
Regionale actie Omgeving luchthaven Kortrijk-Wevelgem 

Trekker Departement Omgeving

Fase Opstart onderzoek – opdracht toegekend aan TV Blauwdruk Stedenbouw – Lama - TML  

Volgende stap Bilaterale overlegronde ter voorbereiding van de workshops

Grondgebied Kortrijk en Wevelgem 

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 luchthaven Kortrijk-Wevelgem benoemd als één van de regionale 

ontwikkelingspolen in het stedelijke netwerk. Mits o.m. een multimodale bereikbaarheid bieden deze polen poten-
ties om bijkomende bovenlokale, 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 het 
versterken van het groenblauwe netwerk, zowel binnen de polen zelf als in het aangrenzende openruimtegebied. 

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 een interactief traject en aan de hand 
van ontwerpend onderzoek in beeld te brengen. Het onderzoek neemt ook de (lopende) onderzoeken en 
processen inzake mobiliteit 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. Dit wordt in 
het bijzonder bekeken voor het gebied Ter Biest en de vallei van de Neerbeek, het natuurgebied Kruiskouter-
Leiemeersen, en het Leiebos. Deze opwaardering wordt gekoppeld aan het versterken van het recreatief netwerk 
en de mogelijkheden binnen productieve landschappen.  
2. Knooppuntontwikkeling: 

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

Stand van zaken
Het onderzoek werd eind februari 2020 opgestart. Naar aanleiding van de Corona-maatregelen is de bilaterale 

overlegronde voorafgaand aan de workshopdagen niet kunnen doorgaan. Gezien het belang en de bewuste 
keuze van het voeren van een interactief traject, wordt het onderzoek kort na het zomerverlof heropgestart 
met bilaterale gesprekken met fysieke samenkomst in kleine groepjes. In september wordt een ecosysteem-
dienstenanalyse uitgevoerd in het gebied vanuit het strategische project ZeroRegio, in het najaar zullen de 
workshops plaatsvinden. 

Afstemming met andere (regionale) acties
Binnen de werking van het interbestuurlijke overleg gaat ook bijzondere aandacht naar de afstemming van 

deze actie met de geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze, het activeren van productieve 
landschappen, de regionale strategie kleinhandel, de herstructurering van (watergebonden) bedrijvigheid, ...


