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Een mobiel 
Hoog Kortrijk

Stel je voor: elke werknemer, bezoeker 
en student beschikt over een waaier 
aan mogelijkheden om altijd en overal 
mobiel te zijn. Een dynamisch netwerk van 
mobiliteitsoplossingen, verspreid over het 
park, afgestemd op de (noden van de) lokale 
organisaties en bedrijven en zowel digitaal als 
in de praktijk vlot toegankelijk. Op dit moment 
zien wij gedeelde (pool)wagens, gedeelde 
laadpalen, deelfi etsen en -steps al helemaal 

voor ons, maar we moeten altijd klaar zijn om 
ons aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe 
uitdagingen aan te passen.
De omslag naar een toekomstbestendig 
mobiliteitssysteem op Hoog Kortrijk start 
met het inzetten op een veilige en gezonde 
wandel- en fi etsomgeving. Zolang je niet vlot 
van en naar een bushalte, gedeelde parking 
of fi etshub kan wandelen, kan je niet ervaren 
dat regelmatig wandelen de creativiteit 
bevordert, en dat duurzame mobiliteit als een 
ontspanning in plaats van een inspanning 
aanvoelt. 

 Editoriaal

 Beste lezer

 Ooit was Hoog Kortrijk ver voor 
op zijn tijd. Een strak vormgegeven 
park, in harmonie met de ruimere 
omgeving. Maar ook: een park - als 
kind van zijn tijd - gebouwd op 
maat van de auto. Dat maakt het nu 
kwetsbaar voor de groeiende fi les 
en de aangekondigde toename van 
studenten en kantoren. Hoog Kortrijk 
is vandaag nog altijd een prachtige plek 
om te werken, en op een beperkt aantal 
parkeerproblemen na lijkt het nog wel 
even verder te kunnen… Maar hoelang 
nog!? 

Er is de voorbije jaren een en ander 
veranderd: het mobiliteitsbudget, 
de fi nancieringsmogelijkheden, de 
vervoersmiddelen, de medewerkers 
zelf. Dit is dan ook een ideaal moment 
om verder te investeren in de toekomst 
van het park. 

In deze krant lees je het verhaal 
van een groep collega’s die deze 
uitdaging samen wil aangaan, een 
reeks samenhangende projecten wil 
realiseren en de hand reikt aan de stad 
en aan Leiedal om dit samen te doen. 
We hopen dat hun enthousiasme de 
lezer kan inspireren. 

Hoog Kortrijk Morgen is 
een proeftuin voor:

Een aantrekkelijk 
park dat talent aantrekt 

Een verkeersveilig 
park voor wandelaars en fi etsers

Een bereikbaar 
park waarin geïnvesteerd wordt

Om deze proeftuin op te zetten, 
experimenten vorm te geven en te 
leren uit resultaten, organiseerde 
een groep enthousiaste 
medewerkers uit diverse kleine 
en grote bedrijven zich in een 
tijdelijk netwerk: Hoog Kortrijk 
Morgen. Allen voelen ze zich 
verbonden met de toekomst van 
het park. Al doende zoeken ze uit 
wat parkmanagement in en voor 
een toekomstbestendig Hoog

Kortrijk in de praktijk betekent. 
De groep geeft zichzelf een 
jaar tijd om samen concrete 
ervaringen op te doen en te 
zoeken naar de gepaste formele 
structuur. Eerst de inhoud, dan 

de vorm. In dit tijdelijke netwerk 
vinden de organisaties van 
Hoog Kortrijk (klein en groot), 
Leiedal en Stad Kortrijk elkaar 
en willen ze samen de juiste 
investeringskeuzes maken.

Een tijdelijk 
vernieuwings- 
netwerk

Stel je voor: een 
shuttlebus die 
heel Hoog Kortrijk 
verbindt.



 Hoog Kortrijk Morgen wil meer dan dromen en praten. De 
groep wil het komende jaar 10 concrete experimenten neerzetten, 
waarvoor we jouw medewerking nodig hebben. Eenvoudige 
projecten die de toekomst van Hoog Kortrijk nu al zichtbaar 
kunnen maken. Experimenten die de start kunnen vormen van 
structurele oplossingen op langere termijn. Hoog Kortrijk Morgen 
nodigt je uit om mee de handen uit de mouwen te steken en een van 
deze projecten of andere ideeën met hen uit te testen en/of verder 
uit te werken.

