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RUIMTELIJKE STRUCTUUR EN 
VERPLAATSINGSGEDRAG

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Hoe krijgt deze link 
vandaag vorm in onze regio? Hoe is de ruim-
te gestructureerd? In 2018 werd de studie 
‘Contrei. Ruimtelijke visie voor de regio 
van Leie en Schelde’ afgerond.  We baseren 
ons voor de beschrijving van de ruimtelijke 
structuur op de in deze studie gemaakte 
analyse en vullen deze aan met een analyse 
van het verplaatsingsgedrag. Op die manier 
krijgen we een inzicht in de  verplaatsing-
snoden en de vraag. 



De studie ‘Contrei. Ruimtelijke visie voor 
de regio van Leie en Schelde’ geeft aan 
dat de ontwikkeling van de regio Zuid-
West Vlaanderen opeenvolgend gebeurde 
vanuit drie motoren nl. water, het spoor 
en de weg. “Dat resulteert vandaag in de 
west-oostgerichte stedelijke band tussen 
Wervik, Kortrijk en Waregem waar de 
Leie, de spoorwegen en de autosnelwe-
gen drie parallelle structuren vormen. Dit 
DNA is het fundament van de stedelijke 
ontwikkeling in de regio Zuid-West-Vlaan-
deren. Ten zuiden van deze verstedelijkte 
Leieband bevindt zich het Schelde-Leie 
interfluvium (inclusief de Scheldevallei), 
dat veel landelijker is gebleven en waar 
de hoofddorpen van Avelgem, Zwevegem 
en Anzegem een belangrijke centrum-
functie vervullen. Noord-zuidgerichte ge-
westwegen en het kanaal Bossuit-Kortrijk 
verbinden beide riviervalleien met elkaar. 
Hierdoor ontstaat een wisselwerking tus-
sen deze twee complementaire deelgebie-
den die Zuid-West-Vlaanderen vandaag 
kenmerken en structureren.” 

Stad en platteland zijn in de regio overal 
met elkaar vervlochten. Dit wordt in de 
ruimtelijke visie aangeduid als “Gelijktijdi-
ge Landschappen” of ook “landschappen 
die gekenmerkt worden door de gelijktij-
dige aanwezigheid van een stedelijke, een 
industriële en een landschappelijke iden-
titeit in steeds wisselende hoeveelheden.”  
(Regiovisie, 2018)

Landgebruik

De afwisseling van stedelijke, industriële 
en een landschappelijke kenmerken wordt 
weerspiegeld in het landgebruikbestand 
voor Vlaanderen (VITO, 2013). Landge-
bruik verwijst daarbij naar het effectieve 
gebruik van de grond voor welbepaalde 
activiteiten zoals huisvesting, industrie, 
diensten, recreatie en akkerbouw. Op deze 
kaart is duidelijk de west-oostgerichte 
stedelijke band van wonen en commerci-
ele activiteiten tussen Wervik, Kortrijk en 
Waregem te zien met ten zuiden van deze 
band het Schelde-Leie interfluvium waar 
agrarisch landgebruik domineert. 

Bebouwingsdichtheid

“Door de constante nevenschikking is het 
landschap in de regio alom aanwezig. 
De verwevenheid van open en bebouwd 
resulteert in een ruimte waar kleine en 
grotere korrels bebouwing afwisselen met 
groene open plekken, kleine landbouw-
kavels en andere ongedefinieerde tus-
senruimtes. Stad en platteland zijn met 
elkaar verbonden en nooit veraf.” (, 2018)
De kaart met de bebouwingsdichtheid 
per hectare (gebaseerd op gegevens uit 
het Grootschalig Referentiebestand van 
2013) geeft een beeld van de afwisseling 
van kleine en grotere korrels bebouwing 
met open ruimte. Aan beide zijden van de 
dicht bebouwde west-oostgerichte stede-

lijke band tussen Wervik en Waregem lig-
gen kernen als dichter bebouwde vlekken 
in het minder dicht bebouwde open land-
schap.  In het Schelde-Leie interfluvium  
is de bebouwingsdichtheid het grootst in 
Avelgem met Moen en Sint-Denijs als twee 
kleinere vlekken.

Kernen en verlinting

Een gelijkaardig beeld vinden we in de 
kaart van de kernen, linten en verspreide 
bebouwing (Rura, 2018). Ook hier zien we 
een lappendeken van kernen rondom de 
west-oostgerichte stedelijke band tussen 
Wervik en Waregem. Daarnaast valt voor-
al de grote hoeveelheid linten op die soms 
een kern op zich vormen (bv. Pottelberg, 
Smokkelpot, Kerkhove). Op een aantal 
plaatsen wordt een bestaande kern ver-
groot door de aaneensluiting van linten 
(bv. Vichte, Anzegem, Waregem).

Open ruimte en fysische 
systemen

Op de kaart met de fysische systemen 
komen de Leie en Schelde naar voor 
als twee (biologisch) waardevolle assen 
doorheen de regio die meerdere VEN-ge-
bieden bevatten. Ook langs het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, tussen Waregem en 
Anzegem, en in de omgeving van Berge-
len komen naar voor als waardevol en 

VEN-gebied. Zoals verwacht is er rond de 
Leie weinig tot geen open ruimte meer 
beschikbaar in tegenstelling tot het ge-
bied rond de Schelde. Bijkomend lijkt het 
interfluvium niet de meest geschikte plek 
om verder ruimte aan te snijden gezien de 
overstromingsgevoeligheid.

3.1 DE REGIO VANDAAG: GELIJKTIJDIG LANDSCHAP
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3.2 REGIONALE RUIMTELIJKE VISIES

Het strategisch project Regio Kortrijk & 
Openbaar Vervoer (REKOVER) maakte in 
2015 een vernieuwde visie op voor het 
openbaar vervoer in de regio, met aan-
dacht voor de relatie tussen het openbaar 
vervoer en de ruimtelijke ontwikkeling. De 
visie streeft maximaal naar een integratie 
tussen de ruimtelijke planning en mobi-
liteitsplanning en schuift een tweeledige 
doelstelling naar voor, het openbaar ver-
voer op schaal van de regio Kortrijk op-
timaliseren en tegelijkertijd de bestaande 
en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
(in het bijzonder regionale en stedelijke 
functies) enten op dit regionaal openbaar 
vervoersnetwerk. 

