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STRUCTUURSCHETS BENELUXLAAN

Deze structuurschets omvat de realisatieaspecten voor de “regionale gemengde zone voor handel en
diensten” vastgelegd in het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij besluit van 06.07.01.
Deze structuurschets omvat twee delen :
1. toelichting bij het ontwerp
2. stedenbouwkundig plan met stedenbouwkundige voorschriften

Deel 1 is informatief. Het geeft weer wat de context is van het plan en hoe het plan werd opgebouwd.
Deel 2 vormt het eigenlijke stedenbouwkundig plan. Dit deel vormt het afspraakdocument tussen de
realisator (de intercommunale Leiedal) en de vergunningverlenende overheid (AROHM en
Stadsbestuur Kortrijk).

Opgemaakt door de Intercommunale Leiedal, Kennedypark 10, 8500 Kortrijk
ir . Karel Debaere
directeur
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1.

Bestaande toestand

1.1.

Ligging

Het plangebied is gelegen op het grondgebied Kortrijk, in het gebied Hoog Kortrijk, ten zuiden van de
E17.
Het gebied wordt begrensd door :
ten westen:
Panoramaweg (met achterliggend het Kennedypark) en de grenzen van de
uitbreiding van Barco
ten noordoosten
de Beneluxlaan en Doorniksesteenweg
ten zuiden :
de Elleboogstraat

1.2.

Oppervlakte

Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 25,5 ha.

1.3.

Juridische toestand

Op 06.07.01 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de gedeeltelijke wijziging van het
gewestplan Kortrijk de bedoelde zone kreeg de bestemming “regionale gemengde zone voor handel
en diensten”.
Een regionale gemengde zone voor diensten en handel is uitsluitend bestemd voor de
vestiging van dienstverlenende activiteiten en handelsactiviteiten waarvan de functie verder
reikt dan het gemeentelijke vlak en waarvan de vestiging in het woongebied om ruimtelijke
redenen niet aangewezen is.
Het betreft niet- loketgebonden kantoren en administratieve gebouwen, centra voor vorming,
herscholing en bijscholing exclusief dagonderwijs, grootschalige culturele infrastructuur zoals
evenementenhal, bioscoopcomplex,…, groothandel en detailhandel voor zover dit gebeurt in
winkeleenheden die architecturaal en functioneel een samenhangend geheel vromen of in
winkels van volumineuse goederen.
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2.

Stedenbouwkundige context

2.1.

Hoog Kortrijk

de noordzuidas

Het plangebied maakt deel uit van het project Hoog Kortrijk.
Hoog Kortrijk is de ontwikkelingspool in de regio Kortrijk voor (grootschalige) tertiaire activiteiten.
Men vindt er de KULAK (universiteit), de CATHO (campus van hogescholen), het Vormingsinstituut,
het Kennedypark (zone voor kantoren en diensten), de Hallen (beurzen- en congressencomplex),
Kinepolis (fimzalencomplex).
Nieuwe projecten zijn in ontwikkeling: het researchpark, het hoogwaardig bedrijventerrein Deltapark,
de uitbouw van de campus van de Hallen met een zesde hal en een evenementenhal, de aanleg van
het nieuwe kerkhof van Kortrijk, ….

2.2.

Globale structuur Hoog Kortrijk

In 1990 werd een meervoudige stedenbouwkundige opdracht uitgeschreven voor de structurering van
de verdere ontwikkeling van het gebied.
Professor Bernardo Secchi werd de laureaat van deze meervoudige opdracht. Voor de verdere
ontwikkeling van Kortrijk definieerde hij een centrale stadsas, de noordzuidas, die de ruggengraat
moet zijn van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Kortrijk.
Op deze noordzuidas zijn diverse deelcentra gelegen. Hoog Kortrijk is er één van. De noordzuidas
wordt ook de drager van een belangrijke openbaar vervoer as.
De structuur van Hoog Kortrijk wordt gedefinieerd door de stedelijke as (de noordzuidas), de regionale
as, die aansluiting geeft op het hoofdwegennet , drie rotondes waarop de hoofdstraten van het gebied
aansluiten. Deze structuur moet consequent worden uitgebouwd en Hoog Kortrijk een beter leesbaar
maken.

