen van Avelgem, Zwevegem en Anzegem vervullen er een belangrijke centrumfunctie. Noordzuidgerichte gewestwegen en het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden beide riviervalleien met elkaar. Daardoor ontstaat
een wisselwerking tussen de twee complementaire deelgebieden die Zuid-West-Vlaanderen zo kenmerken en
structureren.
En toch, ondanks deze twee deelgebieden laat onze regio zich niet zo eenduidig beschrijven. Ze is geen metropool,
maar ook geen platteland. Ons historische patroon van her en der wonen en werken, heeft zich verdicht tot een
mix van functies, soms heel dicht bij elkaar, soms meer verspreid. Van (hyper)concentratie zoals in verstedelijkte
agglomeraties als Brussel of Antwerpen is bij ons weliswaar geen sprake. Ons model van verstedelijking, ook wel de
“horizontale stad” genoemd, zorgt vandaag voor een hoge woonkwaliteit, eenvoudige toegang tot werkgelegenheid,
onderwijs en zorg, en nabije open ruimte. Maar zo’n complex geheel aan functies daagt ons ook uit. Hoe leggen we
bijvoorbeeld een logisch fietswegennet aan? Hoe bouwen we een nieuwe energiestrategie uit? Hoe houden we
wonen kwalitatief en betaalbaar? Met de klimaatverandering voor de deur kan ons model van verstedelijking ook een
enorme troef zijn. Ze stelt onze regio in staat om veerkrachtig te reageren op de toekomstige uitdagingen.
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Met deze regiovisie willen we die uitdagingen aangaan, met een geïntegreerde aanpak waarbij onze waterlopen, het
spoor en ons wegennet elk opnieuw een rol krijgen toebedeeld, én met het klimaat als nieuwe speler in het verhaal
van de ruimtelijke ontwikkeling. De regiovisie vertrekt vanuit algemene ambities die in het volgende hoofdstuk worden
beschreven. De ambities worden concreet gemaakt binnen drie ruimtelijke krachtlijnen. Tussen die krachtlijnen
maken we vervolgens koppelingen. Zo komen we tot een verbeeldend kompas voor innoverende projecten in de
streek. Eindigen doen we met een aantal concrete projecten en acties voor de nabije toekomst. Het zijn strategische
projecten met een meerwaarde voor de streek, die samenwerking vragen tussen beleidsniveaus en gerealiseerd
zullen worden in samenspraak met de burger.

AMBITIES

KRACHTLIJNEN

Klimaatneutraal
veerkrachtig
blauw-groen
netwerk

Ruimteneutraal

versterken van
kernen en stedelijk
netwerk

(On)begrensd

activeren van
productieve
landschappen
Leefbaar

KOPPELINGEN
klimaatadaptatie & klimaatmitigatie

Bereikbaar en nabij

Contrei
Ambities
De komende decennia staat Zuid-West-Vlaanderen
voor heel wat uitdagingen. Enerzijds is er een beperkte
demografische groei, anderzijds botst een verdere
uitbreiding van dorpen en steden op de grenzen van
het maatschappelijke, ruimtelijke en ecologische
draagvlak. Bovendien moet onze regio anticiperen op de
klimaatverandering. Dat vergt bijkomende inspanningen
op het vlak van wonen, hernieuwbare energie, duurzame
mobiliteit, ruimte voor water, natuur en bos, duurzame
voedselproductie, braindrain … Ook het verkeer rijdt zichzelf
steeds meer dicht. Dat veroorzaakt allerhande problemen
op het vlak van milieu en samenleving en het bedreigt de
optimale bereikbaarheid als belangrijke economische troef
van deze regio.
De vraag is hoe Zuid-West-Vlaanderen zich duurzaam kan
ontwikkelen. En hoe slimme strategieën ons daarbij kunnen
helpen? In dit hoofdstuk formuleren we de ambities voor de
toekomst van de regio.

16

Contrei

17

Ambitie 1
Een klimaatneutrale regio
Een klimaatneutrale regio is aangepast aan de gevolgen van het gewijzigde klimaat en herleidt haar eigen
bijdrage aan de klimaatverandering tot nul.
•

•

•

•

De regio heeft de ambitie om te werken aan
een veerkrachtig blauw-groen netwerk dat
overstromingen, droogte en stedelijke hitteeilandeffecten kan opvangen.
Ze wil daarnaast ook werken aan meer
ruimte voor natuur en bos. Zo kan de
regio de klimaatverandering temperen
(klimaatmitigatie) en wordt ze ertegen bestand
(klimaatadaptatie).
Investeren in duurzame energie kan
door energiebesparende en alternatieve
energieproducerende strategieën te
ontwikkelen.
Via het Burgemeestersconvenant wil de regio
het lokale energie- en klimaatbeleid versterken
om zo de CO2-reductiedoelstellingen van de
Europese Unie te halen.
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Ambitie 2
Een ruimteneutrale regio

Contrei

Onze verstedelijking, van uitbreiding en toevoegingen, is geen uitzondering in Vlaanderen. Maar vandaag
komt ‘bij’bouwen niet langer op de eerste plaats. Zeker in onze regio, waar de komende decennia de behoefte
aan bijkomende woningen veel kleiner is dan het huidige aanbod aan bebouwbare gronden. Dat betekent dat
we slimmer moeten investeren en niet overal zinloos moeten bouwen. Nu ligt de focus op verdichten in de kern,
hergebruik van bestaande sites, nieuwe mobiliteit, andere soorten van wonen … Deze evolutie zal stap voor stap
moeten worden uitgerold met nieuwe beleidsbeslissingen, een aangepast (Vlaams) wetgevend kader en nieuwe
instrumenten.
•
•
•

De regio heeft de ambitie om te werken aan een hoger ruimtelijk rendement. Dat doen we door in te zetten op
meervoudig ruimtegebruik en door duurzaam hergebruik van het bestaande patrimonium en verlaten sites.
Leegstand vermijden we dan weer door tijdelijk gebruik van gebouwen te stimuleren.
Zuid-West-Vlaanderen wil haar open ruimte ten slotte vrijwaren en die niet langer zomaar aansnijden.

19

Ambitie 3
Een bereikbare en nabije regio
Voor Zuid-West-Vlaanderen, dat van oudsher wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een relatief hoog
aantal kmo’s, is de vlotte bereikbaarheid een socio-economische troef. Dat is wellicht te danken aan de specifieke
ruimtelijke structuur van een langgerekt stedelijk netwerk langs de E17, gekoppeld aan een goed uitgebouwd
regionaal wegennet. Maar de regio staat op een kantelpunt. Steeds meer auto’s en vrachtwagens, daardoor wordt
het wegverkeer ook hier stilaan slachtoffer van zijn eigen succes. Straks zijn we niet meer zo optimaal bereikbaar.
Bovendien blijft het gemotoriseerde verkeer een grote bron van milieuverontreiniging, verkeersonveiligheid
en -onleefbaarheid. De regio moet haar blik op het begrip bereikbaarheid dus verruimen. Alternatieve
vervoersmiddelen zoals de fiets, openbaar en collectief vervoer, spoor- en watergebonden transport kunnen hierop
een duurzaam antwoord bieden.
•
•

De regio heeft de ambitie om in te zetten op alternatieve vervoersmiddelen. Hierbij streven we naar een
verschuiving (modal shift) van autoverkeer naar beduidend meer gebruik van collectief vervoer en de fiets.
Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen willen we “nabijheid” als sturend principe gebruiken. Daarom zetten
we in op verdichting van het stedelijke netwerk en van de kernen in het buitengebied.
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Ambitie 4
Een (on)begrensde regio

Contrei

Zuid-West-Vlaanderen grenst aan Frankrijk en Wallonië. De dertien steden en gemeenten in het zuiden van de
provincie West-Vlaanderen liggen tussen Gent en Rijsel (Lille) en op de as Oostende-Brugge-Roeselare-KortrijkDoornik. De positie tussen de metropolen Londen en Parijs en de Vlaamse Ruit (Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven)
maken van onze regio een strategische plaats. Sinds de jaren 1990 worden dan ook samen met de Franse en
Waalse buurregio’s beleidsmatig grensoverschrijdende initiatieven genomen en projecten opgevat. In 2008 werd
dit samenwerkingsverband geformaliseerd met de oprichting van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Daarnaast
bestaan er ook grensoverschrijdende initiatieven op intergemeentelijk niveau.
•
•
•