 Samen 
 aan de slag

De Hoog Kortrijk-
poolwagen
Een netwerk van gedeelde pool-
wagens drukt de kost van het au-
togebruik en kan de omslag naar 
elektrische of CNG-wagens ver-

snellen. We starten met een aanbod van 
wagens die gebruikt kunnen worden als 
aanvulling op het eigen wagenpark (voor 
piekmomenten of type wagens die je maar 
af en toe nodig hebt) of voor werknemers 
die met de fi ets of het openbare vervoer 
komen en overdag een auto nodig heb-
ben.
OPROEP: Filip (SD Worx) en Bert (Kortrijk 
Xpo) zoeken nog minstens 5 andere 
bedrijven om mee een testcase op te 
zetten.

We starten met een reeks experimenten 
rond mobiliteit om van daaruit ook een 
aantal andere uitdagingen - zoals groen of 
een gezonde werkomgeving - samen aan te 

pakken. We hebben in ieder geval alles en 
iedereen in huis om onze eigen proeftuin te 
zijn. Niet enkel technisch en op het vlak van 
kennis (bijvoorbeeld rond gezondheid), maar 
dankzij de hogescholen zit de volgende 
generatie werknemers hier om de hoek. The 

proof of the pudding is in the eating… Maar 
willen zij hier komen werken? Hoe kijken zij 
naar onze experimenten? We komen het 
(enkel) te weten door hen bij onze projecten 
te betrekken.
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De Hoog Kortrijk-
fi etsen
Verspreid over Hoog 
Kortrijk bouwen we een 
netwerk van gedeelde 

fi etsen, e-bikes en/of steps. We starten in 

Vervangen we 
binnenkort de
rondzwervende 
Mobits door hubs 
met fi etsen, e-bikes 
en e-steps?

Hoog Kortrijk-
fi etspark
Via het Bruyningpad fi ets 
je vlot van het station naar 
Hoog Kortrijk. Eenmaal 
op het park ontbreekt het 

vaak nog aan veilige fi etsinfrastructuur. We 
brengen onveilige oversteken in kaart en
maken fi etsroutes zichtbaar.
OPROEP: Wie wil mee een team vormen 
om samen met de stad en Leiedal de 
realisaties op het terrein te versnellen?

De lunchpauze is het ideale 
moment om van het park 
te genieten. Vandaag is 

het aantal lunchmogelijkheden beperkt. 
Daar brengen we verandering in. We 
voorzien picknickbanken, nodigen nieuwe 
foodtrucks uit op goed gecommuniceerde 
plaatsen en proberen een restaurant 
en winkeltje naar het park te halen. En 
voor een afterwork dromen we van een 
Doorniksewijk vol terrasjes...
OPROEP: Sigrid en Stijn van Savaco (hier 
met hun e-bike) willen graag meewerken 
aan de installatie van picknickbanken 
op gezellige plekken zoals de Rozentuin. 
Helpt jouw bedrijf ook mee?
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5 Boost de e-bike
Ann en Sofi e van AZ Groe-
nige zetten volop in op de 
e-bike voor woon-werkver-
keer. Zij geloven dat dit hét 
duurzame vervoersmiddel 

van de komende jaren is. Ze hebben 
vele soorten e-bikes getest en vervolgens 
een goede overeenkomst gesloten met 
een fi etshandelaar die promo, verkoop, 

Lunchpauze!

2019 met een aanbod van Mobits (groene 
fi etsen) en e-steps aan P&R Xpo, het 
station, de parking aan Cowboy Henk en 
bij deelnemende bedrijven. We vertalen 
vervolgens alle ervaringen naar een 
grotere aanbesteding die we samen met 
de stad opmaken. 
OPROEP: Lieven (VIVES) en Yves (Barco) 
zetten hier graag hun schouders onder, 
maar zoeken nog een 5-tal andere 
organisaties om het experiment in 2019 
mee op te zetten.

Gesprek met 
Wim Berteloot

In de bocht van de straat 
voor zijn kantoor, voel je 

onmiddellijk wat Wim bedoelt 
wanneer hij vol passie over “een 

veilig en aangenaam wandelpark” 

spreekt. Toen hij nog in Amsterdam 
werkte, werden de pc’s tijdens de pauzes 
automatisch geblokkeerd zodat iedereen 
naar buiten ging. Voor iemand met een 
zittend beroep was dat ideaal om de 
benen te strekken, collega’s te zien en 
de gedachten te verzetten. “Ik moest er 
ook aan wennen, zeker wanneer ik een 

deadline moest halen, maar het was een 
echte verademing. Schermen blokkeren 
zou hier in België een stap te ver zijn, 
maar ik probeer mijn medewerkers 
wel te stimuleren om veel te bewegen.” 
Voor Wim wandel je op Hoog Kortrijk 
Morgen zorgeloos en aangenaam rond, 
naar - bijvoorbeeld - een centrale plek 

met een aantal foodtrucks. Hij zet dan 
ook graag zijn schouders mee onder de 
experimenten.

