
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 leefb aarheid 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 
fi etsverbindingen… en het evalueren van de ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden moeten bijdragen tot 
de oplossing.

Regionale actie Geïntegreerde aanpak van het planproces K-R8

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

Proces/Procedure Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP)

Fase Eerste publieke raadpleging start- en procesnota afgerond

Volgende stappen Verwerking participatie in antwoordnota + opmaak verfi jnde startnota

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

Projectfi che geïntegreerde aanpak planproces K-R8

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

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. Weliswaar is voor deze werken een gefaseerde aanpak te hanteren, rekening 
houdende met verkeersveiligheid, doorstroming en diverse factoren (budgettair, VTE, afstemming, 
procedureel, …). Bij deze prioritering van de werken is ook rekening te houden met de ruimtelijke 
context. De infrastructuurwerken zijn geïntegreerd aan te pakken, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, 
leefb aarheid van de omgeving, barrièrewerking en oversteekbaarheid, toetsing aan milieueff ecten, etc.

De relatie is onder meer te leggen met volgende parallelle infrastructuurprojecten: het complex 
project kanaal Bossuit-Kortrijk, de doortrekking van de R8 ter hoogte van Kuurne en Harelbeke en 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 fi etsinfrastructuur en openbaar vervoer, enzovoort. In dat opzicht zijn ook de verfi jnde 
startnota K-R8 en het voorkeursbesluit KBK op elkaar af te stemmen. Verdere afstemming is ook nodig 
om te bepalen binnen welk proces de Paperclip wordt opgenomen (in het geval er niet voor het ringtracé 
KBK gekozen wordt). 



Elke ontwikkelingspool in het stedelijk netwerk heeft ook een eigen profiel met specifieke aandachtspunten. 
Deze worden onder meer bepaald door de ligging in het stedelijk netwerk, de positionering ten aanzien van 
het openbaar vervoersnet, de reeds bestaande ruimtelijke functies en voorzieningen, etc. 

De regionale ontwikkelingspolen zijn ook de uitgelezen 
plekken voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen. 
De vraag tot realisatie van een nieuw voetbalstadion 
voor KV Kortrijk en bijhorend flankerend programma 
wordt als ‘mogelijke nieuwe grootschalige ontwikkeling’ 
meegenomen in het planproces K-R8. Een locatieonderzoek 
wordt uitgevoerd tegen de zomer van 2020 en zal zorgen 
voor een verfijning van het plangebied K-R8. 

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). Binnen deze polen gelden een 
aantal gezamenlijke ambities, zoals het multimodaal 
bereikbaar maken van waaruit de kwalitatieve 
verdichtingsmogelijkheden zijn te bekijken, en 

Volgende stappen in het planproces:
De bemerkingen en adviezen uit de publieke raadpleging i.k.v. de goedgekeurde startnota en procesnota 

worden momenteel gebundeld en thematisch verwerkt in een antwoordnota. 
De inspraakreacties geven ook aanleiding tot verfijning van de startnota. Ter voorbereiding van deze verfijnde 
startnota zijn door het Departement Omgeving i.s.m. het planteam K-R8 o.m. volgende elementen diepgaander 
onderzocht en uitgewerkt: 

• Begrip leefbaarheid en ambitieniveau verhogen leefbaarheid 
• Bepalen ambitieniveau modal shift 
• Ruimtelijk kader ifv concretisering ruimtelijk programma 
• Verfijning van het plangebied 
• Oplijsting van de al dan niet weerhouden verkeerskundige alternatieven
• Methodiek milieueffectenonderzoek (oa in functie van alternatievenonderzoek)

Er wordt gestreefd naar goedkeuring van de verfijnde startnota 
door de Vlaamse Regering in het najaar 2020. Na goedkeuring van 
de verfijnde startnota wordt een nieuwe participatieronde voorzien. 
Hierbij zullen onder meer de bestaande regionale overlegstructuren 
worden gebruikt ifv politieke terugkoppeling.

Het stappenplan voor de verdere opmaak van het GRUP K-R8 
voorziet een iteratief proces met vijf deelonderzoeken en naast 
de vaste inspraakmomenten, ook facultatieve comunicatie en 
participatie in functie van een open en participatief proces.