De regio heeft de ambitie om de grensoverschrijdende woon- en arbeidsmarkt te stimuleren, gezien de jonge
bevolking en hoge werkloosheid van de Rijselse metropool.
De regio wil nadenken over een grensoverschrijdend “blauw” park, een verbindend landschap van groen en
water waar recreatie, ecologie en waterberging samengaan.
De drie infrastructurele armaturen van de regio (water, weg, spoor) zijn een schakel tussen Vlaanderen, Frankrijk
en Wallonië. Voor elke armatuur werken bovenlokale investeringen als een hefboom om de lokale kwaliteiten
op te krikken. Een aantal investeringen staat gepland en nieuwe worden voorbereid. Die willen we dan ook
aangrijpen om de regio een extra kwaliteitsinjectie te geven.
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Ambitie 5
Een leefbare regio
In het ruimtelijke beleid willen we alle mogelijke maatregelen opnemen om op elk gebied een leefbare regio te
zijn en te blijven. Leefbaar om te wonen, te werken, te ondernemen, te creëren, te sporten, te ontspannen ...
•
•
•

•
•
•

De regio heeft de ambitie om van Zuid-West-Vlaanderen een inclusieve regio te maken, met betaalbare
woningen en voldoende werkgelegenheid.
Innoverende samenwerkingsvormen tussen onderwijs, beleid en ondernemen willen we stimuleren.
Milieubelastende activiteiten moeten we sterk reduceren. Een schoon principe, maar milieubelastende
activiteiten zullen ook in de toekomst blijven bestaan. Alleen zullen we die dan ruimtelijk scheiden van leef-,
woon- en natuurgebieden. Dat heet “verweven waar het kan en scheiden waar het moet”.
In de open ruimte willen we een gezonde balans vinden tussen natuur en landbouw. Zo scheppen we een
landschap met een sterk ecosysteem voor mens, dier en bodem.
De regio koestert ook de ambitie om kwaliteitsvolle publieke ruimtes te ontwikkelen. Die publieke ruimte is van
iedereen, voor debat, feest en manifestatie. Dat is een van de kerntaken van de overheid.
We willen ten slotte gebruikmaken van vernieuwende, slimme technologieën om de beschikbare ruimte
optimaal te benutten en de leefkwaliteit te verhogen.

Contrei
Krachtlijnen
Mooie ambities, maar hoe rol je ze concreet uit in onze
streek? Na overleg en reflectie kwamen drie strategische
krachtlijnen bovendrijven. Aan die drie krachtlijnen hangen
we onze toekomstvisie op. Ze verbinden de verschillende
thema’s op ruimtelijk vlak. Elke krachtlijn vertrekt vanuit
de specifieke structuren van onze regio. Ze zijn niet allesomvattend, maar wel strategisch en selectief van aard. De
krachtlijnen vormen meteen ook het toetsingskader om projecten in goede banen te leiden.
Elke krachtlijn wordt geïllustreerd aan de hand van cartografisch materiaal. Die kaarten zijn geen bestemmingsplannen,
maar een conceptuele weergave van de doelstellingen en
onderdelen van de ruimtelijke krachtlijn.
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Krachtlijn 1
Kwalitatief 		
ontwikkelen
van het blauwgroene netwerk
Aan water geen gebrek in onze regio. Naast de
rivieren Schelde en Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk
zijn er ook tal van beken en grachten. Samen met
recreatieve groengebieden als de Gavers, Bergelen en
de Balokken vormen zij het blauw-groene netwerk.
Het blauwe netwerk kabbelt als een fundamentele drager
voor de groene structuren door onze regio. Steden
herontdekken de aantrekkingskracht van water en onze
grote waterwegen worden uitgebouwd tot volwaardige
transportassen. Toch wordt water steeds meer een
gegeerd en kostbaar goed. De klimaatverandering
dwingt ons om het over een andere boeg te gooien. In
de toekomst zullen we steeds vaker het teveel en tekort
aan water structureel moeten opvangen. Dat zullen we
innovatief moeten oplossen, zowel in de stad als in de
open ruimte.
Willen we het blauw-groene netwerk kwalitatief
ontwikkelen, dan moeten we ons watersysteem
duurzamer, leefbaarder en aantrekkelijker maken.
Duurzamer, door bijvoorbeeld niet te bouwen in
overstromingsgebieden en door bufferbekkens aan
te leggen. Leefbaarder, door transport over het water
makkelijk en slim te maken, want dat kan tellen: één
schip haalt maar liefst 50 vrachtwagens van de weg!
En aantrekkelijker, door volop mogelijkheden te
creëren voor groen, natuur en recreatie, en binnen het
Seine-Scheldeproject alle kansen aan te grijpen om

kwalitatieve stedelijke waterfronten te realiseren. Met
een ad-hocaanpak zal dat niet lukken, nee, het blauwgroene netwerk vraagt net een integrale benadering.
De erkenning van het multifunctionele karakter van
het water staat hierbij voorop. Dat moet leiden tot
een betere samenwerking voor de realisatie van de
geplande en nieuwe projecten.

water
overstromingsgebied
open groen
groenzones
bossen
wonen aan het water
watergebonden bedrijvigheid
overslag
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Leie
De Leievallei loopt door de sterk verstedelijkte as
van Wervik tot Waregem. De Leie was oorspronkelijk
een natuurlijke rivier met overstroombare meersen
en een ecologische ontwikkeling van fauna en flora
in en langs het water. Door de rechttrekking van de
rivier zijn talrijke oude Leiearmen ontstaan. Daar wordt
het oorspronkelijke rivierlandschap hersteld. Door
de eeuwen heen bood de Leie ook de stuwkracht
voor veel stedelijke en economische ontwikkelingen.
Vandaag zijn de Leiewerken in Kortrijk het leidende
voorbeeld van hoe steden en gemeenten dankzij het
blauw-groene netwerk kunnen evolueren naar plaatsen
waar het beter wonen, leven en werken is. Op dat elan
moeten we absoluut voortwerken en bruggen bouwen
tussen rivier, landschap, natuur en stedelijkheid. Binnen
het Seine-Scheldeproject zijn het luik rivierherstel en
de geplande optimalisatie en herstructurering van
watergebonden bedrijvigheid belangrijke projecten
voor de toekomst.

wervik, nieuwe brug over leie

De leie, multifunctionele blauwe ader
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Schelde
De vallei van de Bovenschelde, die de grens vormt
van West-Vlaanderen met Oost-Vlaanderen en
Henegouwen, heeft geen verstedelijkingsproces
meegemaakt zoals de Leievallei. En dat is meteen
ook de troef van de Scheldevallei: grote eenheden
landschap en natuur. De dorpskernen van Avelgem
en Spiere-Helkijn liggen als losse parels in de vallei.
Maar ook hier moeten natuurinrichtingsprojecten en
infrastructuurwerken complementair zijn. De geplande
reconversie van de elektriciteitscentrale van Ruien, aan
de Oost-Vlaamse zijde van de Schelde, zal hierin een
sleutelrol spelen. Voor de ruimere regio is dit project
belangrijk voor de tewerkstelling (herbestemming met
nieuwe bedrijvigheid), voor de mobiliteitsafwikkeling,
natuurontwikkeling en recreatie.

Kanaal Bossuit-Kortrijk
Het kanaal Bossuit-Kortrijk werd ooit gegraven als
verbinding tussen het Henegouwse steenkoolbekken
en West-Vlaanderen. Het kanaal is dus van origine
een artificiële infrastructuur die voor grotere schepen
enkel toegankelijk is als insteekdok vanaf de Schelde.
Tot nu, want de waterwegbeheerder heeft de ambitie
geuit om het kanaal te optimaliseren als verbinding
tussen Schelde en Leie. Het onderzoek is lopende. En
het ‘kanaalpark’ is veel meer dan enkel watertransport:
het legt een ruimtelijke, ecologische en recreatieve
verbinding tussen de twee riviervalleien. Toch blijft het
ook in de toekomst een uitdaging om al deze functies
te verzoenen. In dat kader bouwen we de site Transfo
langs het kanaal in Zwevegem verder uit als regionale
hotspot voor toerisme, recreatie, cultuur en duurzame
energie.