2.3.

hoofdstructuur Hoog Kortrijk

Bestemming

Bernardo Secchi zag in het structuurplan dat hij voor Kortrijk ontwikkelde de zone Beneluxlaan als een
mogelijkheid tot verder ontwikkeling van kantoren en diensten (uitbreiding Kennedypark), maar ook als
een mogelijkheid om hier nieuwe handelsfuncties te concentreren.
De noordzuidas zou aldus het shopping centrum in het noorden van de stad (Kuurne), het
winkelapparaat in het stadscentrum en het nieuw handelscentrum op Hoog Kortrijk op een logische
manier met mekaar verbinden. In de werkgroep distributie werd, met alle betrokken partners,
onderzocht welke handelsfuncties hier kunnen worden toegelaten. De conclusie was dat een klassiek
shopping centrum of een hypermarkt niet kan worden toegelaten. Wel kunnen hier een themapark,
specifieke handelszaken, handelszaken voor volumineuze goederen of een concentratie van
middenstandszaken die plaats tekort hebben in de binnenstad, worden samengebracht.
Het stadsbestuur van Kortrijk besliste dan ook bij de herziening van het gewestplan in 2001, beide
mogelijkheden (handel en diensten) te voorzien voor de zone Beneluxlaan.
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3.

Randgegevens

3.1.

Ontsluitingsstructuur voor autoverkeer

Het gebied moet langs de westkant aansluiten op het bestaande Kennedypark. Op het Kennedypark
is een aansluiting voorzien met een weggebied van 15 meter.
In de hoofdstructuur van Hoog Kortrijk zijn op de Beneluxlaan 3 rotondes geprojecteerd die de
ontsluiting moeten verzorgen van de omliggende gebieden (zie ook deel 2).
De zone Beneluxlaan moet haar ontsluiting vinden naar deze kruispunten.

3.2.

Netwerk van voet- en fietspaden

In Hoog Kortrijk wordt ook gestreefd naar een fijnmazig netwerk van voetgangers- en
fietsverbindingen.
In de oost-west richting moeten verbindingen worden gecreëerd die continu zijn en die alle groene
zones en het landbouwgebied met mekaar verbinden. Bestaande landwegen kunnen worden
opgenomen in het netwerk.
Er zijn zowel aan de oost als aan de westzijde aanzetten (doorgangen voor voetgangers en fietsers)
waarop kan worden aangesloten.
Er wordt ook aangesloten op de bestaande voetgangersverbindingen binnen het Kennedypark zodat
ook hier aaneengesloten wandelmogelijkheden ontstaan.

3.3.

Elementen van het (bebouwde) landschap

Het terrein is licht golvend. Het heeft een hoogteverschil van 16 meter. De structuur kan worden
gekarakteriseerd door volgende elementen : de kam (hoogtelijnen 45-46), een dal met gracht
(hoogtelijnen 33-34) en een lichte insnijding die de twee verbindt.
Het terrein is doorsneden met een reeks landwegen waarvan de meeste berijdbaar zijn maar waarvan
ook sommige delen alleen maar voetweg zijn.
Verspreid over het terrein vinden wij diverse huizengroepen.
Waardevol groen is er nauwelijks aanwezig.
Wij vinden er een waardevolle solitaire boom, een mooie bomengroep langs de zuidelijke kant (buiten
het plangebied), enkele groepen struiken en enkel -minder waardevolle- bomengroepen.

3.4.

Groepjes woningen

In het gebied komen verschillende kleine woninggroepen voor. Enkele woningroepen zijn reeds
afgebroken of zullen worden afgebroken. Andere groepen worden bewaard.
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4.

stedenbouwkundige structuur

4.1.

Hoofdstructuur

1.

Toegangswegen (dreven)

De zone wordt op het hogere wegennet ontsloten door twee dreven die uitgeven op de 2 rotondes
aan de Doorniksesteenweg - Beneluxlaan. Conform met de voorstellen van de algemene structuur
van Hoog Kortrijk wordt hier gestreefd naar zware groenmassieven .

4.

