
kortrijk 
noord uitbr. 
mobiliteit

    De ontstluiting voor gemotoriseerd verkeer takt aan op het bestaand wegennet van 
Kortrijk Noord. Nieuwe paden doorheen de uitbreiding, van oost naar west en van noord naar 
zuid zorgen ervoor dat ook fietsers en wandelaars (zowel functioneel als recreatief) er hun plaats 
kunnen vinden. 

Intercommunale Leiedal 

  De centrale weg ontsluit de 
bedrijven en is doodlopend. 
De rotonde laat toe te keren. 
Het terrein is uitgerust met 
moderne nutsvoorzieningen 
en infrastructuur. 

  Een deel van de bestaande 
Pieter Verhaeghestraat 

verandert in een fiets- en 
wandelpad. Samen met de 
aanleg van een nieuw pad 

richting Izegemsestraat 
creëert dit tal van 

mogelijkheden om te fietsen 
en te wandelen tussen het 

groen in de open ruimte.

  Een rustplek aan 
het water maakt het 

aangenaam om even 
te vertoeven.

  Vanaf de R8 is het 
bedrijventerrein bereikbaar 
via de Noordlaan, 
Industrielaan en ten slotte de 
Pieter Verhaeghestraat

  Er is een secundaire 
aantakking van de 

wegen voorzien op de 
Izegemsestraat.

  Vrijliggende fietspaden 
dwars door het terrein 
verbinden de omliggende 
straten (Izegemsestraat 
- Pieter Verhaeghestraat 
- St. Katriensteenweg - 
Noordlaan). Ze leiden 
fietsende werknemers 
op een aangenamen en 
veilige manier naar hun 
werkplek.

  Een nieuwe bewegwijzering 
begeleidt bezoekers en 
leveranciers vlot naar de juiste 
bestemming op het hele 
bedrijventerrein.



kortrijk 
noord uitbr. 
natuur & water

    De uitbreiding van Kortrijk Noord voorziet in een kwalitatieve afwerking naar het 
aanpalende open gebied. Een ecologische groenzone doet dienst als bufferzone voor heel het 
bedrijventerrein Kortrijk Noord. Hierin zal ook het watersysteem geïntegreerd zijn.

  Een gescheiden 
afwateringsstelsel zorgt 
voor een aparte afvoer van 
afvalwater en regenwater.

  Bomenrijen langs de 
wegen begeleiden het 
gemotoriseerd verkeer 
en zorgen voor een 
visuele afwerking.

  Mantelvegetatie met 
inheems plantmateriaal 
buffert het bedrijventerrein 
ten opzichte van de 
aanpalende woningen en 
open ruimte.

  Grote bufferbekkens 
voorzien in vertraagde 
afvoer van regenwater 
naar de Vaarnewijkbeek en 
doen dienst als blusvijvers.

  Knotbomen accentueren 
de beektracés.

  Een moerasbos 
(elzenbroek) combineert 

groen- en waterbuffering 
langs de Vaarnewijkbeek.

  Het hermeanderen 
van de Vaarnewijkbeek 
en het wegnemen van 
obstakels bevorderen 
de natuurlijke loop. 
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kortrijk 
noord uitbr. 
ruimte voor 
ondernemen

    Het bedrijventerrein Kortrijk Noord breidt uit met 22 ha. Deze uitbreiding is gelegen 
tussen de Izegemsestraat en de Sint-Katriensteenweg. Zo’n 18 hectare is gelegen op grondgebied 
Kuurne, de overige 4 hectare op grondgebied van Kortrijk. Het overgrote deel van de gronden 
is bestemd voor bedrijven met een ruimtebehoefte groter dan 5.000 m². Langs de Sint-
Katriensteenweg zal er ook plaats zijn voor een viertal kleinere bedrijven. Bedrijven met als 
activiteit zware of lichte productie, transport en opslag kunnen op deze uitbreiding terecht.

  Een bestaande 
bedrijvencluster wordt mee 
ontsloten en geïntegreerd 
in de uitbreiding.

  De uitbreiding biedt 
vanaf 2016 plaats aan drie 
à vier kleinere bedrijven 
(<5.000 m²).

  Op de uitbreiding 
kunnen vanaf 2016 10 à 15 

grotere bedrijven terecht 
(>5.000 m²).

  Alle bedrijven voorzien 
op hun eigen perceel 
voldoende parkeerplaatsen 
voor werknemers en 
bezoekers. 

  Beperkt kleurgebruik 
van de bedrijfsgebouwen 
creëert samenhang op het 
bedrijventerrein.
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