wate rg e bonde n bedrijventerrein in avelgem

t r an sfo i n zweveg em
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Bosontwikkeling
Zuid-West-Vlaanderen is met amper 3% bosoppervlakte
behoorlijk bosarm. En toch telt de regio ongeveer
470 ha bestemde bosgebieden en zowat 240 ha
uitbreidingsgebied voor bos. Daarom willen we
voorrang geven aan het effectief realiseren van
de bestemde maar nog niet (volledig) aangeplante
bossen. Die bosgebieden zijn vaak historisch gelegen
op de kleikoppen tussen Leie en Schelde, zoals het
Preshoekbos, de Marionetten, Bergkapel in Lendelede …
En waar ontbossing helaas onvermijdbaar is, moeten
we ernaar streven om het in natura in de regio zelf te
compenseren.

stad srandbo s kort rijk in volle ont wik kel i ng
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Beken en valleien
Beken en hun valleien spelen een belangrijke rol
in het klimaatbestendig maken van de regio. Water
opvangen en vasthouden wordt steeds belangrijker.
Beekvalleien bieden bovendien kansen voor
aantrekkelijke woonomgevingen, kwalitatieve publieke
ruimte, wandelverbindingen … De vraag naar een
herwaardering van beken en meer groen in de kernen
werd al opgepakt voor onder meer de Heulebeek, de
Geluwebeek, de Spierebeken en de Gaverbeek.
In de toekomst zitten er steeds meer wisselende
periodes van extreme regenval en droogte aan
te komen. We hebben dus met zijn allen de taak
om voldoende ruimte voor water te voorzien voor
zowel berging, buffering als infiltratie. Daarnaast
zullen we ook moeten ontharden en aangepast of
‘hemelwaterneutraal’ gaan bouwen.

H eul e be e k e n vl aspark verbinden leie m et
ce ntrum k uur ne

sp i er eb eken , pub l i eke g roen zon e i n h et d or p
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Recreatieve groengebieden
In de regio bevinden zich een aantal groengebieden.
De Gavers (Harelbeke-Deerlijk), Bergelen (Gullegem)
en de Balokken (Wervik). In deze gebieden kan je
niet alleen aan zachte recreatie doen, het zijn ook
belangrijke natuurgebieden voor de regio. Beide
functies in balans houden in deze groengebieden
is en blijft een uitdaging. Recente investeringen in
de Gavers moeten hieraan tegemoetkomen. En de
toekomstplannen voor het grootste provinciale domein
in de regio zijn veelbelovend, met bijkomende natuuren bosontwikkeling en de realisatie van een wandel- en
fietsverbinding naar het kanaal Bossuit-Kortrijk en de
Transfosite.

de balokken in wervik

Ook het provinciale domein Bergelen wordt verder
aangepakt, waarbij het realiseren van connecties met
de Heulebeek een cruciaal onderdeel is.
De Balokken is het derde grote groengebied in onze
streek. Met zo’n 36 hectare vormt dit jonge groene
recreatie-eiland tussen de oude en de nieuwe Leie een
welkome plek voor wandelaars en fietsers in de regio
op zoek naar rust en natuurbeleving.
Binnen het blauw-groene netwerk is het belangrijk om
deze grote groengebieden via groene stapstenen en
de beekvalleien te verbinden met andere natuur- en
bosgebieden in de regio. Op die manier ontstaat een
netwerk dat robuust is en de noodzakelijke ruimte biedt
aan fauna (om te foerageren) en flora.
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Krachtlijn 2
Versterken 		
van kernen 		
en stedelijk 		
netwerk
Stads- en dorpskernen blijven alleen springlevend
als er ruimte is om te wonen, maar ook om te
ondernemen, te winkelen en te ontspannen. De open
ruimte in Vlaanderen wordt echter schaars. Daarom
mogen we die schaarse open ruimte niet langer
aansnijden. Integendeel, we kunnen in onze regio veel
beter inzetten op kernverdichting, waarbij al die functies
met elkaar worden verweven. Maar hoe versterk je die
kernen dan? In de eerste plaats door het bestaande
patrimonium te renoveren en te vervangen. Weg
met leegstand en bouwval: we maken er duurzame
ruimte van om te wonen en te ondernemen. Met
professionele renovatiebegeleiding wordt renoveren
makkelijker. We verdichten ook prioritair op duurzame
locaties. Ons dicht verstedelijkte netwerk van Wervik
tot Waregem leent zich hier uitstekend voor. Om dat
netwerk optimaal te laten functioneren, moet veel
meer worden ingezet op nabijheid en bereikbaarheid
met alternatieve en duurzame vervoersmiddelen.
Hierbij vormt een hoogwaardig openbaar vervoer de
ruggengraat, aangevuld met een kwalitatief uitgebouwd
fietsnetwerk. Zo komt er weer beweging in onze
mobiliteit. Maar je moet de samenhang tussen die
vernieuwende mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling ook
kunnen garanderen. Net daarom wil de regio er vooral
werk van maken om te verdichten in de omgeving
van openbaarvervoersknooppunten, met kwaliteit en

leefcomfort als grote troeven. In ons stedelijke netwerk
gaat ook bijzondere aandacht naar de regionale
ontwikkelingspolen. Die sterk autogerichte plekken in
de stadsrand vragen heel uitdrukkelijk om een betere
multimodale bereikbaarheid en een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit.
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Verweven van functies
Binnen het stedelijke netwerk en in Avelgem, als
belangrijkste kern in de Scheldevallei, moeten we
de aanwezige dynamiek stimuleren. We moeten niet
alleen mogelijkheden scheppen voor wonen, maar ook
voor horeca, shopping, onderwijs, recreatie en groen,
op een manier dat de functies elkaar versterken en
wederzijds kwaliteit en meerwaarde toevoegen. Een
kwalitatief publiek domein dat al die functies verbindt,
speelt hierbij een cruciale rol. De regiovisie is daarin
sturend voor projecten die kernverdichting nastreven.

r ec onversie brandweerkazerne deerlijk

In de kleine kernen in het buitengebied daarentegen
verdwijnen steeds meer diensten en buurtwinkels: een
trend die moeilijk is te keren. Daar willen we inzetten
op alternatieve systemen om de voorzieningen op maat
van de dorpen op peil te houden.
Een reeks geslaagde projecten toont aan dat diverse
vormen van bedrijvigheid ruimtelijk verzoenbaar zijn
in kernen. Daarom blijven we ons engageren voor het
behoud van ondernemen in de kern, met een optimale
dienstverlening voor ondernemers en een proactief
beleid.
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Renovatie en hergebruik voor ondernemen
en wonen
Zuid-West-Vlaanderen heeft een relatief oud
gebouwenpatrimonium. 5% van de woningen lijkt zelfs
rijp voor de sloop en vervangbouw. Daarom geven we
absoluut voorrang aan het renoveren en vervangen van
bestaande woningen en andere panden. We leggen
de lat op 2% woningrenovaties per jaar. De verouderde
bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd. Daar
pakken we het openbaar domein, de beeldkwaliteit,
het ruimtelijk rendement en de energievoorzieningen
aan. En terreinen waarop zich grote bedrijfspercelen
bevinden, behouden we zoveel mogelijk, om een

H e r i nvull i ng si t e NELCA IN LENDELEDE

voorraad te hebben in functie van grote ruimtevragers.
Onze regio wordt ook gekenmerkt door een
vlekkenpatroon van kleinere en grote bedrijfssites,
meestal verweven in een woonomgeving. De
afgelopen jaren werden vele van deze bedrijfssites,
bij leegstand, integraal herbestemd voor woningbouw.
Nochtans weten we dat de behoefte aan bijkomende
woningen in onze regio laag is, maar dat de vraag naar
ruimte om te ondernemen wel blijft komen. Onder het
motto ‘paars blijft purper’ geven we dan ook prioriteit
aan nieuwe bedrijfsactiviteiten bij het herinvullen van
leegstaande bedrijfssites, zolang ze maar ruimtelijk
goed inpasbaar en ontsloten zijn.
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Verdichten op duurzame locaties met kwaliteit
als troef
De prognoses voorspellen geen grote toename van het
aantal huishoudens in de regio. De komende jaren zal
het bestaande juridische woonaanbod ruim voldoende
zijn. Zoals op andere momenten in de geschiedenis
of elders in Vlaanderen staan wij dus niet voor de
uitdaging om zo snel en zo veel mogelijk woningen bij
te bouwen. Dat maakt dat de regio de tijd en de ruimte
heeft om hoge eisen te stellen op het vlak van kwaliteit
en verscheidenheid.
De focus ligt op het verdichten van de stadscentra en
onze hoofddorpen. Dat zijn de best bereikbare locaties
nabij voldoende voorzieningen als winkels, scholen,
werkplekken ... Een logische keuze voor het uitvoeren
van een kernversterkend beleid. Ook de geplande
bedrijventerreinen bij Waregem en Menen moeten een
plek vinden binnen het verstedelijkte netwerk van
onze regio.