Bijkomende ontsluiting

Afhankelijk van de verdere realisatie kan nog een bijkomende weg worden gerealiseerd, die aftakt op
de toegangsweg uitgevende op het kruispunt van Beneluxlaan en Doorniksesteenweg.

5.

Ontsluitingsweg Barco

Barco krijgt een bijkomende ontsluitingsmogelijkheid

4.2.

Ontsluiting van de bestaande woningen

De ontsluiting van de bestaande woningen gebeurt langsheen een secundaire ontsluitingsstructuur
die op sommige plaatsen deel uitmaakt van de doorlopende voetgangers- en fietsverbindingen.

2.

Aansluiting op het Kennedypark

Het kruispunt van de Liefdeweg met de Doorniksesteenweg kan omwille van de verkeersveiligheid,
worden afgesloten voor autoverkeer.

In het Kennedypark is ten noorden van Barco, een zone van 15 meter voorzien om de aansluiting te
verwezenlijken. Deze weg volgt verder zoveel mogelijk het kleine dal waarin een beek loopt
(gedeeltelijk ingekokerd).

3.

Dwarsweg

Die oost-west lopende toegangswegen en de aansluitingsweg naar het Kennedypark worden
onderling verbonden door een noord-zuid weg. Ook deze weg wordt zoveel mogelijk aangelegd in de
kom van het terrein, zodat de gebouwen op een natuurlijke manier hoger komen te liggen. Deze weg
heeft een ander karakter. Er worden geen hoge bomen geplant.
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4.3.

Netwerk van voetgangers- en fietsverbindingen

Door het gehele gebied loopt een fijnmazige netwerk van voetgangers- en fietswegen. Deze zijn niet
alleen dienstig voor het recreëren van degene die in deze zone en in het Kennedypark (zullen)
werken, maar vormen ook een onderdeel van een groter netwerk dat in Hoog Kortrijk vooral oost-west
verbindingen moet creëren.
Het netwerk sluit aan op bestaande voetwegen in het Kennedypark, op bestaande verbindingen naar
het natuurgebied “de kleiputten” ( ten oosten van de Doorniksesteenweg) en op bestaande
landbouwwegen.

4.4.

Focuspunten

In, en aan de rand van, het gebied zijn er drie bouwlocaties die beeldbepalend kunnen zijn voor de
gehele site. Deze plekken vragen dan ook een bijzondere behandeling.
Hier kunnen “markante” gebouwen worden opgetrokken als merktekens van het gebied. De inplanting
van deze gebouwen vraagt bijzondere aandacht. Zij moeten rekening houden met zichtlijnen en reliëf,
ze moeten, meer dan de andere gebouwen, een architecturale uitstraling hebben.
Locatie 1 vormt een perspectiefpunt vanuit drie kanten: als men Hoog Kortrijk binnenrijdt vanuit de
verkeerswisselaar “het Ei” komt, vanuit de nieuwe noord-zuid-as in de te ontwikkelen zone en vanuit
het Kennedypark.
Locatie 2 vormt het front van de nieuwe zone gezien vanuit de Beneluxlaan.
Locatie 3 op het terrein van Barco kan eventueel een signaalfunctie vervullen vanuit de nieuwe
toegangsweg naar de zone en in minder mate vanuit het Kennedypark.
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4.5.

Groenstructuren

Bernardo Secchi definieerde de structuur van de stad Kortrijk met een hoofdas (de noordzuidas) die
doorsneden wordt door een reeks van horizontale assen die in oost-west richting lopen : de Leie, de
spoorweg, de E17, ….
Maar ook het landschap is tussen Kortrijk en Doornik in een reeks van dalen en hoogtes in deze oostwest richting opgebouwd.
Conform met deze analyse stelt hij dan ook voor groenpartijen in deze oost-west richting aan te
brengen en op die manier de morfologie van het landschap te ondersteunen en te versterken.
In de ontwerpen van andere zones in Hoog Kortrijk (researchpark, Deltapark, Ten Houtte, …) werd dit
principe reeds toegepast.

