
Op 19 juli 2019 keurde de Vlaamse regering de 
start- en procesnota goed van het gewestelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) “K-R8 - 
Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-
Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van 
de omgeving”. Beide verkeerscomplexen en 
het al dan niet sluiten van de ring R8 ertussen 
worden niet louter op zich bekeken, maar wel 
in samenhang met het inzetten op alternatieve 
mobiliteitsoplossingen en het nadenken over 
ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. Het 
verbeteren van de doorstroming van het openbare 
vervoer, het aanmoedigen van diverse vormen 
van gedeelde mobiliteit, het realiseren van veilige 
fietsverbindingen… en het evalueren van de 
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden moeten 
bijdragen tot de oplossing. 

Regionale 
actie

Geïntegreerde aanpak van het planproces K-R8

Trekker Vlaanderen, Departement Omgeving i.s.m. met het planteam van K-R8

Proces/
Procedure

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Fase Publieke raadpleging op de start- en procesnota tot en met 6 december 
2019

Grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem (met locatieonderzoek voor nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen in de stedelijke gebieden Menen, Kortrijk en 
Waregem) 

Rol IBO Waarborgen van de geïntegreerde aanpak, bewaken van de onderlinge 
wisselwerking tussen de acties binnen de ruimtelijke krachtlijnen van de 
regiovisie en instaan voor het voorbereiden van de besluitvorming

Website www.omgevingvlaanderen.be/grup en www.k-R8.be

Projectfiche geïntegreerde aanpak planproces K-R8

Vanuit een geïntegreerde aanpak wordt vanuit de werking van het interbestuurlijke overleg Zuid-West-
Vlaanderen de afstemming bewaakt tussen het planproces K-R8, parallelle infrastructuurwerken en de 
(overige) ontwikkelingspolen in het stedelijke netwerk. 



Afstemming met infrastructuurwerken 
opgenomen in parallelle processen 
Zowel de infrastructuurwerken binnen als buiten 
het planproces K-R8 zijn noodzakelijk om een 
oplossing te vinden voor het optimaal functioneren 
van de R8 als geheel, inclusief de relatie met het 
omliggende hogere wegennet. Zo is de relatie 
te leggen met onder meer volgende parallelle 
infrastructuurprojecten: het complex project kanaal 
Bossuit-Kortrijk, de doortrekking van de R8 ter 
hoogte van Kuurne en Harelbeke inclusief het 
complex Stasegem/Harelbeke-Zuid (de Paperclip), 
de optimalisatie van de verkeerswisselaar 
Aalbeke, de realisatie van de ongelijkgrondse 
trompetaansluiting van de R8 op de A19, parallelle 
processen op het vlak van fietsinfrastructuur en 
openbaar vervoer, enzovoort. 

Relatie tot de (overige) ontwikkelingspolen in 
het stedelijke netwerk 
Bij nieuwe (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen 
wordt in het planproces K-R8 een locatieonderzoek 
uitgevoerd in de stedelijke gebieden Kortrijk, Menen 
en Waregem, waarbij in het bijzonder de mogelijke 
locatiealternatieven worden onderzocht binnen 
de regionale ontwikkelingspolen in het stedelijk 
netwerk zoals bepaald in de regiovisie (Hoog 
Kortrijk, Kortrijk-Oost, Kortrijk-Noord, omgeving 
luchthaven Kortrijk-Wevelgem, Waregem-Zuid). 

Start- en procesnota

Inspraak en adviesronde

Verfijning start- en procesnota

Inspraak en adviesronde

Scopingnota

Voorontwerp GRUP & ontwerpeffectrapporten

Voorlopige vaststelling GRUP

Openbaar onderzoek 

Definitieve vaststelling GRUP & finale kwaliteits-
beoordeling effectrapporten 