Door het grote aanbod aan ruimte kunnen we
bovendien te dichte bouwblokken gaan “ontpitten”, wat
zoveel betekent als het volgebouwde binnengebied
van een bouwblok leegmaken ten voordele van meer
groen. Het grote aanbod biedt ook kansen voor meer
gemengde woon- en werkomgevingen via verweving
en intensivering, voor kwaliteitsvolle publieke ruimtes
en in stedelijk gebied ook voor variaties in dichtheden
en woonsferen. Er ontstaat ruimte voor recreatie,
groen, nieuwe fiets- en andere lijninfrastructuren.
Tegelijk moeten we ook meer aandacht hebben
voor het volledige ontwikkelingsproces. Nieuwe
woonprojecten moeten samen met de toekomstige
bewoners worden bedacht, met ruimte voor specifieke
wensen, het zoeken naar tussenvormen tussen huur
en koop, diverse vormen van collectiviteit en aandacht
voor zorg en inclusie.

zui dbo ulevard, de nieu we toegangsp o ort tot h et
ce ntrum van Waregem

stadsver n i eu wi ng mar kt har el b eke
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Fiets als ideaal vervoersmiddel
Net zoals in de rest van Vlaanderen slibben onze
wegen langzaam dicht. Hoe kunnen we die steeds
langere files oplossen? Met meer autowegen krijg
je meer auto’s, en door de klimaatambities is de
auto niet langer koning. Het antwoord? De uitbouw
van een fietsroutenetwerk, naast een performanter
openbaarvervoersnet. De fiets is hét vervoersmiddel bij
uitstek voor korte verplaatsingen binnen verstedelijkte
gebieden. Met de opkomst van de e-bike kom je
met je trouwe rijwiel ook al een flink eind verder.
Voor meer levenskwaliteit én gegarandeerde
bereikbaarheid moeten we nodig in de trappers.
Qua investeringskosten zal een toename van het
aantal fietsverplaatsingen trouwens makkelijker te
realiseren zijn dan meer verplaatsingen met het
openbaar vervoer. Een kwalitatief fietsroutenetwerk
uitrollen, staat dan ook terecht hoog op de regionale
beleidsagenda.

Openbaar vervoer: van basismobiliteit naar
basisbereikbaarheid
In het kader van het strategische project REKOVER
werd voor onze regio een analyse gemaakt en een
visie uitgewerkt over het openbaarvervoersaanbod.
Hoe ziet het gewenste basisnetwerk eruit? Het zorgt
voor goede verbindingen tussen de kernen van
de stedelijke gebieden en de hoofddorpen in het
buitengebied en heeft haltes aan de verschillende
ontwikkelingspolen. Tussen de binnenstad van Kortrijk
(station) en Hoog Kortrijk willen we een hoogwaardige
openbaarvervoerlijn. Basisbereikbaarheid, daar
gaan we van uit. In die zin is dit basisnetwerk de
voorafname van de concrete uitwerking van een
regionaal openbaar collectief vervoersnet. De concrete
uitbouw van het model zal worden opgenomen door de
regionale vervoersregio.

Same n sli mme r na ar het werk

stat ion somg evi ng kort r ijk i n t r an sfor mat i e
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Hoger wegennet structureel en geïntegreerd
aanpakken
Sommige weginfrastructuren in Zuid-West-Vlaanderen
zijn onvolmaakt (missing links) of functioneren
slecht vanwege een structurele complexiteit. Het
gevolg? Oneigenlijk gebruik van sommige wegen,
toenemende verkeerscongestie en problemen op
het vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid. De
enige juiste weg is streven naar (meer) samenwerking
en een goede afstemming tussen de beleidsniveaus
en de sectoren. We rijden ons niet vast als we
hoge kwaliteitsnormen nastreven (zowel voor de
infrastructuurwerken zelf als voor de ruimtelijke
ontwikkelingen in de omgeving) en als we gronden
vrijwaren voor aanpassingen aan de infrastructuur
(onder meer voor de aanleg of uitbreiding van
carpoolparkings).

Optimaliseren van ontwikkelingspolen
Ontwikkelingspolen zijn randstedelijke gebieden die de
afgelopen decennia ontwikkeld werden omdat ze nabij
snel- en ringwegen optimaal bereikbaar waren met de
auto. Die gebieden zijn nu uitgegroeid tot zones waar
de meeste grootschalige bovenlokale functies zijn
gevestigd én ze groeien nog verder uit. Het zijn ook die
gebieden die dagelijks heel wat mensen aantrekken.
Sommige kennen een vrij monofunctionele invulling, in
andere gebieden heb je dan weer een grote mix. We
spreken over Hoog Kortrijk, Kortrijk-Oost, WaregemZuid, de omgeving van de luchthaven KortrijkWevelgem en de omgeving Kortrijk-Noord. Vanuit
verschillende gemeenschappelijke uitdagingen moeten
we deze locaties toekomstgericht transformeren. De
verkeersinfrastructuur optimaliseren is één belangrijk
element, maar we kunnen ze ook inschakelen in het
toekomstige, lokale mobiliteitsbeleid met meer ruimte
voor fietsers en openbaar vervoer. In deze polen
moeten we de ruimte ook efficiënter gebruiken, een
hogere kwaliteit van de publieke ruimte en architectuur
nastreven en vergroenen.

op- e n af rit tenc om p lex van kortrijk-o o st
wor dt binnen het c om p lex p roject K-R 8
onde rzo cht

Barc o op Ho o g Kort r ijk
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Krachtlijn 3 			
Activeren van
productieve 		
landschappen
De open ruimte in Zuid-West-Vlaanderen
is onmiskenbaar als leverancier van voedsel,
energie, biodiversiteit, proper water, beleving en
ontspanning. Maar diezelfde open ruimte staat - net
zoals in de rest van Vlaanderen - onder druk door de
verstedelijkingsdynamiek. Daarenboven wordt ze geconfronteerd met een reeks uitdagingen zoals waterbeschikbaarheid, bodemerosie, mobiliteitsproblemen,
milieukwaliteit en schaarste aan energie en grondstoffen. Het oneigenlijke gebruik van de landbouwgronden, als tuin bijvoorbeeld, leidt ook nog eens tot
een verdere versnippering van de open ruimte. Om
op al deze uitdagingen een antwoord te formuleren,
willen we inzetten op het ‘activeren van productieve
landschappen’.
Productieve landschappen, dat is open ruimte die zo
beheerd wordt dat ze ecologisch en economisch een
meerwaarde oplevert. Om die productieve landschappen
te activeren, stellen we het landschap dus open voor een
veelheid van gebruikers. In de eerste plaats zijn dat de
landbouwers die de open ruimte beheren en voor wie het
landschap vaak een rechtstreekse bron van inkomsten
is. Maar die gebruikers zijn ook natuurliefhebbers die
bijvoorbeeld de Scheldemeersen of het Bouvelobos
willen bewonderen. Het zijn recreanten die lekker willen
fietsen in de Leievallei, of nieuwsgierigen met een neus
voor het bouwkundig erfgoed van de streek met haar
waardevolle hoeves, windmolens, roterijen en asten.
Productieve landschappen activeren draait dus rond

verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik, net door
ruimte te bieden aan landbouw, recreatie, energie,
erfgoed, water, bos en natuur.
Al die gebruikers zijn het alvast over één ding roerend
eens: de open ruimte moet zo veel mogelijk behouden
blijven. Het spreekt voor zich dat we dat geïntegreerd
moeten aanpakken, maar ook zonder samenwerking
tussen de gebruikers onderling wordt het moeilijk. Het
activeren van productieve landschappen is dan ook
met stip een van de krachtlijnen van deze regionale
ruimtelijke visie.

open ruimte
bebouwde ruimte
ankerplaatsen
beschermde landschappen
bossen
water
recreatief fiets- en wandelnetwerk
hoogtelijnen
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Focussen op een duurzaam landbouwlandschap
Zuid-West-Vlaanderen beschikt over zeer vruchtbare
landbouwgronden. Voor landbouwers is het echter
meer en meer een evenwichtsoefening om enerzijds
voedsel te produceren voor een steeds groeiende
bevolking, en anderzijds oog te hebben voor
agrarische biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, het
beperken van afvalstromen, erosie en de impact die
landbouw heeft op de klimaatverandering. Toch zijn er
in de regio heel wat mogelijkheden om een duurzaam
landbouwlandschap te activeren, maar dan met een
aanpak die de traditionele landbouwbedrijfsvoering
overstijgt. In de toekomst moeten we de handen in
elkaar slaan voor een bredere streekwerking en op
het terrein meer gaan experimenteren. Een goede
wisselwerking tussen stad en platteland is in onze
regio heel goed mogelijk. In de stadsrand is de afstand
tussen beide nooit groot. Opportuniteiten te over
dus om goed te boeren met burgerinitiatieven zoals
zelfplukboerderijen, stadsnabije landbouw, enzovoort.

