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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

Projectfiche omgeving luchthaven Kortrijk-Wevelgem

De omgeving van de luchthaven als 
regionale ontwikkelingspool 
In de regiovisie wordt de omgeving van de lucht-
haven Kortrijk-Wevelgem benoemd als een van 
de regionale ontwikkelingspolen in het stedelijke 
netwerk. Mits o.m. een multimodale bereikbaarheid 
bieden deze polen potenties om bijkomende bo-
venlokale, grootschalige programma’s op te nemen, 
die niet inpasbaar zijn in bestaande stedelijke centra 
en dus complementair aan het kernversterkende 
beleid kunnen zijn. Tegelijk moet, omwille van hun 
ligging aan de rand van de open ruimte, bij deze 
polen bijzondere aandacht worden besteed aan 
de groenstructuur en de relatie met het open en 
groene landschap. 



Onderzoek naar potentie en draagkracht 
Het Departement Omgeving lanceerde in de zomer 
van 2019 een onderzoek met als doel de potenties 
en draagkracht van de omgeving van de luchthaven 
Kortrijk-Wevelgem via ontwerpend onderzoek in 
beeld te brengen. Het onderzoek neemt ook de 
(lopende) onderzoeken en processen inzake mobi-
liteit en ruimtegebruik mee, zoals de opmaak van 
het regionale mobiliteitsplan voor de vervoerregio 
Kortrijk, de fietsstudie ten noorden van de Leie, de 
in opmaak zijnde strategie inzake kleinhandel… 
Het onderzoek moet de basis vormen voor de 
opmaak van een geïntegreerd ruimtelijk plan voor 
de omgeving van de luchthaven en de realisatie 
van bijhorende acties. 
Aan de hand van ontwerpend onderzoek wordt 
het gebied vanuit twee op elkaar af te stemmen 
invalshoeken bekeken: 
1. Uitbouw en opwaardering van de open en groene 
ruimte:  
De waarden, kwaliteiten en potenties van de open 
en groene ruimte in de omgeving van de luchthaven 
worden in beeld gebracht, waarbij ook gezocht 
wordt naar een verdere uitbouw en opwaardering 
ervan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
gebied Ter Biest en de vallei van de Neerbeek, 
het natuurgebied Kruiskouter-Leiemeersen, en 
het Leiebos. 

2. Knooppuntontwikkeling: 
Er wordt onderzocht welke plekken mits een 
goede ontsluitbaarheid in aanmerking komen 
voor kwalitatieve verdichting en/of opname van 
bijkomende programma’s, die complementair zijn 
aan het kernversterkende beleid en nagaan hoe 
de multimodale bereikbaarheid van het gebied kan 
worden verbeterd (door het in te schakelen in het 
fiets- en (vernieuwde) openbare vervoersnetwerk, 
de uitbouw van multimodale overstapfaciliteiten, 
potenties voor watergebonden bedrijvigheid…). 