Deze visie indachtig werden de bestaan-
de openbaar vervoersknooppunten en 
-lijnen binnen de vervoerregio opsomd, 
geëvalueerd en tenslotte hiërarchisch 
gerangschikt. Hieruit volgt een gewenst 
openbaar vervoersnetwerk, zie hoofd-
stuk 2, waaruit een ruimtelijk ontwik-
kelingsmodel tot stand kwam. Het ont-
wikkelingsmodel bevat vier strategieën 
die structurerend zijn voor de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen in de regio 
Zuid-West-Vlaanderen:
• het versterken van kernen en open-

baar vervoersknooppunten,

• het bundelen van bovenlokale, 
grootschalige programma’s in regio-
nale hubs, 

• de grootschalige ruimtelijke ontwik-

kelingen duurzaam ontsluiten met 
openbaar vervoer en fiets, 

• het toekomstig ruimtelijk beleid 
rond woonuitbreidingsgebieden se-
lectiever maken.

De eerste strategie wil kernen en open-
baar vervoersknooppunten versterken. 
Het slim verdichten van stationsomge-
vingen en rondom openbaar vervoers-
knooppunten in kernen moet invulling 
geven aan het kernversterkend beleid en 
koppelt dit aan een duurzaam locatie- en 
mobiliteitsbeleid. 

Een tweede strategie focust op het bun-
delen van bovenlokale, grootschalige 
programma’s in regionale hubs. “De regio-
nale hubs zijn randstedelijke gebieden die 
afgelopen decennia werden ontwikkeld 
omwille van hun optimale autobereik-
baarheid (nabij autosnelweg, ringweg en/
of verkeerswisselaar) en die reeds enkele 
belangrijke regionale functies bevatten. 
De regionale hubs bieden potenties om 
bijkomende bovenlokale, grootschalige 
programma’s op te nemen, die niet inpas-
baar zijn in bestaande stedelijke centra 
en dus complementair kunnen zijn met 
het kernversterkend beleid. Tegelijk moe-
ten deze regionale hubs zo goed mogelijk 
geïntegreerd worden in het vernieuwde 
openbaar vervoersnetwerk met multimo-
dale overstapfaciliteiten (auto/openbaar 
vervoer/fiets).” REKOVER selecteerde 

zeven regionale hubs binnen de vervoer-
regio Kortrijk, namelijk Hoog Kortrijk, 
Kortrijk-Oost, Waregem-Zuid, Gavers/Ha-
relbeke-Zuid, Kortrijk-Noord, Luchthaven 
Wevelgem-Kortrijk, Bergelen/Gullegem en 
Marke Pottelberg.

De derde strategie uit het ruimtelijk ont-
wikkelingsmodel wil grootschalige ruim-
telijke ontwikkelingen duurzaam ontslui-
ten met het openbaar vervoer en de fiets. 
“Waar mogelijk moeten reservatiestroken 
voor autonome assen van openbaar ver-
voer en fiets worden geselecteerd. Waar 
sommige ontwikkelingsgebieden zeer 
slecht gelegen zijn om te ontsluiten via 
openbaar vervoer, kan men overwegen 
om deze ruimtelijke ontwikkelingen te 
herlokaliseren, te bevriezen of eventueel 
zelfs te schrappen.”

De vierde en laatste strategie wil het 
toekomstig ruimtelijk beleid rond 
woonuitbreidingsgebieden selectiever 
maken. Uit de ruimtemonitor wonen 
Zuid-West-Vlaanderen blijkt dat er een 
overaanbod is aan juridisch bestemde 
percelen voor wonen in de vervoerregio 
Kortrijk. Daarom is het bijkomend be-
stemmen en het aansnijden van nieuwe 
openruimtegebieden voor de ontwik-
keling van woonprojecten niet langer 
vanzelfsprekend. Het is van belang om 
een consequent beleid te voeren rond het 
vrijwaren van open ruimte waarbij onder 

meer rekening gehouden wordt met de 
parameter duurzame bereikbaarheid. 

Gebaseerd op de visie van REKOVER con-
cludeert de studie met een lijst prioritaire 
acties voor het openbaar vervoersnet-
werk (trein- en busaanbod), voor stations-
vernieuwingen en voor de (her)inrichting 
van hoofdbushaltes. Dit duidt op de ster-
ke wisselwerking tussen de ruimtelijke 
ontwikkelingen en het mobiliteitsnetwerk. 
Daar waar vroeger het mobiliteitsnet als 
een ondergeschikte laag werd gezien, 
blijkt uit deze studie het belang van de 
symbiose tussen het ruimtelijk beleid en 
het mobiliteitsnetwerk.

Rekover
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Regionale hubs uit REKOVER
Bron: REKOVER, 2015
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In 2018 werd een nieuwe regiona-
le ruimtelijke visie opgemaakt voor 
Zuid-West-Vlaanderen, een gebied dat in 
deze visie samenvalt met de vervoerregio 
Kortrijk. Deze synthese gebeurt via een 
ruimtelijk geïntegreerde en strategische 
benadering. De verschillende ruimtelijke 
behoeften worden samengebracht, waar-
na de meest strategische gebieden en pro-
jecten in de regio geselecteerd worden.

Om een antwoord te bieden op toekom-
stige uitdagingen voor de regio, schuift 
de ruimtelijke visie 5 ambities naar voor. 
De vervoerregio ambieert om een klimaat-
neutrale, ruimteneutrale, bereikbare en 
nabije, leefbare en (on)begrensde regio 
te zijn. Deze regionale visie vertaalt zich 
vervolgens in drie ruimtelijke krachtlijnen 
die geënt zijn op de regionale armaturen 
van water-, spoor- en weginfrastructuur 
en de fysische structuur. Zo wil men het 
blauwgroene netwerk in de regio kwa-
litatief ontwikkelen, productieve land-
schappen activeren en de kernen en het 
stedelijk netwerk versterken. Vooral deze 
laatste legt sterk de nadruk op de relatie 
tussen duurzaam ruimtegebruik en het 
mobiliteitssysteem.

Het versterken van kernen en het stede-
lijk netwerk omvat acties zoals het opti-
maliseren van ontwikkelingspolen in het 
stedelijk netwerk en het inzetten op na-
bijheid en bereikbaarheid met alternatie-

ve vervoersmodi. In deze ruimtelijke visie 
komen de ontwikkelingspolen overeen 
met de regionale hubs uit de studie van 
REKOVER (zie hierboven). Op basis van de 
zeven regionale hubs  worden vijf ruim-
telijke ontwikkelingspolen in het stede-
lijk netwerk geselecteerd die van belang 
zijn op regionaal niveau, namelijk Hoog-
Kortrijk, Kortrijk-Oost, Waregem-Zuid, 
Omgeving luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
en Kortrijk-Noord. “De ontwikkelingspo-
len kunnen complementair met de kernen 
uitgebouwd worden door de bundeling 
van bovenlokale grootschalige program-
ma’s en moeten multimodaal bereikbaar 
zijn. Door deze grootschalige program-
ma’s te concentreren binnen een beperkt 
aantal regionale ontwikkelingspolen wil-
len we het ongebreidelde uitdijen van de 
stedelijke gebieden tegengaan en zo ook 
de open ruimte vrijwaren.”

