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INLEIDING EN AANLEIDING VAN DE OPGAVE

Mobiliteit is een thema dat gemeente 
grenzen overstijgt. In de vervoerregio 
Kortrijk werken 13 gemeenten en di-
verse actoren samen aan mobiliteit in 
hun regio. Wat is een vervoerregio? Wat 
doet ze? Hoe past deze orïentatienota 
in het proces?



2.1 VERVOERREGIO KORTRIJK

Op basis van het principe ‘basismobiliteit’ 
had iedere Vlaming tot voor kort op en-
kele honderden meters van zijn deur een 
bus- of tramhalte, ook als hiervoor geen 
vraag was. Met de invoering van het de-
creet ‘basisbereikbaarheid’ wil de Vlaamse 
overheid het aanbod beter afstemmen op 
de noden; dit met een belangrijke rol voor 
de lokale besturen. 

Hiervoor wordt Vlaanderen opgedeeld in 
15 vervoerregio’s. Met de inrichting van 
vervoerregio’s en de daarbij horende 
vervoerregioraden en regionale mobili-
teitsplannen hebben de gemeenten een 
kader waarbinnen ze kunnen samenwer-
ken aan de mobiliteitsuitdagingen van de 
toekomst.

Vervoerregio Kortrijk omvat 13 gemeenten 
en bestrijkt 402,9 km2. In 2017 telde de 
vervoerregio 306.512 inwoners. Het gaat 
om een kleine regio die dicht bevolkt is.

De vervoerregio Kortrijk bestaat uit de 
gemeenten:
• Anzegem
• Avelgem
• Deerlijk
• Harelbeke
• Kortrijk
• Kuurne
• Lendelede
• Menen
• Spiere-Helkijn
• Waregem
• Wervik
• Wevelgem
• Zwevegem

Andere vaste partners binnen de ver-
voerregio Kortrijk zijn het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), 
De Lijn, De Vlaamse Waterweg (DVW), 
Intercommunale Leiedal, de provincie 
West-Vlaanderen en het Departement 

Omgeving.

De vervoerregio poogt ook over de gren-
zen heen te kijken. Daarom worden ook  
actoren uit andere vervoerregio’s en uit 
Wallonië (TEC) en Frankrijk. (Eurometro-
pool, Ilevia) betrokken. Op die manier 
wordt een grensoverschrijdende afstem-
ming voorzien.

VERVOERREGIO KORTRIJK8



De opmaak van een regionaal mobiliteits-
plan en deze oriëntatienota kadert in de 
uitvoering van het decreet basisbereik-
baarheid (22/06/2019). Het decreet basis-
bereikbaarheid beschrijft op welke manier 
mobiliteit de komende jaren in Vlaande-
ren zal worden vormgegeven. Waar we 
vroeger vertrokken van het concept ‘ba-
sismobiliteit’, is nu ‘basisbereikbaarheid’ 
de leidraad. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid 
gaat uit van acht basisprincipes. Als je 
deze acht principes samenlegt, spreken 
we van basisbereikbaarheid.

1. Verplaatsingsnoden als vertrekpunt
Samen met de lokale besturen en hun in-
woners onderzoeken we wat de werkelij-
ke  verplaatsingsnoden zijn en hoe we het 
aanbod van de verschillende vervoers-
vormen (openbaar vervoer, deelauto’s 
en -fietsen, etc.) binnen de budgettaire 
mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen 
organiseren.

2. Combineren van verschillende vervoer-
smiddelen
De Vlaamse overheid wil het openbaar 
vervoer maximaal concentreren op de 
belangrijke verkeersassen in elke regio. 
Dit systeem kan alleen goed functioneren 
als de reiziger makkelijk de overstap kan 
maken van het ene naar het andere ver-
voersmiddel.

3. Een gelaagd netwerk van vervoersmo-
gelijkheden
We onderzoeken hoe het openbaar ver-
voer, het wegennet, de fietsenroutes en 
de waterwegen kunnen samenvlechten 
tot een overzichtelijk gelaagd netwerk.

4. Een regionale aanpak
Mobiliteit overstijgt gemeentegrenzen. De 
300 Vlaamse gemeenten worden samen-
gebracht in 15 vervoerregio’s. Elke regio 
wordt aangestuurd door een vervoerre-
gioraad die instaat voor de opmaak en 
het uitrollen van een eigen regionaal mo-
biliteitsplan.

