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Het Beneluxpark is gelegen op Hoog-Kortrijk en sluit aan bij de bestaande kantorenzone, Kennedy-
park. De zone ligt net naast de verkeerswisselaar die in de volksmond ‘het ei’ genoemd wordt. Alle 
grote verkeersassen (E17, A19, E403) zijn daardoor heel vlot bereikbaar.
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2 structuurschets

Het gebied is bestemd als regionale zone voor diensten en handel. Deze bestemming werd verder 
gedetailleerd in de structuurschets die goedgekeurd werd door de betrokken instanties. 
In deze structuurschets werd het plangebied opgedeeld in verschillende deelgebieden.

• A1
Gezien de beeldbepalende locatie van dit gebied, wordt deze zone gereserveerd voor de realisatie van 
een markant gebouw. In dit gebouw kunnen kantoren en diensten gecombineerd worden met activ-
iteiten die ondersteunend werken voor het Kennedypark en voor andere functies op Hoog Kortrijk (AZ 
Groeninghe, Xpo, Campussen, …).

• A2
In deze zone kunnen enkel kantoren en diensten zich vestigen. Hiervoor werd een vernieuwend con-
cept uitgewerkt, ‘kantoren in het park’. Kantoren worden ingeplant in een parkomgeving, volgens de 
hoogtelijnen op het terrein, zonder visueel waarneembare perceelsgrenzen.

• A3 - A6
Deze zones maken deel uit van een eventuele uitbreiding in een later stadium.

• B1
Dit perceel werd reeds verkocht voor de vestiging van een kantoorgebouw.

• B2
Deze zone kan in een later stadium aangesneden worden voor de vestiging van kantoren en diensten.

• B3 en C
In deze zones is de inplanting van handelszaken (grootschalige kleinhandel) mogelijk. In zone C is 
Decathlon reeds gevestigd. Als echter blijkt dat er geen nood is aan ruimte voor handelszaken, kan 
deze zone ook ontwikkeld worden i.f.v. kantoren en diensten.

• D en deel van E1
In deze zones kunnen kantoren en diensten zich vestigen. Deze zones zijn op vandaag uitverkocht.

• Rest E1 - E3
Deze zones maken deel uit van een eventuele uitbreiding in een later stadium.
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3 ConCEpt kAntoREn in hEt pARk

3.1 BouwstEnEn plAn

Hoogtelijnen en mogelijke perceelsindeling Parkeervlakken en keermuren Bebouwing en percelen Groenaanleg
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3.2 stEDEnBouwkunDig plAn

De zone A2 wordt opgevat als een grote open ruimte die zich als het ware als een groot grastapijt 
van het bufferbekken naar het open landschap ontrolt en waarin de gebouwen worden ingeplant 
zonder visuele aanduiding van de perceelsgrenzen. Belangrijk hierbij is dat een uniform concept voor 
de buitenaanleg (parkeervlakken, groenaanleg, …) aan de verschillende kopers opgelegd wordt. 
Hiervoor werden gedetailleerde bestekken opgemaakt door landschapsarchitect Bas Smets uit Brus-
sel. Voor de uitvoering van de bestekken wordt begeleiding op maat voorzien door deze landschap-
sarchitect.

De kantoorgebouwen worden gekoppeld aan de parkeervlakken die de hoogtelijnen van het terrein 
volgen en op die manier tredes vormen in het licht hellende landschap. Aan de noordoostelijke rand 
van de parkeervlakken dient de koper een lage keermuur te voorzien die de niveauverschillen van het 
terrein opvangen en extra accentueren.
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normen 

Voor het bouwen van de kantoorgebouwen moeten drie normen in acht genomen worden:
• de vloer/terrein norm
• de 900m²-norm
• de parkeernorm

Per perceel moet de verhouding tussen de som van de oppervlakte van alle bovengrondse 
verdiepingen (excl. buitenterras) en de totale perceelsoppervlakte, minstens 0,3 bedragen (=V/T-
norm). Op die manier wordt een minimaal bovengronds volume gegarandeerd.

Bovendien wordt opgelegd dat de som van alle bovengrondse verdiepingen  (excl. buitenterras) 
minstens 900 m² dient te bedragen. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk mits goedkeuring van 
de stad Kortrijk en op voorwaarde dat de andere normen die van toepassing zijn nog steeds gehaald 
worden (de criteria om beroep te kunnen doen op het uitzonderingsmechanisme zijn omschreven in 
nota …).

Een derde norm is de parkeernorm. Elk bedrijf is verplicht om te zorgen voor voldoende parkings 
op hun terrein. Als parkeernorm geldt dat per 25 m² kantoorvloeroppervlakte, één parkeerplaats 
moet gerealiseerd worden. Doordat de oppervlakte van de parkeervlakken echter vast ligt, 
resulteert dit in een maximale kantoorvloeroppervlakte (som van de vloeroppervlakte van alle 
verdiepingen, excl. buitenterras, bedrijfswoning, garage en pure archiefruimte). Deze maximale 
oppervlakte kan echter verhoogd worden door de realisatie van ondergrondse parkings. 
 

Voorschriften 

Belangrijke aspecten uit de stedenbouwkundige voorschriften:

• enkel kantoren en diensten
• de zuidwestelijke rand van het parkeervlak geldt als verplichte bouwlijn 
  met een maximale bouwdiepte van 12m
• op de verdieping mag het parkeervlak gedeeltelijk overbouwd worden
• minimum twee bovengrondse bouwlagen, maximum vier
• hedendaagse architectuur en vormgeving
• verplichte aanleg parkeervlakken en groen volgens bestekken

ge
wa

ma
ro

na
P B
eneluxpark

 Afwijking parkeernorm

 Afwijking V/T - norm

 Ondergrondse parking



14 15

omgevingsaanleg