Verder wordt aangehaald dat om dit ver-
dicht stedelijk netwerk optimaal te laten 
functioneren, veel meer moet worden in-
gezet op nabijheid en bereikbaarheid met 
alternatieve en duurzame vervoersmodi 
vanuit het STOP-principe (voetgangers, 
fietsers, openbaar en collectief vervoer). 
Hierbij vormt een hoogwaardig open-
baar vervoer de ruggengraat, aangevuld 
met een kwalitatief uitgebouwd fiet-
snetwerk dat in een stedelijk netwerk 
een volwaardig alternatief voor de auto 
moet vormen. Om de samenhang tussen 

deze vernieuwende mobiliteit en ruimte-
lijke ontwikkeling te garanderen, wil de 
vervoerregio dan ook in het bijzonder 
inzetten op het multimodaal verknopen 
en verdichten in de omgeving (openbaar 
vervoers)knooppunten.

In tegenstelling tot de centrale delen van 
België vormt de vlotte bereikbaarheid van 
en in Zuid-West-Vlaanderen één van haar 
belangrijke socio-economische troeven. 
Dit is wellicht te danken aan de specifie-
ke ruimtelijke structuur van de regio als 
een langgerekt stedelijk netwerk langs 
de internationale mobiliteitsas E17 en het 
goed uitgebouwde regionaal  wegennet. 
Zoals eerder geïllustreerd in de kaarten 
in hoofdstuk 2 behoort het netwerk van 
verschillende infrastructuren (weg, water, 
spoor) in de regio tot de meest fijnmazige 
van Europa. Door de naoorlogse expo-
nentiële groei van het auto- en vrachtwa-
genverkeer wordt in de regio het gemoto-
riseerd wegverkeer stilaan slachtoffer van 
zijn eigen succesverhaal. De toenemende 
verkeerscongestie vormt een bedreiging 
voor de optimale bereikbaarheid. Alter-
natieve vervoersmiddelen zoals  de fiets, 
openbaar en collectief vervoer, spoor- en 
watergebonden transport kunnen een 
duurzaam antwoord bieden. 

De regio moet haar blik op het begrip 
bereikbaarheid verruimen. De drie ruim-
telijke krachtlijnen (weg, spoor en water) 

moeten dan ook geïntegreerd aangepakt 
worden. In het laatste hoofdstuk van deze 
visie wordt verwezen naar het thema ‘kli-
maat’ om de drie krachtlijnen te koppe-
len. Het klimaat wordt dus ook voorzien 
als motor voor ontwikkeling.

Regiovisie
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Ruimtelijke krachtlijnen in de regio uit Contrei
Linksboven: kwalitatief ontwikkelen van het blauwgroene netwerk
Linksonder: versterken van kernen en stedelijke netwerken
Rechtsonder: activeren van productieve landschappen
Bron: Regiovisie, 2018
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3.3 BELANG VAN NABIJHEID

De ruimtelijke ordening van onze dorpen 
en steden, en in het bijzonder het al dan 
niet nabij gelegen zijn van wonen, wer-
ken en voorzieningen, bepaalt sterk het 
verplaatsingsgedrag van hun inwoners, 
pendelaars en bezoekers. Uit onderzoek 
(Boussauw, 2011) naar die relatie blijkt 
dat vooral bevolkingsdichtheid, functie-
menging en nabijheid van voorzieningen 
bepalend zijn voor de totale verplaat-
singsafstand per persoon. Zoals hierboven 
ook aangehaald werd in de studie van 
de regiovisie, is nabijheid een belangrijk 
sturend principe voor toekomstige ruim-
telijke ontwikkelingen. Nabijheid houdt 
het aantal verplaatsingen beperkt en 
vormt dus het beste ruimtelijke principe 
om duurzame mobiliteit en ruimtelijke 
ontwikkelingen aan elkaar te koppelen. 
Afstand zal sterk de vervoerswijzekeuze 
beïnvloeden. Met andere woorden, na-
bijheid zorgt voor kortere afstanden, en 
kortere afstanden worden vaker te voet 
of met de fiets gedaan. In kernen en ste-
den liggen voorzieningen en andere be-
stemmingen vaker op korte afstand van 
de woonplaats. 

Kernversterking, knooppuntontwikkeling 
en ruimtelijk rendement zijn sleutelwoor-
den wanneer we het hebben over nabij-
heid. Maar ook de nabijheid van systemen 
van collectief vervoer en het faciliteren 
van het combineren van activiteiten in 
één verplaatsing vormen aandachtspun-

ten.
Deze principes zijn ook vertaald in de 
doelstellingen van het Vlaams Klimaat-
plan. Door een ruimtelijke ordening die 
klimaatvriendelijke mobiliteit en duurza-
me bereikbaarheid ondersteunt, betekent 
dit dat tegen 2030 meer dan de helft van 
de bevolking op goed gelegen locaties 
woont, meer dan 60% van de tewerkstel-
lingsplaatsen op goed bereikbare locaties 
zijn gelegen en de maatschappelijke func-
ties en voorzieningen op een vlotte en 
veilige manier bereikbaar zijn met duur-
zame vervoermiddelen of een combinatie 
ervan.

Relatieve bereikbaarheid van 
arbeidsplaatsen

Woon-werkverplaatsingen maken deel 
uit van onze dagelijks verplaatsingspa-
troon. Korte woon-werkverplaatsingen 
gebeuren sneller met de fiets of te voet. 
Een vlotte verbinding met het openbaar 
vervoer naar de werkplek zorgt voor 
meer verplaatsingen met het openbaar 
vervoer. De nabijheid van voldoende ar-
beidsplaatsen is dan ook een belangrijke 
indicator voor het aandeel van duurzame 
woon-werkverplaatsingen die vertrekken 
vanuit een bepaalde locatie.

De kaarten op de volgende pagina’s ge-
ven weer in welke mate arbeidsplaatsen 
bereikbaar zijn vanuit een zekere locatie. 

Voor elke zone in het verkeersmodel (Pro-
vinciaal verkeermodel West-Vlaanderen 
versie 3.7.1) is berekend hoeveel arbeids-
plaatsen met de fiets (binnen 30 min.) en 
het openbaar vervoer (binnen 45 min.) 
bereikbaar zijn.  De groene bollen geven 
het hoge aantal arbeidsplaatsen weer die 
per fiets en per openbaar vervoer bereik-
baar zijn. De rode bollen duiden op lo-
caties waarbij slechts een beperkt aantal 
arbeidsplaatsen binnen 30 min. fietsen en 
binnen 45 min. met het openbaar vervoer 
bereikbaar zijn.