5. Vlotte doorstroming mogelijk maken
Nadenken over mobiliteit gaat ook over 
het vastleggen van de ‘geschikte’ locaties 
voor bedrijven, woningen, ect... Maar ook 
over het aanbod van wegen en andere 
verkeersinfrastructuren en de inrichting 
ervan. Zorgen voor een betere doorstro-
ming voor de auto, de bus, de tram en de 
fiets is de opdracht.

6. Inzetten op duurzame vervoersmidde-
len
Een toekomstgericht mobiliteitsbeleid zet 
maximaal in op duurzame vervoersmid-
delen. Het Vlaams regeerakkoord geeft 
aan dat “Het aandeel duurzame modi 
(te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpe-
delec, eigen of via deelsystemen, en met 

2.2 SITUERING BINNEN HET BELEID

Vraaggericht en efficiënt

CombimobiliteitGelaagd netwerk

collectief vervoer of taxi) moet voor heel 
Vlaanderen toenemen tot minstens 40%. 
Voor de VVR’s Vlaamse Rand, Antwerpen 
en Gent streven we zelfs naar een aan-
deel van duurzame modi van minstens 
50% (De realisatie van deze ambitieuze 

modal shift wordt zowel op Vlaams als 
op vervoersregionale schaal gemonitord 
met het OVG)” Verder zullen we zien dat 
de modal split in de regio Kortrijk van-
daag gekenmerkt wordt door 34% duur-
zame verplaatsingen. Er is dus ook in de 
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regio Kortrijk nog een hele weg te gaan 
om deze doelstelling te halen.  De opmaak 
van de regionale mobiliteitsplannen is de 
kans bij uistek om deze omslag te reali-
seren. 

7. Inzetten op innovatie
Ook de informatie- en communicatie-
technologie kunnen worden ingezet om 
verplaatsingen veiliger, efficiënter en mi-
lieuvriendelijker te maken.

8. Verkeersveiligheid aanpakken
In functie van verkeersveiligheid wordt er 
actiever ingezet op een goede mix van 
kordate handhaving, investeringen in de 
infrastructuur en verkeerseducatie.

De bedoeling van het regionale mobili-
teitsplan is dat ze de Vlaamse mobiliteits-
visie vertaalt in een visie aangepast aan 
de specifieke kenmerken en ambities van 
de regio. Bij de uitwerking van deze visie 
in scenario’s en acties worden de princi-
pes van basisbereikbaarheid toegepast op 
de Vervoerregio Kortrijk.

Verder gaat basisbereikbaarheid hand in 
hand met een duurzaam ruimtelijk kader 
door middel van een geïntegreerde aan-
pak van vervoer, infrastructuur en ruim-
telijke ontwikkelingen, op het gebied van 
planvorming, financiering, investeringen, 
onderhoud en exploitatie.
Hierbij geeft het decreet basisbereikbaar-

heid aan dat elk mobiliteitsplan afge-
stemd wordt met enerzijds mobiliteits-
plannen van andere niveaus en anderzijds 
met andere beleidsplannen. De oriëntatie-
nota houdt hiermee rekening. In Bijlage 1 
wordt de plannings- en studiecontext van 
Vervoerregio Kortrijk verder beschreven. 
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2.3 PROCES

Twee sporen

Het takenpakket van de vervoerregio’s in 
de eerste jaren kan opgedeeld worden in 
twee sporen. In spoor 1 wordt het regio-
naal mobiliteitsplan opgemaakt; spoor 2 
resulteert op korte termijn in een open-
baar vervoerplan. 

SPOOR 1: REGIONAAL MOBILITEITSPLAN
(LANGE TERMIJN)
In het geïntegreerd regionaal mobiliteits-
plan wordt een mobiliteitsvisie, inclusief 
gekoppelde acties en maatregelen, voor 
de regio uitgestippeld. Het decreet ba-
sisbereikbaarheid geeft hierbij aan dat 
het regionaal mobiliteitsplan, inclusief de 
verschillende nota’s, niet verordenend is, 
maar wel richtinggevend.

Het mobiliteitsplan geeft een visie op 
2030, met een doorkijk naar 2050. Alle 
vervoerswijzen komen aan bod, met een 
visie op het netwerk en ondersteunende 
maatregelen. De link met het ruimtelijk 
beleid is een belangrijk onderdeel van 
het mobiliteitsplan. In de vervoerregio 
Kortrijk vertrekken we bij het uitwerken 
van het regionale mobiliteitsplan dan ook 
vanuit de visie en krachtlijnen die werden 
geformuleerd in de ruimtelijke visie voor 
de regio (Regiovisie - Contrei, 2018). Op die 
manier verzekeren we de opmaak van een 
geïntegreerd regionaal mobiliteitsplan 

waarin mobiliteit en ruimte onlosmakelijk 
met elkaar verbonden worden. 