Ontwikkelen van een energiek landschap
In Zuid-West-Vlaanderen is de energietransitie
opgestart: in 2005 werd 3% van het energieverbruik
met hernieuwbare productie ingevuld, in 2015 al 8%.
Decentrale energieproductie en nieuwe energieinfrastructuur zullen ongetwijfeld een impact hebben
op het landschap. 100% hernieuwbare energie,
kan dat wel? Jazeker, maar enkel als we tegelijk
inzetten op zonne-energie, windenergie, biomassa
en warmtenetten. De vraag is daarbij ook hoe we
energie zullen opslaan en transporteren. Daarom wil
de regio haar energie steken in het uitbouwen van een
energieproductielandschap dat de weg wijst naar een
klimaatneutrale regio. De open ruimte kan hierbij een
rol vervullen.

Stad sboerderij Kort rijk – een c o öp erat i eve
boe r derij die l andbo u w en stad op nieu w dich t er
bij e l ka ar brengt

on dert eken i ng van h et b urg emeest er sc onvenan t
d o or de 1 3 b urg emeest er s van de r eg io ( 2 01 5)

45

i l lustr ati e ui t de gaverbeekvisie (2018):
ve r ni euwde a an pak van de gaverbeeks e m eers en.
Verhogen natuurlijke berging

Fietsverbinding als dijk

Herprofilering Gaverbeek met zachte oevers

Sparen en hergebruiken
van water voor landbouw

Verhogen natuurlijke
berging Hooiland

Oude spoorwegberm voor natuurontwikkeling en zachte recreatie

Grachten voor infiltratie bij lage grondwaterstand
Landschapsontwikkeling

Herinrichting oude
meanders: natte zone
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Valoriseren van een attractief erfgoedlandschap
We kunnen de identiteit van ons landschap niet
versterken zonder de kwaliteiten van het erfgoed en
het landschap te erkennen. En onze regio is zo rijk aan
erfgoed. Wandelaars of fietsers botsen geregeld op
overgebleven vierkantshoeves, water- en windmolens,
vlasroterijen, houtkanten, kapelletjes … Ook heel wat
kernen herbergen nog waardevolle panden. Het zijn
vaak riante villa’s en burgerhuizen, en om die opnieuw
in te vullen, staan private eigenaars en gemeenten
soms voor huizenhoge uitdagingen. Het behoud van
die panden is dan ook vaak precair. Toch moeten we
absoluut de sporen van ons verleden
(h)erkennen om een eigentijds landschap verder te
ontwikkelen. Daarom zal er strategisch onderzoek
worden gevoerd naar een duurzaam en dynamisch
beheer van het waardevolle erfgoed onder druk.

R ec onvers ie takabs fabriek m enen

I n 2 01 4 t r an sfor meer de de ker k van B o ssui t
( avelg em) na ar een kun st wer k
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Uitbouwen van een recreatief landschap
Productieve landschappen activeren, is ook inzetten
op recreatief medegebruik en kwaliteitsvolle
ontspannings- en belevingsruimtes. Het is werken
aan een toegankelijk en verscheiden recreatief
landschap met agrarische productie, natuur en bos.
Een landschap dat rekening houdt met de wensen
van zijn vele gebruikers, van natuurliefhebbers tot
sportievelingen. Dat betekent dat het landschap niet
alleen wordt ontsloten met wandel- en fietsroutes,
banken en ruiterpaden. Het wordt ook opgeladen met
toeristische bezienswaardigheden, streekgebonden
producten, hoevetoerisme, evenementen, attracties en
kunstprojecten. Trage wegen effenen bovendien het
pad voor biodiversiteit, zolang ze maar gepast worden
ingericht.

ontha alg e bouw gavers en ko ut ermolen

zach t e r i ng an zeg em
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Koppelingen
De klimaatverandering stelt ons voor grote uitdagingen.
Uitdagingen die het lokale niveau overstijgen en een regionale aanpak vergen. Meer en meer zullen we vernieuwend
met onze ruimte moeten omgaan. En hoewel de ruimtelijke
krachtlijnen principes in zich dragen om met deze omwenteling om te gaan, zullen we pas echte winsten boeken als
we de drie krachtlijnen slim aan elkaar kunnen koppelen.
De klimaatuitdagingen vormen op die manier een hefboom
voor de ontwikkeling van wonen en werken, gekoppeld aan
ruimtelijke klimaatbestendige strategieën voor groen, water
en energie.
We formuleren een aantal koppelingen, waarmee we aan
een veerkrachtige regio (kunnen) bouwen. Deze koppelingen kunnen - in projecten of via acties - op bepaalde plekken in onze regio gerealiseerd worden.

50

Contrei

Koppeling 1
Een robuust 		
watersysteem
Dat overstromingsgebieden niet de juiste plekken
zijn om te bouwen, staat als een paal boven water. Toch is
dat maar één facet van het verhaal. Ook bovenstrooms,
waar je op het eerste gezicht weinig problemen zou
verwachten, kunnen verharding of nieuwe woon- en
werkplekken problematisch zijn. Door het asfalt en
beton kan het water niet zo diep infiltreren. Dat zet op
die plekken niet alleen de grondwatertafel onder druk,
het zorgt er ook voor dat water sneller gaat afstromen,
en dat maakt de overstromingen benedenstrooms dan
weer erger. Nattigheid dus, maar ook droogte baart
de landbouw en de stad steeds meer zorgen. Hoger
gelegen plekken kunnen niet genoeg water opslaan om
de zomerse hittegolven te doorstaan. Veel water gaat
ook verloren in het rioleringssysteem en komt dus niet
in het landschap terecht. Meer dan ooit moeten we het
watersysteem dan ook bekijken over de grenzen van
stad en landschap heen. We spreken over een integraal
watersysteem.
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Ruimte voor water als omgevingskwaliteit
Het watersysteem kan positief bijdragen aan de
omgevingskwaliteit van stad en landschap. Wadi’s,
overstromingsgebieden en bufferbekkens kunnen
voor een gediversifieerde en kwalitatieve invulling van
het publieke domein zorgen. Door opnieuw ruimte
te geven aan waterlopen gaan we nieuwe woon- en

werkomgevingen klimaatbestendiger ontwikkelen.
Waterproblemen mogen we vooral niet alleen ad hoc
aanpakken, want dan pakken we alleen de symptomen
aan. Geen nattevingerwerk: we moeten naar het
watersysteem in zijn geheel kijken. Alleen zo kunnen
we tot een slim en performant watersysteem komen dat
harmonieus samenvloeit met de bebouwde omgeving.
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Ontharding en buﬀering organiseren het
ruimtegebruik
Als we het water gecontroleerd opvangen, kunnen we
niet alleen te natte of te droge periodes overbruggen.
Het bepaalt ook waar er wel of niet gebouwd mag
worden. Niet alleen op een beperkende manier, maar
ook door koppelingen te zoeken tussen water en
andere functies die daardoor verrijkt kunnen worden.
Zo kan minder verharding van straten en pleinen voor
meer wateropvang zorgen, maar ook voor meer groen
in onze steden en dorpen.