De indicator is een combinatie van de 
hoeveelheid arbeidsplaatsen en de bereik-
baarheid met resp. de fiets of het open-
baar vervoer. De score is afhankelijk van 
zowel de hoeveelheid arbeidsplaatsen in 
de omgeving, als de bereikbaarheid van 
deze arbeidsplaatsen. De score per bol 
wordt berekend door het aantal arbeids-
plaatsen op te tellen binnen afzienbare 
reisafstand (30 minuten reistijd per fiets 
of 45 minuten reistijd per OV), waarbij 
arbeidsplaatsen die dichterbij de bol lig-
gen zwaarder meetellen. Bijvoorbeeld: 
arbeidsplaatsen in de directe omgeving 
van een bol tellen mee voor 100%, terwijl 
arbeidsplaatsen op de rand van de af-
zienbare reistijd voor slechts 10% meetel-
len. Ten slotte worden de scores van alle 
bollen in de kaart met elkaar vergeleken 
om te bepalen welke een relatief hoge 

en relatief lage score hebben. De locaties 
met een hoge score zijn bijgevolg aan-
trekkelijke gebieden om te wonen door 
de nabijheid van arbeidsplaatsen. De 
kleuren in de kaart zijn dus enkel bedoeld 
om gebieden ten opzichte van elkaar te 
vergelijken maar zeggen niet noodzakelijk 
iets over de absolute bereikbaarheid van 
een gebied. 

De kaarten tonen ons gelijkaardige feno-
menen als het voorzieningenniveau (zie 
verder). Vooral vanuit de stedelijke band 
rondom de drie parallelle vervoersassen 
zijn veel arbeidsplaatsen snel met de fiets 
en het openbaar vervoer bereikbaar. Op 
plaatsen die buiten de verstedelijkte band 
vallen, is de relatieve bereikbaarheid van 
arbeidsplaatsen lager. In het geval van 
de openbaar vervoerkaart, heeft een na-
bijgelegen OV-knooppunt een positieve 
impact op de relatieve bereikbaarheid. 
De resultaten op deze kaarten zijn bij-
gevolg afhankelijk van het bestaande 
fiets- en OV-netwerk. Als het netwerk van 
fietssnelwegen en gewenste bovenlokale 
fietsroutes volledig wordt gerealiseerd, zal 
de relatieve bereikbaarheid van plaatsen 
langs een fietssnelweg verbeteren.

VERVOERREGIO KORTRIJK114



Relatieve bereikbaarheid van 
inwonersplaatsen

Niet alleen vanuit het oogpunt van 
‘woonomgevingen’ is nabijheid belangrijk. 
Ook voor bedrijven en handel is nabijheid 
een cruciale factor. Klanten en/of werk-
nemers die dichtbij wonen, zullen sneller 
met de fiets of te voet gaan. Een goede 
verbinding met het openbaar vervoer 
zorgt voor meer OV-gebruikers. We kun-
nen de nabijheid van inwoners dan ook 
gebruiken om het aandeel van duurzame 
verplaatsingen naar een bedrijf of winkel 
in te schatten.

De kaarten op de volgende pagina’s geven 
weer in welke mate inwoners bereikbaar 
zijn vanuit een zekere locatie. Voor elke 
modelzone (Provinciale verkeersmodel 
West-Vlaanderen versie 3.7.1) wordt be-
rekend hoeveel inwoners met de fiets 
(binnen 30 min.) en het openbaar vervoer 
(binnen 45 min.) bereikbaar zijn. 

De score is afhankelijk van zowel de hoe-
veelheid woningen in de omgeving, als de 
bereikbaarheid van deze woningen. De 
score per bol wordt berekend door het 
aantal woningen op te tellen binnen af-
zienbare reisafstand (30 minuten reistijd 
per fiets of 45 minuten reistijd per OV), 
waarbij woningen die dichterbij de bol 
liggen zwaarder meetellen. Bijvoorbeeld: 
woningen in de directe omgeving van een 

bol tellen mee voor 100%, terwijl wonin-
gen op de rand van de afzienbare reistijd 
voor slechts 10% meetellen. Ten slotte 
worden de scores van alle bollen in de 
kaart met elkaar vergeleken om te bepa-
len welke een relatief hoge en relatief lage 
score hebben. Goed scorende locaties zijn 
bijgevolg aantrekkelijke gebieden om zich 
als bedrijf te vestigen door de nabijheid 
van inwoners (klanten en/of werknemers). 
De kleuren in de kaart zijn enkel bedoeld 
om gebieden ten opzichte van elkaar te 
vergelijken maar zeggen niet noodzakelijk 
iets over de absolute bereikbaarheid van 
een gebied.

Ook hier zien we een gelijkaardig ver-
schijnsel. De stedelijke gebieden zijn voor 
inwoners relatief goed bereikbaar met de 
fiets en het openbaar vervoer. Op plaat-
sen die buiten de verstedelijkte band 
vallen, is de relatieve bereikbaarheid van 
inwoners lager. In het geval van de open-
baar vervoerkaart, heeft een nabijgelegen 
OV-knooppunt een positieve impact op 
de relatieve bereikbaarheid. De resultaten 
op deze kaarten zijn bijgevolg afhankelijk 
van het bestaande fiets- en OV-netwerk. 
Vergelijken we de bereikbaarheid van in-
woners met die van arbeidsplaatsen, zien 
we dat de kaarten nagenoeg hetzelfde 
zijn. In de gebieden waar veel inwoners 
zijn, zijn ook de arbeidsplaatsen goed be-
reikbaar zijn. 
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3.4 VOORZIENINGEN

In de studie die VITO in 2016 voor De-
partement Omgeving maakte, werd het 
voorzieningenniveau (plaatswaarde) van 
elke locatie in Vlaanderen bepaald. Het 
voorzieningenniveau is gerelateerd aan 
de hoeveelheid en verscheidenheid aan 
voorzieningen op wandel- en fietsafstand 
van een plek en dus een goede indicator 
voor de nabijheid van voorzieningen. Uit 
onderstaande kaart met het voorzienin-
genniveau blijken de kernen van Gelu-
we, Menen, Wevelgem, Moorsele, Aalbeke, 
Bellegem, Kortrijk, Harelbeke, Deerlijk en 
Zwevegem een aaneengeschakelde zone 
te zijn met een zeer goed voorzieningsni-
veau naar analogie met de verstedelijkte 
band rond de Leie. Ook Waregem, heeft 
een zeer goed voorzieningsniveau maar 
staat meer op zichzelf. De kernen van 
Wervik, Ledegem, Lendelede en Vichte 
hebben een ruim gebied waar het voor-
zieningsniveau goed is aan de rand van 
de verstedelijkte band. Avelgem heeft als 
enige kern in het buitengebied een ruime 
zone met een goed voorzieningsniveau. In 
de zones tussen Spiere en Zwevegem, tus-
sen Anzegem en Avelgem en ten noorden 
van Wervik is het voorzieningenniveau 
beperkt. 