De opmaak van het regionaal mobiliteits-
plan bestaat uit drie stappen:
• Oriëntatienota
• Synthesenota
• Acties en maatregelen

SPOOR 2: OPENBAAR VERVOERPLAN 
(KORTE TERMIJN)
Op korte termijn bekijkt de vervoerregio 
samen met het studiebureau het Open-
baar Vervoerplan 2020-2021 dat de Lijn 
heeft voorgesteld. De vragen vanuit de 
verschillende gemeentes over de nieuw 
voorgestelde lijnen worden geëvalueerd 
vanuit verschillende principes. Op basis 
hiervan wordt een definitief plan uitge-
werkt. 

Dit OV-plan gaat uit van de bestaande 
infrastructuur (met eventuele quick wins). 
Het openbaar vervoernetwerk wordt op 
een pragmatische wijze op de bestaande 
infrastructuur volgens de principes van 
basisbereikbaarheid toegepast. Het nieu-
we OV-plan op korte termijn wordt ver-
wacht in 2022 operationeel te zijn.

Overlegstructuur

AMBTELIJKE WERKGROEP
Om beide plannen uit te werken, komen 
de mobiliteitsambtenaren van alle ste-

den en gemeenten én de verschillende 
partners uit de vervoerregio maandelijks 
samen om als één team het onderzoeks-
werk te bespreken en mee uit te werken. 
De resultaten hiervan worden voorgelegd 
aan de vervoerregioraad.

VERVOERREGIORAAD
Elke vervoerregio heeft een vervoerre-
gioraad die de invulling van basisbereik-
baarheid in zijn regio bewaakt, stuurt 
en evalueert. De vervoerregioraad is de 
cockpit voor het mobiliteitsbeleid in de 
vervoerregio.

In de vervoerregioraad komen de be-
langrijkste stakeholders uit alle bestuur-
sniveaus samen. Alle gemeenten uit de 
regio zijn rechtstreeks vertegenwoordigd, 
meestal door de burgemeester of de 
schepen van Mobiliteit. Het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken heeft de 
regierol. De andere betrokken Vlaamse 
mobiliteitsactoren zijn de provincie, het 
Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, De 
Vlaamse Waterweg, Ten slotte zetelen ook 
de Intercommunale Leiedal, de provincie 
West-Vlaanderen en het Departement 

Omgeving in de raad. 
De vervoerregioraad wordt voorgezeten 
door een politieke voorzitter van één 
van de toebehorende gemeenten en een 
voorzitter van het Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken. In het geval van 
vervoerregio Kortrijk zijn de voorzitters 

respectievelijk Vincent Van Quickenborne 
en Sofie De Meulenaere.
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Het gelaagde mobiliteitsaanbod en de rol van de VVR

Bevoegdheid

De vervoerregio’s zijn nieuwe instellingen 
die nog volop bezig zijn met het afbake-
nen van hun bevoegdheden. Het schema 
op de volgende pagina geeft aan over 
welke thema’s de vervoerregio moet be-
slissen (donkerste bruin), over welke the-
ma’s ze Vlaanderen kan adviseren (beige) 
en bij welke thema’s ze de lokale besturen  
kan ondersteunen.

M.b.t. mobipunten ligt de taak voor de 
vervoerregio bij de knooppunten tussen 
het internationale en het interregionale, 
het interregionale en en het regionale en 
he(t regionale en lokale. Treinen (zowel 
voopr personenvervoer als voor vracht), 
het waterwegennetwerk  en het kernnet 
zijn Vlaamse materie. Het uitwerken van 
het aanvullend net en het vervoer op 
maat vormen dan weer de kern van de 
taak van de vervoerregio’s. Op vlak van de 
fiets ligt de focus van de vervoerregio’s op 
het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. 
Zowel wat betreft het personenvervoer 
als het vrachtverkeer moeten de vervoer-
regio’s zich uitspreken over het dragende, 
regionale en interlokale (vrachtroute)
netwerk. Aansluitend zullen de vervoerre-
gios’ bepalen waar de regionale logistieke 
knooppunten het best worden voorzien.
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Participatie

De vervoerregio Kortrijk hecht veel be-
lang aan participatie. Naast een intensief 
co-creatietraject met de gemeenten en 
de vaste partners betrekt de vervoerre-
gioraad op regelmatige basis de burgers 
en het middenveld.