Hoewel de beken en kleine waterlopen in de
regio relatief goed functioneren, zouden we
deze en bijkomende manieren van wateropvang
kunnen herdenken. In plaats van in hoger gelegen
gebieden verder te verharden omwille van allerlei
ontwikkelingen, kunnen we net daar waterbekkens
voorzien. Daaromheen krijgt verstedelijking dan wél
een plaats. De waterbuffers, met zuiver water voor de
landbouw, kunnen de landbouwgebieden op hun beurt
herstructureren.
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		 Koppeling 2
		 Een duurzaam
		 blauw energie		 landschap
		 Energie is momenteel een belangrijk beleidsthema.
Ecologisch gezien, omdat energie voornamelijk
vervuilend opgewekt wordt. Technologisch, omdat
heel wat infrastructuur verouderd is en op korte termijn
aangepast moet worden aan de huidige behoeften.
Politiek, omdat we als burger en als lokaal beleid sterk
afhankelijk zijn van centrale beslissingen waarop we
weinig impact hebben. En ook ruimtelijk, aangezien de
veelheid aan goedkope olie ervoor gezorgd heeft dat
we verspreider zijn gaan wonen, verder weg van allerlei
voorzieningen.
Een nieuw en duurzaam energiesysteem is dan ook de
toekomst. Een systeem dat ons autonomer moet maken.
Een energiesysteem op het juiste schaalniveau ook. De
energie-infrastructuur moet de versterking van onze
kernen en het stedelijke netwerk ondersteunen. De
regio vormt hiervoor het perfecte kader.
De uitdaging die op tafel ligt, is tweevoudig: enerzijds
moeten we meer hernieuwbare energie produceren,
anderzijds moeten we onze regio zo ontwikkelen en
ontwerpen, dat de hernieuwbare energie in al onze
noden kan voorzien. Als we erin slagen om onze
energie-infrastructuur aan het waternetwerk en het
landbouwlandschap te koppelen, moet dit absoluut
mogelijk zijn.
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Het blauwe energienetwerk als hefboom voor
stedelijke herontwikkeling
Steden hebben zich in de regio voornamelijk langs de
waterlopen georganiseerd. Het blauwe netwerk aan
een warmtenet koppelen, kan die historische structuur
nieuw leven inblazen. We kunnen bestaande en nieuwe
wijken, maar ook bedrijven en publieke gebouwen,
verwarmen met de restwarmte van warmteproducenten
zoals Imog. We doen dit door een warmtenet aan

te leggen dat de loop van ons waternetwerk volgt.
Een cruciale rol is weggelegd voor de Leieas, die
dankzij haar centrale ligging, als drager kan worden
uitgebouwd. Zo kunnen we het verstedelijkte
gebied op een vrij snelle manier toegang geven
tot hernieuwbare energie. Boven dit ondergronds
warmtenet kan bovendien een nieuw publiek domein
aangelegd worden, door bijvoorbeeld het regionale
fietsnetwerk verder uit te bouwen.
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Het voedsellandschap als bijdrage aan de
energietransitie
Landbouw produceert en consumeert van nature
energie in diverse vormen. Zo is kunstmest
bijvoorbeeld is een energie-intensieve manier om ons
landbouwareaal te onderhouden. Maar ook de veeteelt
gaat gepaard met een overproductie van natuurlijke
mest en stoot heel wat methaan en CO2 uit. Allemaal
energie die we kunnen besparen door te werken

aan gezonde landbouw. Dat kan door zelf een juiste
hoeveelheid mest te produceren met het oog op de
eigen gewassen. Tegelijk kan landbouw ook energie
opwekken uit biomassa, zoals uit de houtkanten langs
het blauwe netwerk dat het voedsellandschap van
water voorziet. Op deze verschillende manieren kan de
landbouw vandaag een deel van de oplossing zijn voor
het energievraagstuk van morgen.
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Koppeling 3
Een 					
structurerend
blauw-groen
netwerk
Als gevolg van de klimaatverandering zullen
we ’s zomers meer en meer te kampen krijgen met
langere periodes van droogte. Met technologieën
zoals airconditioning blijft het binnen lekker koel, maar
diezelfde airco zorgt ook voor meer hitte op straat en
kost veel elektriciteit, stroom die tijdens hitteperiodes
net schaars kan worden door gebrek aan koelwater voor
de elektriciteitscentrales. En het wordt ons al helemaal
heet onder de voeten door het vele beton in Vlaanderen
en dus ook in deze regio. Harde oppervlakken zoals
asfalt en beton nemen makkelijk warmte op en geven
ze langzaam weer af. Die vele verhardingen en
infrastructurele barrières zijn bovendien niet goed voor
de biodiversiteit en de dieren. De versnippering van
de bebouwde omgeving schept een landschap dat
geen grote eenheid kent op het vlak van natuurlijke
kwaliteiten en geen rijke habitat biedt aan fauna en flora.
Ons blauw-groene netwerk moet opnieuw een
structurerende rol toebedeeld krijgen. De waarde van
het blauw-groene netwerk moet ook veel meer erkend
worden. Het netwerk moet ruimte krijgen, alleen zo kan
het in onze steden en kernen voor verkoeling en meer
biodiversiteit zorgen.
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Groene aders als koeling voor dichte bebouwing
Als we dichtbebouwde stadsweefsels dooraderen
met groenstructuren kunnen we het hitte-eilandeffect
tegengaan en hebben we een aangename omgeving
om te wonen. Een fris idee, want bomen en groen
(van groendaken tot parken en wadi’s) hebben een

verkoelend effect. In de schaduw onder de bomen
ligt de temperatuur lager en bomen absorberen ook
minder zonlicht dan bijvoorbeeld asfalt. Bomen hebben
ook een positief effect op de waterhuishouding en ze
ademen luchtkwaliteit. Zo worden de groene aders de
nieuwe verbindingen tussen stad en land in de regio.
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Blauw-groen netwerk stuurt de reconversie van het
woonlandschap
Blauw-groene structuren bieden mogelijkheden
voor het verbinden van wat nu nog slecht ontsloten
of compleet onbereikbaar is. In de regio hebben
we woonkernen die slecht scoren op mobiliteits- en
energie-eisen. Daarom moeten we keuzes durven
maken. Welke delen van het (woon)patrimonium
zijn ‘opgeleefd’, welke zijn te redden en hoe gaan

we hiermee om? Het blauw-groene netwerk kan die
keuzes sturen. Rond blauw-groene corridors kunnen
we inzetten op de reconversie van gebouwen. Als we
op bepaalde plaatsen durven af te breken, kunnen
grote, aaneengesloten groene ruimtes ontstaan, en
die dragen dan als verbonden geheel bij aan een rijke
biodiversiteit en een woonlandschap met recreatieve
waarde.
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Koppeling 4
Een verbonden
voedsel-woonlandschap
De randen rond steden of dorpen hebben heel
wat in huis voor de productie van voedsel. Tussen
de woonkernen liggen vele flarden historische
landbouwgrond. Het zijn vaak restanten van zeer
productieve en vruchtbare gronden die de kernen
omringden. Maar ze dreigen te verdwijnen onder druk
van oprukkende verstedelijking. In vele gevallen worden
ze oneigenlijk gebruikt, als tuin bijvoorbeeld, of als
recreatiegebied of paardenweide. Andere gronden zijn
woonuitbreidingsgebieden. De verbinding tussen de
stad en deze open ruimte wordt bovendien doorkruist
door verharding, wegen en andere infrastructuur.
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Stadsvoorzienende landbouw als publiek
voedselpark
Het vrijhouden van resterende landbouwgronden in en
rond de stad kan een stadsvoorzienend voedselpark
mogelijk maken. Door het landbouwgebruik te
herschikken volgens bodemgeschiktheid en
stedelijkheid krijgen we een divers en uitermate
productief landschap. De teelten worden dan
georganiseerd volgens hun rendabelste kavelgrootte.
Dat levert een gradatie tussen stad en landschap op:
van kleinschalige landbouw, in de vorm van collectieve
moestuinen als voedingsbodem voor ‘community

supported agriculture’, tot landbouwgebieden die
zich bezighouden met het voeden van de stadsregio
op grote schaal. Deze goed bereikbare en
toegankelijke voedselparken zijn publieke
landschappen waar lokale voedselproductie
en een gezonde levensstijl tastbaar worden
gemaakt. Bij uitzondering en in de nabijheid van
openbaarvervoersknooppunten kunnen er nieuwe
woonvormen worden ontwikkeld met een uitzicht op
dat open landschap.
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Agrotoeristische ﬁetsnetwerken verbinden het
erfgoedlandschap
Deze voedselparken kunnen ook bijdragen aan
een dicht netwerk van fietsroutes, waar zowel
de recreatieve stedeling als de bewoner van het
buitengebied intensief gebruik van maakt. Niet alleen
de landbouwgebieden zelf worden zichtbaar en
bereikbaar. Ook het bijhorende erfgoed zoals oude