Voor ons onderzoek over de voorzienin-
gen in de regio werd vertrokken van de 
regionale voorzieningen uit REKOVER die 
opgedeeld werden in categorieën: onder-
wijs; cultuur sport en recreatie; handel en 

Niveau VNiveau IVNiveau IIINiveau IINiveau I

Concert- / 
eventzalen 
(> 5000 p)

Attractie-/
dierenpark

Bibliotheken
Cultuurcentra

Sporthallen
Sportvelden

Administratief 
centrum
Artsen 

(tand-/oog-/huis-)

Lokale baanwinkels

Lokale 
dienstencentra 
Ouderenzorg
Kinderopvang

regionaal lokaalinterregionaalinternationaal

niet aanwezig in 
vervoerregio 

Kortrijk

Centra

Grootschalige 
leisure

Zwembaden

Overige theaters/ 
schouwburgen

Winkel-
concentraties

          

Historisch centrum 
centrumsteden 

(incl winkelgeb + 
musea)

Voetbalstadions 
1a/1b

Prov. domeinen

Concert-/ 
eventzalen 
(> 1000p)

Ziekenhuizen

Visuele weergave van de indeling van voorzieningen naar schaalniveau.

diensten; en personenvervoer. Deze inde-
ling werd vervolgens nagekeken op wij-
zigingen en aangevuld, met bijvoorbeeld 
kernwinkelgebieden, waarna de voor-
zieningen voor dit onderzoek ingedeeld 
werden naar volgende vier types: sport, 
cultuur en recreatie; welzijn en zorg; 
onderwijs; en detailhandel en woonver-
zorgende voorzieningen. De focus ligt op 
bezoekersaantrekkende functies en voor-
zieningen met aandacht voor omvang 
en kansen voor modal shift. Vervolgens 
delen we ze ook in naar schaalniveau: 
internationale voorzieningen (niveau I; > 
10.000 bezoekers per dag), interregionale 
voorzieningen (niveau II; > 5.000 bezoe-
kers per dag), regionale voorzieningen 
(niveau III; > 2.500 bezoekers per dag), 
bovenlokale voorzieningen (niveau IV) en 
lokale voorzieningen (niveau V). Criteria 
die bepalen tot welk schaalniveau een 
voorziening behoort, zijn uitstraling en 
bereik en het aantal verkeersbewegingen 
(piek, frequentie, ...) die het genereert. Een 
volledige omschrijving van de methodiek 
die we gebruikten voor de indeling van 
deze voorzieningen, is te vinden in bijlage.

In de vervoerregio Kortrijk komen geen 
voorzieningen van internationaal schaal-
niveau voor. De Xpo in Kortrijk, de Wa-
regem Expo en de kernwinkelgebieden in 
de centra van Kortrijk en Waregem zijn 
voorbeelden van interregionale voor-
zieningen. De ziekenhuizen en hun cam-

pussen, de baanwinkels Gaverzicht en 
Molecule, het provinciedomein de Gavers 
en de campussen van de hogescholen en 
universiteiten in de vervoerregio zijn dan 
weer voorbeelden van regionale voorzie-
ningen.

Naast de weergave van de ligging van 
de individuele voorzieningen in de regio 
geeft de kaart op de achtergrond ook het 
totale voorzieningenniveau op kaart weer 
(zie verder). 
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3.5 MOBILITEITSMAGNETEN

Om de belangrijkste generatie- en attrac-
tiepolen voor personenverkeer in de toe-
komst in beeld te brengen is gewerkt met 
een methodiek van “mobiliteitsmagne-
ten”. Hiervoor worden sociaal-demografi-
sche gegevens (inwoners, arbeidsplaatsen 
en leerlingplaatsen) als uitgangspunt ge-
nomen. 

De mobiliteitsmagneten zeggen iets over 
de ritproductie (woon-werk en woon-
school) in verschillende delen van de ver-
voerregio. Ze zeggen niets over het belang 
van bepaalde relaties (herkomst-bestem-
mingsrelaties) tussen punten in de ver-
voerregio (zie verder).

De volgende pagina’s tonen de verschil-
lende magnetenkaarten van de Kortrijkse 
vervoerregio. Omdat de ritproductie op 
basis van inwoners, leerlingen en arbeids-
plaatsen verschilt voor openbaar vervoer 
en fiets (als voorbeeld: scholieren uit het 
secundair onderwijs nemen vaker de fiets 
of het openbaar vervoer) zijn de magne-
ten ook specifiek voor deze vervoerswij-
zen in kaart gebracht.

De basisdata om de magneten te bereke-
nen komt uit het Strategisch Personen-
model Vlaanderen Versie 4.2.1, het On-
derzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 
Versie 5.1 en het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen.

In bijlage staat omschreven hoe deze 
gegevensbronnen zijn gebruikt bij de tot-
standkoming van de magneten.
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Magnetenkaart voor alle vervoersmodi (verkeersproductie op dagbasis)
Bron: Regionale verkeersmodellen 4.2.1
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Magnetenkaart Fiets ( verkeersproductie op dagbasis)
Bron: Regionale verkeersmodellen 4.2.1
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Magnetenkaart OV (verkeersproductie op dagbasis)
Bron: Regionale verkeersmodellen 4.2.1
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Gebiedstypen op basis van de 
mobiliteitsproductie  

De Kortrijkse vervoerregio is veelzijdig. De 
mobiliteitsmagneten werden gebruikt om 
verschillende deelgebieden te detecteren 
en te categoriseren. Als we kijken naar 
de mobiliteitsproductie van personen-
vervoer van concentraties van inwoners, 
arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen dan 
wordt duidelijk dat er sterk verschillende 
soorten gebieden bestaan binnen de ver-
voerregio. Er kan een onderscheid worden 
gemaakt in een viertal gebiedsprofielen 
met een verschillende uitgangspositie ten 
aanzien van het gebruik van auto, open-
baar vervoer en fiets en met een verschil-
lende uitgangssituatie ten aanzien van 
het regionale mobiliteitsbeleid.