Meer uitleg over de participatiestrategie 
van de Kortrijkse vervoerregio is terug 
te vinden in Hoofdstuk 5.7 en de Parti-
cipatienota in bijlage. Deze nota werd 
opgemaakt bij de start van het traject 
en moet gezien worden als een levend 
document dat in de loop van het proces 
aangepast wordt naargelang de noden 
in de verschillende fasen van het proces. 
Hieronder worden de kernelementen be-
schreven.

In eerste instantie onderscheiden we drie 
verschillende groepen van betrokken ac-
toren. De kernspelers (reizigersgroep A) 
zijn de leden van de werkgroep en de 
vaste partners. Zij hebben de collectieve 
verantwoordelijkheid over het proces en 
het resultaat met betrekking tot de ambi-
ties inzake het realiseren van het decreet 
Basisbereikbaarheid en de opmaak van 
een gezamenlijk regionaal mobiliteitsplan. 
Reizigersgroep B bestaat uit maatschap-
pelijke en mobiliteitsactoren zoals Trein-
TramBus, de Fietsersbond, Febetra, Unizo, 
de gezinsbond, ouderenvereningingen 

e.d.. Reizigersgroep C zijn de burgers. Elk 
van deze actoren wordt in functie van de 
noden van het proces op een aangepaste 
manier betrokken. 

Een degelijk participatietraject ontwik-
kelen start met de vraag met welk doel 
we bepaalde actoren bij het proces willen 
betrekken. We maken hierbij een onder-
scheid tussen inhoudelijke doelstellingen 
en procesdoelstellingen.

Inhoudelijke maken we een onderscheid 
tussen spoor 1 en spoor 2. In spoor 1 
streven we met de participatie naar het 
realiseren van een onderbouwd regionaal 
mobiliteitsplan. Om een dergelijk gelaagd 
project uit te werken zijn verschillende 
invalshoeken, expertisedomeinen, e.d. no-
dig. In spoor 1 worden relevante actoren 
dan ook nauw betrokken. Wat de opmaak 
van het OV-plan betreft (spoor 2) is parti-
cipatie van de betrokken actoren hoofd-
zakelijk gericht op het evalueren van het 
voorstel voor het aangepaste OV-plan.

Om een beleidsplan finaal ook te kunnen 
realiseren is het belangrijk de betrokken 
actoren mee te krijgen in het verhaal. 
Procesmatige willen we met het partici-
patietraject inzetten op dialoog en ver-
binding binnen en met een diverse groep 
van actoren. Daarnaast willen we een 
krachtig netwerk van actoren samenbren-
gen die apart en/of samen de uiteindelij-

ke acties uit het regionale mobiliteitsplan 
gaan realiseren. 

Afhankelijk van de verschillende doelstel-
lingen, de fases in het proces en de betrok-
ken actoren stellen we op dit moment in 
het proces een aantal participatievormen 
voor het betrekken van de verschillende 
actoren nl. 
• Mobiliteitsforum
• Mobiliteitsatelier
• Mobiliteitscafé’s
• Online participatieplatform
• Online bevraging

De hier voorgestelde participatievormen 
kunnen in de loop van het proces worden 
bijgestuurd ngl. de noden van het proces.

Aansluitend bij deze participatievormen 
worden aangepaste communicatiemid-
delen ingezet. Het participatieplatform 
vormt hierbij het basisinstrument.

Samenwerking vandaag

De vervoerregio Kortrijk begint niet van 
een wit blad. Bestaande samenwerkingen 
tussen gemeenten zorgen voor een dege-
lijke basis en versterken de vervoerregio-
werking.

Hierbij wordt een belangrijke rol in de re-
gio opgenomen door de Intercommunale 
Leiedal. Leiedal ontstond in 1960 op ini-
tiatief van de 13 gemeenten van het ar-
rondissement Kortrijk als intercommunale 
voor ruimtelijke ordening, economische 
expansie en reconversie. Leiedal deelt 
haar middelen en expertise via verschil-
lende vormen van intergemeentelijke 
samenwerking en (boven)regionale pro-
jecten en bundelt hiervoor haar krachten 
met uiteenlopende andere organisaties 
en partners. Verschillende studies die de 
laatste jaren door Leiedal werden ge-
coördineerd en/of uitgevoerd zoals de 
‘Ruimtelijke visie voor regio van Leie en 
Schelde’ en Rekover, vormen mee de basis 
voor deze oriëntatienota.          
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Ter volledigheid vermelden we nog de 
interbestuurlijke samenwerkingsovereen-
komst Zuid-West-Vlaanderen waarin be-
slist werd de vervoerregioraad in te bed-
den in de werking van het interbestuurlijk 
overleg Zuid-West-Vlaanderen. Binnen dit 
overleg werd een doorstart gegeven aan 
de geïntegreerde aanpak van de vervoer-
regio Kortrijk. 