4.5.1. Oostelijk deel
Ook in de zone Beneluxlaan wordt dit principe toegepast. Er worden vier bomengroepen in oost-west
richting ingeplant, die de basis van de groenstructuur vormen.
• langs de beide toegangswegen worden 4 rijen bomen geplant : 2 rijen bomen langs de
toegangsweg en een tweede rij bomen waarin de parkings van de aanliggende bedrijven hun
plaats vinden ( a).
• de aansluitingsweg naar de Kennedylaan wordt aan weerszijden beplant met bomen ( b).
• ten zuiden van het gebied van Barco kan een groenscherm de overgang vormen tussen
Kennedypark en landschap.
• op de perceelgrenzen worden hagen met een hoogte van ± 1,50 m aangeplant.
4.5.2. Westelijk deel
De westelijke kant van het gebied heeft een ander karakter. Hier worden de gebouwen ingeplant in
een grote open ruimte, zonder perceelsscheidingen. Het is als het ware een groot grastapijt dat zich
van het bufferbekken naar het open landschap ontrolt, waarin de gebouwen worden ingeplant. Deze
grote open ruimte wordt alleen begrensd door hagen op de westelijke kant (grens met Barco-terrein)
en de oostelijke kant (oostelijke kant weg). Eventueel kunnen hier kleinere bomenpartijen of linten
worden ingeplant.
4.5.3. Andere
Op het laagste punt van het terrein wordt een bufferbekken aangelegd ( c). Dit bekken wordt
vormgegeven als een vijver. De ruimte er rond wordt ingericht als publieke ruimte en ingeschakeld in
het wandelcircuit doorheen het Kennedypark.
Op de aansluitingspunten met de Beneluxlaan ( d) wordt eveneens een zekere ruimte open
gehouden. Zij moeten op vlak van herkenning en verkeersveiligheid een belangrijke rol spelen.
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5.

Bestemming, fasering, beeldvorming

5.1.

bestemming en fasering

Het gewestplan geeft als globale bestemming van de zone: regionale gemengde zone voor handel en
diensten.
De mogelijke inplanting van handelszaken wordt beperkt tot de zone C en B3.
In de zone A1 kunnen, in het kader van een globaal project van kantoren en diensten, enkele
kleinschalige handelszaken worden toegelaten die ondersteunend werken op het niveau van het
Kennedypark en van Hoog Kortrijk ( horeca, kopiehuis, bankkantoor, …).
In de zone C (grootte ongeveer 2ha 60a) en B3 (grootte ongeveer 1ha22), gelegen langs de
Beneluxlaan, kunnen grotere handelszaken worden ingeplant.
De inplanting van handelszaken is evenwel niet zeker. Indien op halflange termijn blijkt dat deze nood
zich niet voordoet kan de zone ook worden ontwikkeld voor kantoren en diensten.
In de zones A3, A6, D2 en E2 kunnen de bestaande woningen behouden blijven. Eventueel kunnen
deze zones later de bestemming van kantoren en diensten krijgen.
Zone F is voorzien voor de uitbreiding van het bedrijf Barco. Deze zone is reeds eigendom van Barco
zodat een tussenkomst van de overheid voor de realisatie niet meer noodzakelijk is.

5.2.

fasering

Het bedrijventerrein wordt globaal in twee fasen ontwikkeld, zoals aangeduid op bijgaande schets.
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6.

Beeldvorming

6.0.

6.6.

markante gebouwen

Het globale beeld zal worden bepaald door de groenmassieven en de inplanting van de gebouwen.
Beide elementen moeten op mekaar inspelen. Om dit te bereiken worden op verschillende plaatsen
bijkomende voorwaarden opgelegd.

Op de focuspunten 1 en 2 van de zone kunnen markante gebouwen komen die het beeld van de zone
bepalen.
Deze gebouwen moeten van een hoge architecturale kwaliteit zijn.

Globaal gezien kunnen er twee gebieden worden onderscheiden.
In het oostelijk deel worden de gebouwen ‘gevat’ door de bomenrijen en de hagen.
Het westelijk deel is een meer open ruimte waar de gebouwen in een soort parksfeer worden
ingeplant. (Hierbij worden vooral de randen van het gebied als een continuë groenzone aangelegd. In
deze zone mogen geen gebouwen of parkings komen. De parkings tussen de gebouwen moeten ook
visueel worden afgeschermd).