Het centrum van Kortrijk is het enige ge-
bied in de regio met een zeer hoog aantal 
verplaatsingen. Het stedelijk woon- en 
werkgebied van Kortrijk bevindt zich rond-
om deze kern en wordt gekenmerkt als 
een zone met veel verplaatsingen. Naast 
Kortrijk zijn er drie andere stadscentra in 
de regio met heel wat verplaatsingen: die 
van Menen, Harelbeke en Waregem. Langs 
de band van de Leie valt een langgerekt 
gebied van aaneengeregen zones met ma-
tige verplaatsingsaantallen op, net als de 
zones rondom de treinstations van Lende-
lede, Vichte en Anzegem. Het zuidoosten 

en het westen van de vervoerregio wor-
den gedomineerd door gebieden met lage 
verplaatsingsaantallen. Moorsele, Geluwe 
en Avelgem zijn de enige zwaartepunten 
in het buitengebied waarbij de verplaat-
singsaantallen iets hoger liggen. 

Naast deze gebiedstypes zijn op de kaart 
op de volgende pagina ook de voorzie-
ningen toegevoegd. De magneten rich-
ten zich op woon-werk en woon-school 
verplaatsingen uit het provinciaal ver-
keersmodel. Belangrijke concentraties van 
verplaatsingen naar attractiepolen zoals 
een ziekenhuis of expo zijn hier niet vol-
ledig in opgenomen. Zo blijkt uit de kaart 
dat de voorzieningen in Hoog-Kortrijk 
gelegen zijn aan de rand van het gebied 
met hogere verplaatsingsrelaties. Ook 
Hoog-Kortrijk wordt echter gekenmerkt 
door een hoge mobiliteitsproductie  door 
de combinatie van werkgelegenheid, leer-
lingenplaatsen en recreatieve activiteiten.

Op de gebiedstypologiekaart werden ook 
de bedrijventerreinen aangeduid, zij pro-
duceren uiteraard ook heel wat woon-
werk en logistiek verkeer. In de komende 
jaren zou dit aanbod nog uitgebreid 
kunnen worden (bv. War Blauwpoort en 
Menen West) vermits de behoefte aan 
ruimte om te ondernemen geschat wordt 
op 273 ha en het aanbod (bestemde, niet 
altijd bouwrijpe, gronden) op 335 ha.  . 
Als er locaties voor nieuwe grootschalige 

bedrijventerreinen worden gezocht, dan 
vormen een goede bereikbaarheid en 
een duurzame verkeersontsluiting cruci-
ale randvoorwaarden (cfr nota Vlaamse 
Regering dd. 22/12/2017 - inplanting van 
bedrijventerreinen - bij voorkeur multi-
modaal ontsloten zowel voor logistiek 
als woon-werkveerker). Het kabinet Om-
geving heeft aangegeven dat bijkomende 
bestemmingen van bedrijventerreinen 
moeten gepaard gaan met ontharding 
en schrappen van harde bestemmingen; 
dit vloeit voort uit het Vlaams regeerak-
koord. 

Om zo weinig mogelijke hinder op vlak 
van ruimte, mobiliteit en milieu te ver-
oorzaken worden daarom vaak locaties 
nabij autosnelwegen en belangrijke ver-
keersknooppunten gekozen. Maar door 
de sterke toename van het gemotoriseerd 
wegverkeer de afgelopen decennia staat 
de capaciteit van deze autosnelwegen en 
in het bijzonder de verkeersknooppunten 
ook steeds meer onder druk. Het is daar-
om noodzakelijk om te streven naar (meer) 
samenwerking en een goede afstemming 
tussen de verschillende beleidsniveaus en 
-sectoren en dit op een geïntegreerde ma-
nier. Door een louter sectorale benadering 
worden kansen gemist en gaan soms tijd, 
ruimte en middelen verloren. Bijzondere 
aandachtspunten zijn het nastreven van 
hoge kwaliteitsnormen (zowel voor de in-
frastructuurwerken zelf als de ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving) en het 
vrijwaren van gronden voor aanpassin-
gen aan infrastructuur (Zuid-West-Vlaan-
deren Ruimtemonitor ondernemen).

Bijkomende ‘vrije’ ruimte kan gegene-
reerd worden door het schrappen van 
bestemde woonuitbreidingsgebieden. In-
tercommunlae Leiedal en betrokken part-
ners vragen in de Ruimtemonitor Wonen 
expliciet aan de Vlaamse overheid om op 
korte termijn wetgevende initiatieven te 
nemen om de ontwikkeling van woonuit-
breidingsgebieden los van beleidsopties 
van bestaande planningskaders onmoge-
lijk te maken. Hier dient dus een hiaat in 
het Vlaamse planningsinstrumentarium 
opgevuld te worden. In functie hiervan 
wordt gewacht op het Instumentende-
creet (en hierin voorzien de planschade-
regeling).
Het overaanbod aan woonuitbreidingsge-
bieden in de regio werd ook al in de re-
giovisie aangehaald (hoofdtsuk 3.2). Daar-
naast komt in de Ruimtemonitor Wonen 
ook de vraag naar boven om open ruimte 
en ruimte om te ondernemen te vrijwa-
ren. Hieraan gekoppeld zijn de ambities 
om een traject voor geïntegreerde reno-
vatiebegeleiding op te zetten en kwalita-
tieve woonvormen te promoten. Kortom 
meer doen met de ruimte die vandaag 
reeds gebruikt wordt om te wonen.
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Arcering van onze kaart gebiedstypen leggen over de voor-
zieningenkaart van Vito
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3.6 VERVOERSSTROMEN

Wat zijn vervoersstromen?

De kaarten op de volgende pagina’s tonen 
de vervoersrelaties voor personenvervoer 
tussen deelgemeenten in de vervoerre-
gio Kortrijk. Deze relaties zijn gebaseerd 
op het Vlaams Regionaal Verkeersmodel 
en tonen in welke mate er een vervoers-
stroom tussen twee locaties verwacht 
wordt. Het verkeersmodel is opgebouwd 
op basis van socio-economische gegevens 
(inwonersaantal, tewerkstelling, scholen, 
winkels, etc.). Er wordt in deze kaarten 
geen onderscheid gemaakt tussen her-
komst en bestemming. M.a.w. een stroom 
tussen twee locaties is de som van het 
aantal verplaatsingen in beide richtingen. 
Merk op dat interne verplaatsingen niet 
worden weergegeven. 