Daarnaast dient ook de regiovisie ‘Contrei’  
vermeld te worden. Deze wordt gezien als 
basis  voor verdere geïntegreerde samen-
werking en afstemming rond strategische 
en complexe projecten, als basis voor de 
uitvoering van regionale en lokale acties 
en inspiratiebron voor de toekomstige 
ruimtelijke beleidsplannen en voor de 
toekomstige opbouw van de vervoersla-
gen in het regionaal mobiliteitsplan.

VERVOERREGIO KORTRIJK14



2.4 DE ORIËNTATIENOTA

Een oriëntatienota

Het geïntegreerd regionaal mobiliteits-
plan legt de globale mobiliteitsvisie voor 
een langere termijn vast voor de vervoer-
regio, en dat voor alle vervoersmodi. Het 
plan doet onder andere uitspraken over 
de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van 
de regio, tekent het openbaar vervoers-
netwerk uit en stelt maatregelen voor 
de verbetering van de doorstroming, de 
verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor. 
Daarnaast buigt het mobiliteitsplan zich 
ook over de infrastructuur (wegen, fiets-
wegen, …) en het goederenvervoer binnen 
de regio. 

De oriëntatienota is een eerste stap in 
de opmaak van het geïntegreerd regio-
naal mobiliteitsplan. In de oriëntatienota 
wordt alle bestaande kennis over mobili-
teit in de regio geïnventariseerd. Ze geeft 
een overzicht van de bestaande netten, 
en het wensbeeld dat in bestaande stu-
dies wordt meegegeven. Daarnaast geeft 
ze een beeld van de mobiliteitsvraag, de 
link met ruimte en de mogelijke toekom-
stige ontwikkelingen.  Ten slotte geeft de 
oriëntatienota een beeld van de kansen, 
opportuniteiten, zwaktes en bedreigingen 
die op basis van de inventarisatie van 
de netwerken en de wensbeelden kan 
worden uitgevoerd. In de oriëntatienota 
worden de verschillende modi afzonder-
lijk behandeld. Pas wanneer we mogelijke 

scenario’s gaan ontwikkelen worden de 
verschillende modi samengebracht. Op 
dat moment confronteren we ze ook met 
de ruimtelijke ambities voor de regio. De 
oriëntatienota beschrijft nog geen ambi-
ties voor de regio. De ambities en de visie 
voor de regio vormen het startpunt bij de 
opmaak van de synthesenota.
 

Leeswijzer

Om de ‘status quaestionis’ van mobiliteit 
in de regio op een heldere manier weer te 
geven, wordt deze nota in zes hoofdstuk-
ken opgedeeld.

Hoofdstuk 1 bespreekt het kader waar-
binnen de opmaak van het regionale 
mobiliteitsplan gebeurt. Wat is een vervi-
oerregio, wat is een regionaal mobiliteits-
plan, wat zijn de bevoegdheden van de 
vervoerregio en  hoe verloopt het proces 
zijn vragen die in dit hoofdstuk aan bod 
zijn gekomen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de mobiliteit in 
de regio vandaag. We geven voor elke 
vervoerswijze een overzicht van het ver-
voersaanbod (netwerk, infrastructuur, 
gebruik en impact) en schetsen een beeld 
van het verplaatsingsgedrag in de regio.

Hoofdstuk 3 zoomt in op de link met 
ruimte en de vervoersvraag in de regio. 
We geven een beeld van de ruimtelij-

ke vsie voor de regio en bekijken welke 
vervoersmagneten en -relaties de regio 
structureren.

Hoofdstuk 4 behandelt de belangrijkste-
toekomstige trends en ontwikkelingen op 
vlak van mobiliteit.. Deze zijn essentieel 
als we in een volgende stap een mobili-
teitsvisie willen opmaken. Zowel algeme-
ne als regiospecifieke trends komen aan 
bod. Ze resulteren in een aantal uitdagin-
gen waar we in de visie een antwoord op 
zullen moeten bieden.

In hoofdstuk 5 vergelijken we voor elke 
vervoerswijze de bestaande vervoers-
vraag met het aanbod en onderzoeken 
we wat dit betekent in het licht van de 
visie en ambities uit bestaande studies. 
Waar het aanbod niet volstaat, zal in een 
volgende stap naar oplossingen gezocht 
moeten worden.

Hoofdstuk 6 formuleert een aantal con-
clusies.
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