Wim is zaakvoerder van boekhoudkan-
toor Accofi sc

Gesprek met 
Wim Berteloot

Onze eigen proeftuin



Hoog Kortrijk 
Morgen begon met 
de vraag naar wat 
een Mobipunt hier 

kan betekenen. Op zo’n punt stap je voor 
je eerste of laatste kilometer(s) van de trein 

of de bus op een deelfi ets, in een deelauto 
of een taxi. De Vlaamse overheid werkte dit 
concept mee uit, zodat gemeenten en lokale 
organisaties met deze laatste kilometer(s) 
aan de slag kunnen. 
In gesprek met de bedrijven op het terrein 

verlieten we de piste van één Mobipunt 
en kwamen we tot een heus netwerk van 
(mobiliteits)diensten, vertrekkende vanuit 
de “goesting” van organisaties die (nu al) za-
ken met elkaar (willen) delen. Een aanbod 
op maat van Hoog Kortrijk moet wel hand 

in hand gaan met investeringen van de 
overheid in een snel en goed uitgewerkt 
openbaar vervoer richting (minstens) het 
station van Kortrijk. Zonder die investering 
zou het verhaal niet kloppen.
Zie ook www.mobipunt.be
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Mobiliteitsadvies 
op maat
In de toekomst kan ieder-
een op Hoog Kortrijk met 
alle vragen rond mobiliteit 
terecht bij elkaar, op een 

geoloket of bij een MobiliteitsCoach. De 
aanwezige kennis wordt zo voor iedereen 
toegankelijk. Leiedal lanceerde eind 2018 
een testversie van haar Geoloket en werkt 
aan het idee van een MobiliteitsCoach, die 
helpt met advies op maat en praktische 
hulp.
OPROEP: Leiedal zoekt 5 testbedrijven om 
de werking van het loket te verbeteren en 
de MobiliteitsCoach vorm te geven.

Het Hoog Kortrijk-
platform
Een intern platform voor 
alle bedrijven en organ-
isaties op Hoog Kor-
trijk om de waaier aan 

gedeelde diensten en faciliteiten zicht-
baar te maken (poolwagens, fi etsen, 
steps, vergaderzalen, gezamenlijke aan-
bestedingen voor onderhoud ...). Via 
een publieke versie kunnen ook bezoe-
kers terugvinden hoe ze het park vlot kun-
nen bereiken.
OPROEP: Wie helpt ons in beeld te bren-
gen waaraan zo’n platform op maat van 
Hoog Kortrijk moet voldoen?

Het Hoog Kortrijk-
laadpalennetwerk
SD Worx deelt zijn laadpaal 
vandaag al met plezier met 
de buren. Zulke pioniersac-
tiviteiten maken we zicht-

baar en we zetten een systeem op om alle 
laadpalen op Hoog Kortrijk toegankelijk te 
maken. In een volgende fase leggen we 

leasing en onderhoud op zich neemt.
OPROEP: Met dezelfde ambitie lanceerde 
Leiedal een groepsaankoop (e-)fi etsen. 
Ontdek op 7 mei alles over het aanbod op 
het testmoment tussen 11u30 en 14u30, op 
de parking van Labo Bruyland (Benelux-
park 2). 

Het Hoog Kort-
rijk-onthaal
Hoog Kortrijk heeft 
vandaag niet echt 
een centrale plaats. 
Wanneer verschillen-

de ideeën - zoals een restaurant, winkel, 
postpunt of vaste plek voor foodtrucks - 
geclusterd worden op één plek, kan een 
echte onthaalplek voor het park ontstaan.
OPROEP: Welke organisatie heeft de am-
bitie om deze onthaalfunctie op termijn op 
zich te nemen?

De Hoog Kortrijk-
wandelroutes
We werken op een prachtig 
wandelpark, denk maar aan 
de autovrije paden, de Ro-
zentuin of het Kennedybos. 

We zetten bestaande en nieuwe wandel-
lussen in de kijker en we maken de Bud-
dyrun van 16 mei blijvend zichtbaar.
OPROEP: Wie zet mee activiteiten op rond-
om de wandelroutes? Wie maakt ‘verwan-
delingen’ deel van de vergadercultuur? 
Waar kunnen bedrijven hun ‘achterzijde’ 
aansluiten op fi ets- en wandelpaden? Wie 
helpt de routes mee in kaart brengen?