In het bijzonder het gebouw ten noorden is het referentiepunt voor de zone omdat het vanop de
hoofdwegen in en rond de zone (Ei, Beneluxlaan, Kennedylaan, nieuwe dwarsweg) zichtbaar is.
Hier moet een hoger gebouw komen.

De gebouwen die aansluiten bij de groenmassieven van de toegangswegen kunnen vrijer worden
ingeplant. Voor de gebouwen die zich in meer open zone bevinden (westelijke deel) gelden striktere
voorwaarden van inplanting en materialen.

6.1.

groeperen van grotere en kleinere gebouwen

Grotere gebouwen (grotere kavels) en kleinere gebouwen (kleinere kavels) worden gegroepeerd.
De westelijke zone is het best geschikt voor grotere gebouwen. In de oostelijke zone kunnen kleinere
kantoorgebouwen worden ingeplant.

6.2.

een orthogonaal bebouwingspatroon

Alle gebouwen moeten worden ingeplant volgens een orthogonaal patroon, d.w.z. parallel met of
loodrecht op de toegangsweg die uitgeeft op het kruispunt van de Beneluxlaan en de
Doorniksesteenweg.
Uitzondering wordt gemaakt voor de markante gebouwen (zie verder).

6.3.

bouwlijnen

Op een aantal plaatsen worden verplichte bouwlijnen opgelegd, op ander plaatsen worden alleen de
uiterste grens van de bebouwing aangegeven (zie schets hiernaast).

6.4.

hoogtes van de gebouwen

De gebouwen zijn in principe twee of drie bouwlagen hoog (kroonlijsthoogte tussen 6,5 en 12 meter).
Uitzondering wordt gemaakt voor het markant gebouw in het noorden van de zone.

6.5.

terreinbezetting

Er dient minimaal een V/T van 0,4 te worden gerealiseerd
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2.
STEDENBOUWKUNDIG PLAN MET
STEDENBOUWKUNDIGE
AFSPRAAKVOORSCHRIFTEN
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1.

Bestemming

1.1.

Per zone

HOOFDZONE
A

B

SUB-ZONE
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3

C

C

D

D1
D2
E1
E2
E3

E

BESTEMMING
kantoren, diensten,
dienstverlenende activiteiten,
evenementenhalle
kantoren, diensten
wonen
kantoren, diensten
kantoren, diensten
wonen
kantoren, diensten
kantoren, diensten
kantoren, diensten
handel (zie 1.2.)
handel of kantoren en
diensten
kantoren, diensten
wonen
kantoren, diensten
wonen
kantoren, diensten

WISSELBESTEMMING
kantoren, diensten
kantoren, diensten
-

kantoren, diensten
kantoren, diensten
-

De wisselbestemming is de bestemming die dient te worden gerealiseerd als de hoofdbestemming
van de zone verdwijnt.

1.2.

Aanvullende voorwaarden

1.

ZONE A1:

Deze zone wordt beschouwd als een beeldbepalende locatie voor een markant gebouw. Deze zone
kan ook op functioneel vlak een centrale betekenis krijgen door bijvoorbeeld de inplanting van horeca,
recreatie, evenementenhalle, dienstverlenende activiteiten op niveau van het kantorenpark en van
Hoog Kortrijk.

2.

ZONE B:

Zone B wordt opgedeeld in 3 sub-zones (B1, B2 en B3).
Zones B1 en B2 zijn uitsluitend bestemd voor kantoren en diensten.
In zone B3 mogen op het gelijkvloers eventueel handelsactiviteiten komen indien deze zone in
samenhang met zone C wordt ontwikkeld en ontsloten wordt langsheen de weg tussen B3 en C. Zone
B3 wordt voorlopig vrij gehouden, totdat er duidelijkheid is over de aard en het effect van een
handelsvestiging op zone C. Vooraleer zone B3 voor handel kan ontwikkeld worden, moeten eerst in
overleg met het Stadsbestuur de aard en de grootte van de handelsfuncties verder gedetailleerd
worden.

3.