hoeves, molens, kapellen en andere beeldbepalende
elementen worden cruciale ankerpunten voor de
recreatieve kwaliteit van dit netwerk. En ook de
landelijke kernen kunnen we versterken door er
recreatieve fietsroutes aan te koppelen. Actieve
boerderijen die lokale producten maken, plukken
op een groeiende afzetmarkt de vruchten van meer
passage en een betere bereikbaarheid.
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NERGIELANDSCHAP
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Projecten & acties
Deze regiovisie is niet louter een beleidsnota. De ambitie
om de regio toekomstgericht te transformeren, blijft niet bij
woorden, we willen ook daden. Dit hoofdstuk omvat een
actieprogramma dat de ruimtelijke krachtlijnen en koppelingen omzet in concrete projecten en acties. Hierbij wordt
een onderscheid gemaakt tussen regionale en lokale acties.
Sommige projecten zijn in uitvoering en zijn voorbeelden
van hoe het kan en moet, andere acties die hierna worden
getoond zijn nieuw.
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Projecten & 		
acties
Regionaal
In het regionale actieprogramma nemen we enkel
acties en projecten op met een in hoofdzaak regionale
dimensie of een regionaal belang. Om die acties ook
echt te realiseren, zijn een bovenlokaal initiatief en/of
financiering noodzakelijk.
De uitvoering van de regionale acties vereist een interbestuurlijke en geïntegreerde samenwerking, waarin
zowel lokale als hogere besturen worden betrokken,
over alle sectorale grenzen heen. Een combinatie dus
van een bottom-up- en een top-downbenadering, waarbij alle beleidsniveaus synchroon en als gelijkwaardige
partners samenwerken. Dat moet sneller leiden tot kwalitatieve realisaties met voldoende draagvlak.
We lijsten het regionale actieprogramma op vanuit de
drie ruimtelijke krachtlijnen voor de regio, naast een
actieprogramma met regionale partnerschappen. De
acties met doorstart geven we met een * weer. Dat zijn
acties waarvan een opstart of (versnelde) voortzetting
op korte termijn gepland is.
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Kwalitatief ontwikkelen van
het blauw-groene netwerk
GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING EN OPWAARDERING VAN DE LEIE, SCHELDE EN
KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

Realiseren van de Seine-Scheldeverbinding, inclusief
rivierherstel

Vrijwaren van de signaalgebieden in het Leie- en
Bovenscheldebekken

Acties en projecten in het kader van de bekkenbeheers
plannen voor het Leie- en Bovenscheldebekken

Geïntegreerde aanpak, afstemming en realisatie van
de processen en projecten in de Leievallei
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Maatregelen i.f.v. activatie en herstructurering
watergebonden bedrijvigheid:
Op korte termijn moet het bestaande aanbod
geoptimaliseerd worden. De ruimere ambitie is een
algemene herstructurering van watergebonden
bedrijvigheid langs de Leie, het kanaal Roeselare-Leie,
het kanaal Bossuit-Kortrijk en de Schelde.

Er wordt voortgebouwd op het verrichte onderzoek
rond watergebonden bedrijvigheid in de regio en
de daarbij geformuleerde beleidsaanbevelingen
(verdere uitrol van Transport bis). Het stimuleren
van watergebonden bedrijvigheid vergt ook een
geïntegreerde aanpak met veilige en kwaliteitsvolle
oplossingen voor het fietsverkeer op jaagpaden.
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Complex project:
opwaardering en/of aanpassing kanaal Bossuit-Kortrijk
i.f.v. het watertransport (voor klasse Va-schepen)

Reconversie en verdere ontwikkeling van de site
Transfo in Zwevegem

Realisatie gebiedsvisie kanaal Bossuit-Kortrijk

Natuur- en groenontwikkeling langs het kanaal
Bossuit-Kortrijk
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VERSTERKEN FIJNMAZIG BLAUW-GROEN NETWERK

Uitvoering van de acties vanuit de verschillende
gebiedsvisies voor de beekvalleien categorie 1

Uitvoering actieprogramma waterlopen voor de ontwikkeling van gecontroleerde overstromingsgebieden

NATUUR-, GROEN- EN BOSONTWIKKELING

Ontwikkeling van natuur, bos en groen in de regio

Uitvoering actieprogramma groenontwikkeling
Stadlandschap Leie en Schelde
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Versterken van kernen
en stedelijk netwerk
INZETTEN OP LEVENDIGE KERNEN

Acties en projecten i.f.v. het renoveren en vervangen
van het bestaande patrimonium

Onderzoek en visievorming voor de kleinhandel in
Zuid-West-Vlaanderen, waarbij ook over de grenzen
van de regio wordt gekeken

Uitwerken van de regionale OV-knooppunten en mobipunten in de kernen en het stedelijke netwerk

Ontwikkeling van warmtenetten in de regio

85

ACTIVEREN VAN RUIMTE OM TE ONDERNEMEN

Uitwerken van een strategie voor de herstructurering
en reconversie van bedrijven vanuit het principe ‘paars
blijft purper’

Revitalisatie van verouderde bedrijventerreinen met als
doel ze duurzamer en kwalitatiever te maken

Locatieonderzoek, bestemming en realisatie van
bijkomende regionale bedrijfsgronden in de subregio
Waregem

Bestemming en realisatie van de geplande regionale
bedrijventerreinen Waregem-Zuid en Menen-Wervik
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FIETS ALS IDEAAL VERVOERSMIDDEL

Conceptnota mobipunt
WAT IS EEN MOBIPUNT?
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar
ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te
maken en te promoten.
Het mobipunt is op maat van een buurt. Verspreid over een stad zijn meerdere mobipunten aanwezig.
Zoals een treinstation de voornaamste mobiliteitshub is voor een stad, is een mobipunt de hub voor
een buurt. Elk mobipunt krijgt een eigen naam, omwille van de duidelijkheid en latere integratie in
routeplanners, vb mobipunt Bloemekeswijk, mobipunt Luchtbal, mobipunt Zomergem-Dorp, …

Integrale benadering en opwaardering van de jaagpaden tot fietssnelwegen

De voornaamste functie betreft mobiliteit maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden
worden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, … Afhankelijk van de
functies van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt ingericht
worden voor een bedrijvencluster, een winkelbuurt of een woonbuurt.

Uitvoering van de acties uit het masterplan fiets
Schelde en Leie (bovenlokaal functioneel fietsnetwerk)

Een mobipunt bevat steeds meerdere functies waarvan autodelen, nabijheid openbaar vervoer en
fietsparkeren en toegankelijkheid essentieel zijn.

Opmaak en uitvoering van het masterplan fiets Leiestreek (bovenlokaal functioneel fietsnetwerk)

Ontwikkeling en realisatie van mobipunten

1
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VERVOERSREGIO: VAN BASISMOBILITEIT NAAR BASISBEREIKBAARHEID

Deze regionale actie wenst een geïntegreerd
ruimtelijk mobiliteitsbeleidverhaal in te brengen in de
vervoersregio Kortrijk. Dit beleid is erop gericht een
duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal mobiliteitsen logistiek systeem te realiseren dat het maatschappelijke en economische functioneren van de regio
ondersteunt.

De geïntegreerde aanpak wordt gewaarborgd door
de afstemming en wisselwerking met de regiovisie en
andere (in opmaak zijnde) beleidsvisies. In dit plan zal
het voorstel van kernnet en aanvullend net voor het
openbare vervoer, opgemaakt door de Lijn, worden getoetst aan het basisnetwerk openbaar vervoer dat werd
uitgewerkt in het strategische project REKOVER.
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HOGER WEGENNET STRUCTUREEL EN GEÏNTEGREERD AANPAKKEN

Realisatie verkeerscomplex A19/R8

Realisatie streefbeeldstudie verkeerscomplex E17/N382

Realiseren acties uit streefbeeldstudie N58 aan het open afrittencomplex Menen-West/Wervik

Verkennen van de mogelijkheden voor stads(regio)distributie
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Complex project K-R8 ‘Meer dan verkeer’:
Het complex project K-R8 beoogt het verbeteren van
de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, de paperclip
Harelbeke-Stasegem, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en
het aanpakken van de R8 (waaronder het al dan niet
sluiten van de R8 en de doortrekking van de R8 in
Kuurne en Harelbeke) in relatie met de omgeving. Via
de geïntegreerde aanpak van het complex project K-R8

wordt gezocht naar een goede afstemming tussen de
infrastructuur-mobiliteitsuitdagingen en de ruimtelijke
ontwikkelingen. Het complex project K-R8 zet ook in op
modal shift. Er wordt gestreefd naar een betere bereikbaarheid van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost met de fiets
en het openbare vervoer. Ook worden de overstapfaciliteiten tussen auto, openbaar vervoer en fiets verder
uitgebouwd.
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MULTIMODAAL EN COMPLEMENTAIR ONTWIKKELEN
VAN ONTWIKKELINGSPOLEN