Om het aantal relaties op de kaart te 
beperken en zo de leesbaarheid van de 
kaart te verhogen, werd een aggregatie 
naar deelgemeenten doorgevoerd. Het 
verhogen van de leesbaarheid door de 
aggregatie heeft ook een keerzijde. Gebie-
den worden gecentraliseerd tot één punt. 
Hierdoor worden sommige locaties ten 
onrechte niet meer zichtbaar op de kaart. 

Vervoersrelaties  in Vervoer-
regio Kortrijk

De volgende pagina bevat de kaart met 
de vervoersrelaties voor de hele vervoer-
regio. De vervoersrelaties kennen een 
duidelijk zwaartepunt in Kortrijk. Hier is 
de hoogste concentratie van vervoerspo-
tentieel terug te vinden. Bijna alle deelge-
meenten in de vervoerregio hebben een 
substantiële relatie met Kortrijk, wat de 
sterke centrumfunctie van Kortrijk voor 
de vervoerregio aantoont. Wel valt op dat 
er in het zuidoosten van de vervoerregio 
deelgemeenten zijn die bijna geen wezen-
lijke vervoersrelatie met Kortrijk hebben.  

De kaart toont aan dat het vervoerspo-
tentieel van de deelgemeenten in het 
buitengebied opvallend lager is dan de 
rest van de vervoerregio. Dit geldt in het 
bijzonder voor het zuidelijke deel van de 
vervoerregio, hetgeen in fel contrast staat 
met de sterke onderlinge vervoersrelaties 
binnen de verstedelijkte band van de ker-
nen tussen Wervik en Waregem. 
De vervoersstromen kennen een sterk 
radiale structuur naar de stedelijke ge-
bieden Kortrijk, Waregem en Menen, maar 
ook naar de grensoverschrijdende steden 
Moeskroen en Roeselare.
Naast de radiale stromen zijn er ook tan-
gentiële stromen. Zo zijn er duidelijke tan-
gentiële stromen vast te stellen langs de 
verstedelijkte as ten noorden van Kortrijk:  

Moorsele, Gullegem, Heule, Kuurne, Hulste, 
Harelbeke en ten zuiden van Kortrijk: We-
velgem, Lauwe, Marke, Zwevegem, Vichte.  
De mix van radiale en tangentiële stro-
men duidt op een polycentrische stads-
regio.

Grensoverschreidende ver-
plaatsingen

De verstedelijkte band heeft bovendien 
verschillende relaties met kernen die 
geen begin- of eindpunt hebben in de 
vervoerregio. Rondom de vervoerregio 
zijn er sterke linken met voornamelijk de 
vervoerregio Roeselare, nl. Roeselare, Ize-
gem, Ingelmunster en Tielt. Daarnaast ook 
in mindere mate met Ieper (vervoerregio 
Westhoek), en Zulte en Gent (vervoerregio 
Gent). 
Specifiek voor Kortrijk is er tevens een 
zeer sterke vervoersrelatie met de Waalse 
stad Moescroen binnen de verstedelijkte 
band en in mindere mate met Doornik en 
andere gemeenten net over de grens in 
Wallonië.

Voor de verplaatsingsrelaties zijn op de 
kaarten bijna geen relaties met Frankrijk 
aangegeven. Dit heeft te maken met het 
feit dat de gegevens niet beschikbaar zijn 
in het verkeersmodel. Vanuit de bestaan-
de studies blijkt echter dat er een belang-
rijke relatie is tussen de vervoerregio en 
de omgeving rond Lille. Zo geven de ge-
meenten Menen en Spiere-Helkijn ook aan 
dat er ook belangrijkte pendel is vanuit 
de grensgemeenten naar de tewerkstel-
lingspolen. 

In de socio-economische analyse Zuid-
West Vlaanderen (RECOC/POM, 2018) is 
aangegeven dat Zuid-West-Vlaanderen 
werknemers aantrekt uit andere regio’s. In 
tegenstelling tot West-Vlaanderen en het 
Vlaamse Gewest kende Zuid-West-Vlaan-
deren in 2015 een positief pendelsaldo. Er 
kwamen dagelijks zo’n 5.357 mensen meer 
nààr Zuid-West-Vlaanderen om te werken 
dan er uit de regio pendelden naar een 
andere regio.
In 2016 kwamen zo’n 5.700 Franse arbei-
ders naar Zuid-West-Vlaanderen om te 
werken. Hun aantal nam tussen 2006 en 
2016 toe met +66,7%. 
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3.7 VERPLAATSINGSGEDRAG

De dominante positie van de auto is al 
eerder aangehaald en komt ook naar vo-
ren in het totaalplaatje van het huidige 
verplaatsingsgedrag. Onderstaande info-
grafiek laat een verdeling van het aantal 
verplaatsingen per vervoerswijze en het 
aantal kilometers afgelegd per vervoers-
wijze zien op basis van het Onderzoek 
verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3 
(2018). Op basis van verplaatsingen is de 
verdeling auto-duurzame modi 65-35%. 
Op basis van kilometers is dit 63%-37%.

De modal split wordt op 2 manieren ge-
analyseerd: enerzijds op basis van het 
aantal verplaatsingen, anderzijds op basis 
van het aantal kilometers. ‘Tragere’ ver-
voersmiddelen zoals de fiets of te voet 
scoren logisch beter op vlak van aantal 
verplaatsingen t.o.v. aantal kilometers, ge-
zien deze verplaatsingen eerder over korte 
afstanden plaatsvinden. De ‘snellere’ ver-
plaatsingsmodi zoals auto en trein scoren 
dan meestal beter op aantal kilometers 
gezien hier langere afstanden worden af-
gelegd. Zowel de frequentie van gebruik 
van een vervoersmiddel als het gemiddeld 
aantal kilometer per verplaatsing spelen 
dus een rol. De percentuele verdeling van 
het aantal afgelegde kilometers uit het 
onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaan-
deren 5.3 (2018) wordt sterk vertekend 
door een groter aantal vliegreizen in de 
dataset.
 

Verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze
Bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3

Inzetten op meer duurzame verplaatsin-
gen en een daling van het aantal gemo-
toriseerde kilometers is cruciaal binnen 
het gewijzigde mobiliteitsbeleid  Dit blijkt 
uit verschillende beleidsdoelstellingen op 
Vlaams niveau.

In het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) 
is opgenomen dat het aandeel duurza-
me modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets 
of speedpedelec, eigen of via deelsyste-
men, en met collectief vervoer of taxi) 
voor heel Vlaanderen moet toenemen 
tot minstens 40%. Ook de vervoerregio’s 
krijgen deze doelstelling inzake ambiti-
euze modal shift. Het netwerk bestaande 
uit fietsvoorzieningen, collectief vervoer 
en mobipunten moet de ambitie van de 
modal shift bewerkstelligen. Er moet dus 
worden ingezet in het minder kiezen voor 
autoverplaatsingen en meer voor open-
baar vervoer en fietsverkeer.