ZONE C:

De zone C heeft in eerste plaats een bestemming voor de vestiging van handelzaken. Indien blijkt dat
er geen vraag is kan deze zone worden omgevormd tot een zone voor handel en diensten.
Bij realisatie van de bestemming “handel” zal een inrichtingsplan moeten aantonen hoe deze zone als
één architecturaal geheel zal ontwikkeld worden.

4.

ZONES A3, A6, D2 en E2:

De bestaande woonenclaves kunnen blijven bestaan. Deze woningen zijn zonevreemde woningen.
Aanpassingen aan de woningen kunnen gebeuren in functie van de leefbaarheid van de bestaande
woningen. Indien echter kantoren of diensten (= wisselbestemming) zich er willen vestigen, moeten
die voldoen aan de globale voorschriften conform de aansluitende hoofdzone (A3 ÆA4, A6 Æ A5,
D2 ÆD1, E2 ÆE1, A4 ÆA2) en moet de volledige enclave omgevormd worden naar de
wisselbestemming. Omwille van het zonevreemd karakter van de woningen zullen de
bouwmogelijkheden voor alle woonenclaves van het gebied worden vastgelegd in een afzonderlijk
bijzonder plan van aanleg.
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2.

bouwvoorschriften

3.

omgevingsaanleg

2.1.

een orthogonaal bebouwingspatroon

3.1

afsluitingen op de perceelsgrenzen

Alle gebouwen moeten worden ingeplant volgens een orthogonaal patroon, d.w.z. parallel met of
loodrecht op de toegangsweg die uitgeeft op het kruispunt van de Beneluxlaan en de
Doorniksesteenweg.
Dit geld niet voor de markante gebouwen (zie verder).

zone A : geen afsluitingen toegelaten
zone B,C,D,E :
op de grenzen met het openbaar domein : verplichte beukenhaag hoogte 1,50 meter
op de andere grenzen : beukenhaag

2.2.

3.2.

bouwlijnen

Op een aantal plaatsen worden verplichte bouwlijnen opgelegd, op ander plaatsen worden alleen de
uiterste grens van de bebouwing aangegeven.
Deze staan aangeduid op het plan.

2.3.

hoogtes van de gebouwen

De gebouwen zijn in principe 2 à 3 bouwlagen hoog (kroonlijsthoogte 6,5 m à 12 m).
Uitzondering wordt gemaakt voor het markant gebouw in zone A1.
Dit gebouw mag tot 25 meter hoog zijn.

2.4.

bouwtypologie

Kleinere en grotere gebouwen worden geordend in verschillende zones.
Zone A is bestemd voor grotere gebouwen (minimum 1500m²).
Zone B en zone D zijn bestemd voor kleinere gebouwen.
Over zone E zal slechts uitspraak worden gedaan na de realisatie van fase 1.

toegangen tot de bedrijven

voor alle zones :
het deel van de toegangsweg tussen de openbare weg en de rooilijn wordt aangelegd in (licht)grijze
betonstraatstenen.
Voor zones B,C,D,E :
Er mag in de haag op de perceelsscheiding een opening worden gemaakt met een maximum breedte
van 6 meter. De toegangen tot de bedrijven worden genomen rekening houdend met de aangeplante
bomen (er mogen geen bomen worden verwijderd).

3.3.

parkings

In de zones A2, A3 moeten de parkeerplaatsen tussen de uiterste bouwlijnen gelegen zijn. De
parkings moeten visueel worden afgeschermd.
In de zones D1, D2, E1 en E2 moeten de parkeerplaatsen zoveel mogelijk tussen de dubbele bomenrij
op privaat terrein worden aangelegd.

3.4.

plannen van de omgevingsaanleg

De realisator van de zone zal samen met het ontwerp van de wegenisaanleg een ontwerp van de
totale groenaanleg van het openbaar domein voorleggen.
De aanleg van de op het bestemmingsplan aangeduide bomenrijen en hagen, gebeurt tegelijkertijd
met de uitvoering van de wegenis.
Ieder bedrijf dat zich op de zone vestigt zal bij de bouwaanvraag een gedetailleerd plan met de
omgevingsaanleg van het bedrijf voorleggen.
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