Opmaak geïntegreerd ruimtelijk plan Hoog Kortrijk
en Kortrijk-Oost en realisatie van bijhorende acties

Opmaak geïntegreerd ruimtelijk plan Kortrijk-Noord
en realisatie van bijhorende acties

Opmaak geïntegreerd ruimtelijk plan Waregem-Zuid en
realisatie van bijhorende acties

Opmaak van een geïntegreerde ruimtelijke visie voor
de omgeving van de luchthaven KortrijkWevelgem en realisatie van bijhorende acties
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Activeren van productieve landschappen
VERDER UITWERKEN VAN DE PRODUCTIEVE LANDSCHAPPEN

Opstarten van overleg productieve landschappen
tussen de verschillende actoren

Opbouwen van een coalitie om watergebonden uitdagingen aan te pakken

Opstarten van pilootproject(en) met het oog op het
realiseren van synergieën tussen de verschillende
thema’s
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FOCUSSEN OP EEN DUURZAAM LANDBOUWLANDSCHAP

Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
voor de deelgebieden in Zuid-West-Vlaanderen i.h.k.v.
de afbakening natuurlijke en agrarische structuur en
realiseren van acties uit de reeds goedgekeurde RUP’s

Ontwikkeling en uitvoering van een vernieuwende
voedsel-strategie met ruimte voor stadsnabije
landbouw

Onderzoek naar ruimtelijke impact en randvoorwaarden landbouw in Zuid-West-Vlaanderen

Onderzoek naar kansen voor biodiversiteit in ZuidWest-Vlaanderen
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ONTWIKKELEN VAN EEN ENERGIEK LANDSCHAP

I N T E R C O M M U N A L E

L E I E D A L

2

Uitwerken en concretiseren van ruimtelijke instrumenten en maatregelen rond klimaatadaptatie via
ZeroRegio

Stimuleren van duurzame energie op bedrijventerreinen: strategie uitrollen voor nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen

Opmaak van een regionaal klimaatadaptatieplan

Opmaak van een regionaal ruimtelijk energieplan
(inclusief energieatlas)
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VALORISEREN VAN EEN ATTRACTIEF ERFGOEDLANDSCHAP

Oprichten van een regionale kwaliteitscommissie
bouwkundig erfgoed

Strategisch onderzoek naar duurzaam en dynamisch
beheer van waardevol erfgoed onder druk (bv. roterijen, asten, bedrijfssites … )

Kennisverwerving en stimuleren van een regionale
onderzoeksagenda rond archeologie en cultuurhistorische landschappen
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UITBOUWEN VAN EEN RECREATIEF LANDSCHAP

Uitwerken van plannen en acties rond de versterking
van de trage wegen

Versterking van de speelnatuur en de natuurleerpaden
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		 Samenwerking

Bestendigen en waar nodig bijsturen van het interbestuurlijke overleg en de werking errond in functie van
opvolging en sturing

Bestendigen en versterken van grensoverschrijdende
partnerschappen in functie van afstemming en samenwerking
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Projecten & 		
acties
Lokaal
In dit hoofdstuk geven we enkele voorbeelden van
acties die onze steden en gemeenten nu al ondernemen
om de krachtlijnen van de regionale visie uit te werken
op het terrein.
Het is een niet-limitatieve lijst van lokale acties, die
voldoende actueel en representatief zijn, maar tegelijk
ook toekomstige lokale projecten kunnen inspireren.
Daarnaast kunnen voor sommige thema’s en actiepunten op een tussenschaal tussen het regionale en het
lokale niveau nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden worden opgezet. Voorbeelden op intergemeentelijke schaal zijn:
•
•
•
•
•
•
...

systeem van fietsdelen en mobipunten
energiecoöperatie
prospectie in functie van hergebruik van
sites en panden
parkeerbeleid en -handhaving
brandweerdiensten
datamonitoring
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ANZEGEM
Heirweg Douterloigne

ANZEGEM
Zachte ring

Reconversie van de voormalige bedrijfssite Douterloigne naar een nieuwe kmo-zone en een ruimtelijke
inpassing in de dorpskern van Heirweg

Nieuwe bewegwijzerde recreatieve fiets- en wandelroute langs groene plekken en open landschappen in
gemeente Anzegem

AVELGEM
Stationsomgeving

AVELGEM
Masterplan De Plaatse

Masterplan voor de centrumvernieuwing van Avelgem
en het koppelingsgebied met de Schelde

Herinrichting van publieke ruimte in de stationsomgeving van Avelgem en ruimtelijke ontwikkeling van
wooninbreidingsprojecten
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DEERLIJK
Site brandweerkazerne

DEERLIJK
Site Deknudt boerenmarkt

Reconversie van de oude brandweerkazerne tot de
nieuwe centrumplek in Deerlijk

Tijdelijk gebruik van een deel van de voormalige bedrijfssite Deknudt als lokale boerenmarkt

HARELBEKE
Stadsvernieuwing

HARELBEKE
Warmtenet Harelbeke-Kuurne

Stadsvernieuwingsproject Grote Markt & Leieboorden
in Harelbeke

Realisatie van een warmtenet tussen Imogsite en woonpark Harelbeke-Kuurne
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KORTRIJK
Kortrijk zaait

KORTRIJK
Fietsplan

Initiatief om leegstaande (winkel)panden in Kortrijk een
nieuwe (tijdelijke) invulling te geven met ruimte om te
ondernemen

Fietsplan als basis voor het fietsbeleid van de stad
Kortrijk

KUURNE
Vlaspark

KUURNE
Revitalisering Kortrijk-Noord

Ontwikkeling van het landschap “Vlaspark” aan de
monding van de Heulebeek in de Leievallei

Revitalisering waarbij wordt ingezet op zowel ruimtelijke aspecten (maatregelen rond verhogen van
multimodale ontsluiting) als duurzaamheid (inzetten op
duurzame energieproductie)
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LENDELEDE
Site Nelca

LENDELEDE
Bergkapel

Reconversie van de voormalige bedrijfssite Nelca naar
een nieuwe kmo-zone en ruimtelijke inpassing in de
dorpskern van Lendelede

Bosontwikkeling in het gebied Bergkapel in Lendelede
(nabestemming van het ontginnings- en stortgebied)

MENEN
Masterplan Centrum

MENEN
Lauwe Bramier

Stapsgewijze realisatie van het masterplan voor de
centrumvernieuwing van Menen

Reconversie van de voormalige bedrijfssite Bramier
naar een nieuwe kmo-zone in Lauwe
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SPIERE-HELKIJN
Spierebeken en Oud Zwembad

SPIERE-HELKIJN
Trimaarzate

Ontwikkeling van het landschap van de Spierebeken
en reconversie van de site Oud Zwembad in Spiere

Fiets- en wandelroute op de oude spoorwegbedding
“Trimaarzate” tussen Avelgem-Spiere-Dottenijs

WAREGEM
Zuidboulevard

WAREGEM
Gaverbeek

Stadsvernieuwingsproject Zuidboulevard als nieuwe
toegangspoort tot het centrum van Waregem

De Gaverbeek: inzetten op de ontwikkeling van een
klimaatbestendige beekvallei. De focus is breed, op
waterbuffering, biodiversiteit, recreatie en duurzame
voedselproductie.
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WERVIK
Reutelbeek

WERVIK
Balokkenpark

Verdere optimalisatie van de waterkwaliteit van de
Reutelbeek in Geluwe, en verderop in Menen. Ook
worden maatregelen getroffen tegen wateroverlast.

Ontwikkeling van het landschap “Balokkenpark” in
Leievallei Wervik

WEVELGEM
Moorsele-centrum

WEVELGEM
Centrumvernieuwing

Herinrichting van de publieke ruimte in het centrum van
Moorsele

Masterplan voor de centrumvernieuwing van
Wevelgem

104

Contrei

ZWEVEGEM
Leanderhof

ZWEVEGEM
Lettenhofpark

Reconversie van een deel van de voormalige bedrijfssite Bekaert naar nieuwe woonontwikkeling en centrumvernieuwing Zwevegem

Ontwikkeling van landschap “Lettenhofpark” in Knokke
(Zwevegem)

105

Contrei
Colofon
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