Franky & Caroline (Bond Moyson) aan ‘hun’ nieuwe 
toegang tot het Kennedypad. Bond Moyson bracht als 
eerste wandelroutes in kaart voor zijn medewerkers.

de fi nanciële middelen van bedrijven en 
overheid samen om hubs met laadpalen te 
bouwen.
OPROEP: Filip van SD Worx en Bert van 
Kortrijk Xpo zoeken collega-bedrijven met 
(interesse in) elektrische laadpalen om 
samen een netwerk uit te bouwen.

Om oplossingen te vinden, moet je (de noden van) elkaar leren kennen. Tijdens een van 
onze bijeenkomsten bleek de hoge haag aan Decathlon de fi etsers onzichtbaar te maken 
voor uitrijdende auto’s. Een dag later was de haag al gesnoeid.

“Om de dynamiek 
van al deze 
initiatieven niet 
verloren te laten 
gaan, kan een 
platform waarin 
we alle initiatieven 
verankeren een 
volgende stap zijn.”
(Bert, Kortrijk Xpo)

“Het verhaal van Hoog 
Kortrijk Morgen, en zeker 
de aandacht voor de 
wandel- en fi etscultuur, 

sluit perfect aan bij de 
ambities van Leiedal. De 

acties zijn geen ad-hocacties, 
maar passen binnen de ruimtelijke 

langetermijnvisie waaraan de Stad en 
Leiedal samen aan het werken zijn. 
Met een actualisatie van het bestaande 
masterplan en een geïntegreerde visie 
willen we in Hoog Kortrijk investeren 
zodat talent en ondernemers hier mee de 
toekomst (willen) maken. 
Dergelijke projecten ondersteunen 

we dan ook graag. Samen met de stad 
Kortrijk gaan we in het kader van het 
Europese project Share-North verder op 
zoek naar extra middelen om de ideeën - 
zoals deelfi etsen en gedeelde poolwagens 
- uit te bouwen, en we engageren ons 
om dit netwerk het komende jaar goed 
te begeleiden. We zorgen ervoor dat de 

dynamiek hoog blijft, dat er stappen van 
denken naar doen worden gezet, dat 
ervaringen gedeeld worden en dat de 
pioniers van Hoog Kortrijk Morgen hun 
ideeën in de praktijk kunnen omzetten.”  

Filip Vanhaverbeke is algemeen 
directeur van Intercommunale Leiedal
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 Het netwerk rond Hoog 
Kortrijk Morgen breidt zich 
graag uit met nieuwe betrokken 
collega’s uit het Kennedypark 
en zijn omgeving. Helpen kan 
op verschillende manieren:

• Ondersteunen jij of je 
organisatie een van de 
projecten of heb je ideeën 
om de samenwerking te 
versterken: mail ons via 
hoogkortrijkmorgen@
leiedal.be

• Deel je favoriete plekken 
op Hoog Kortrijk of 
ideeën die je graag 
op het park zou zien 
ontstaan op instagram via 
#HoogKortrijkMorgen

Ann, Aurelie, Bert, Diederik, 
Dries, Filip, Frank, Jeroen, 
Lieven, Maarten, Matthias, 
Matthieu, Mick, Pieter, Sigrid, 
Sofi e, Wim, Wim en Yves zetten 
alvast hun schouders onder de 
vele ideeën, en kijken tegelijk 
uit naar extra helpende handen. 

Dit is de eerste editie van 
de Hoog Kortrijk Morgen-krant. 
In het najaar verschijnt 
de volgende editie.

wandelparcours 
Kennedybos
2.4 km - 30’

Buddyrun
3.11 km

Bruyningpad picknicktafel

veilig oversteken

publieke  elektrische 
laadpaal

fi etsherstelkit

Start  Bruyningpad
15’ naar het station

Foodtruck Yolomi 
dinsdag, 11u30 - 13u00 
Parking Decathlon

Testmoment 
Groepsaankoop  (elektrische) fi etsen 
dinsdag 7 mei 2019, 11u30 - 14u30 
Parking Medisch Labo 
Bruyland Beneluxpark 2

 Help je   
 mee?

“Samenwerking hoeft niet te stoppen bij 
mobiliteit. Wij tekenden de Green Deal Biodi-
versiteit en reiken de hand aan  al wie samen 
acties wil opzetten rond  een aangename 

en gezonde werkomgeving.” Yves, Barco

“Op korte termijn komen er bij ons 500 studenten bij. 
De drukte ten oosten van Hoog Kortrijk neemt toe, 
met veel verkeer door woonwijken. 
Laat ons niet wachten tot het te laat is en nu starten 
met het bouwen aan alternatieven.” Lieven, VIVES

Test vandaag al de eerste wandelroutes uit
Download de routes op www.routeyou.com

Colofon
Redactie: Meneer de Leeuw 
en Leiedal 
Opmaak: Leiedal
V.U.: Leiedal