Naast deze doelstelling uit het Vlaamse 
Regeerakkoord is in het Vlaamse Lucht-
beleidsplan de ambitie geformuleerd om 
het  Vlaamse energie- en klimaatplan 
2021-2030 de ambitie geformuleerd om 
het aantal kilometer over de weg te la-
ten dalen tot max. 51,6 miljard gereden 
voertuigkilometers in 2030 (i.e. -12% ten 
opzichte van 2015).
Deze ambitie is ook in het Vlaams Energie- 
en Klimaatplan opgenomen en vertaald 
naar een te realiseren daling van het aan-

tal gereden kilometers met 15% (tov 2015) 
voor personenwagens en bestelwagens 
en een beperking van de toename tot 
maximaal 14% voor vrachtwagens voor 
heel Vlaanderen tegen 2030.   

Bij de doelstelling uit het LBP wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen bestuurders 
en passagiers. Deze horen bij de modus 
‘auto’. De modale verdeling wordt hierbij 
bekeken als de verdeling over de modi 
waarbij de auto één modus is, naast 

openbaar vervoer, fiets, … als modi. Ook 
in het VEKP wordt  geen onderscheid ge-
maakt tussen bestuurders en passagiers.
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Verdeling van de verplaatsingen volgens hoofdvervoerswijze en afstand
Bron: Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.3

Het onderzoek verplaatsingsgedrag 
Vlaanderen 5.3 (2018) heeft ook een in-
zicht in de reden van de verplaatsingen 
van de Vlamingen. Vaak wordt gedacht 
dat de functionele verplaatsingen een 
zeer groot aandeel innemen, maar uit 
dit onderzoek blijkt dat de functionele 
verplaatsingen net geen 30% van de ver-
plaatsingen. omvatten Het aantal recrea-
tieve verplaatsingen is met bijna 32% net 
iets hoger.

Daarnaast toont dit onderzoek aan dat de 
meeste modi voor alle motieven worden 
gebruikt, maar niet voor alle even vaak. 
De auto, als bestuurder, wordt hoofdza-
kelijk gebruikt voor werken en winkelen. 
De trein wordt voornamelijk gebruikt 
voor werkverplaatsingen en de bus voor 
schoolverplaatsingen.

Op vlak van verplaatsingsafstanden (zie 
volgende grafiek) kan worden vastgesteld 
dat de auto en trein vaker gebruikt wor-
den voor de lange afstanden. De actieve 
modi zijn dan voornamelijk interressant 
voor verplaatsingen onder de 5 kilometer. 
Toch wordt ook de wagen sterk gebruikt 
voor verplaatsingen op korte afstand. 
Voor afstanden tot 1 km kruipt ongeveer 
25% van de Vlamingen achter in de wa-
gen. Bij verplaatsingen  tot 3 kilometer is 
dit zelfs 60%. 
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Aandeel duurzame vervoersmodi per vervoerregio
Bron: Provinciale verkeersmodellen versie 4.2.1

Cijfers over het huidige verplaatsingsge-
drag op niveau van de Kortrijkse vervoer-
regio waren tot voor kort niet beschik-
baar. 
Om leemte in verplaatsingsdata op te 
vangen is door Vlaanderen op vervoer-
regioniveau het aandeel duurzame modi 
berekend op basis van de provinciale ver-
keersmodellen. Hierbij is aandeel duurza-
me modi als volgt bepaald:
het totaal aantal verplaatsingen (van 
woonplaats naar school, naar werk, naar 
huis, bijvoorbeeld zijn drie verplaatsin-
gen), voor alle motieven (niet enkel woon-
werk/school maar ook recreatief, sociaal, 
etc.), voor een volledig etmaal van een 
gemiddelde werkdag met herkomst en/
of bestemming in het gebied. Bij deze 
berekening zijn kinderen niet-duurzame 
autopassagiers te beschouwd, in tegen-
stelling tot volwassen passagiers die als 
duurzaam kunnen beschouwd worden 
in carpoolverband. Hierbij moeten we 
opmerken dat het beschouwen van een 
verplaatsing met volwassen passagiers als 
duurzaam de ambitie enigszins verlaagt. 

Voor de vervoerregio Kortrijk kan op 
deze methodiek voor de bestaande situ-
atie een aandeel van 34% duurzame 
modi worden vastgesteld. Er is dus in de 
regio Kortrijk nog een hele weg te gaan 
om deze doelstelling van het Vlaamse 
Regeerakkoord van 40% duurzame ver-
voerswijzen te halen.   De opmaak van de 

regionale mobiliteitsplannen is de kans bij 
uistek om deze omslag te realiseren. 

Naast de modal shift moet ook worden 
ingezet op een daling van het aantal 
gereden voertuigkilometers. Cijfers met 
betrekking tot het aantal gereden weg-
kilometers zijn op het niveau van de 
Kortrijkse vervoerregio voorlopig nog niet 
beschikbaar. Het Vlaams Verkeerscentrum 
geeft aan beschikbaar te zullen stellen 
vanuit de procinciale verkeersmodellen.  

De gegevens uit de verkeersmodellen  (zo-
wel op vlak van modal split als op vlak 
van gereden wegkilomers) geven een 
eenmalig beeld van de bestaande modal 
split.  Hierdoor kunnen deze gegevens niet 
worden ingezet voor monitoring van de 
modal shift. Om te monitoren per ver-
voerregio geeft Vlaanderen aan te willen 
werken met het OVG, waarbij de steek-
proef dan echter drastisch vergroot zal 
moeten worden.. 
De beschikbaarheid van deze cijfers zijn 
belangrijk om bij het opstellen van het 
regionaal mobiliteitsplan en later, bij het 
evalueren van de genomen maatregelen. 
Het belang van deze data is groot omdat 
zonder toegankelijke en eenduidige gege-
vens de doelstellingen niet te monitoren 
zijn.
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3.8 VERVOERSARMOEDE

Vervoersarmoede is de uitsluiting op 
meerdere domeinen van het maatschap-
pelijk leven door een beperkte mobiliteit. 
De combinatie van gebrekkige bereikbaar-
heden met beperkte persoonlijke moge-
lijkheden of vaardigheden maakt 
uiteenlopende groepen mensen vervoers-
arm: mensen met fysieke beperkingen, 
zorgbehoevenden, mensen in armoede, 
plattelandsbewoners, nieuwkomers, men-
sen zonder rijbewijs, alleenstaanden met 
kinderen, …

Vervoersarmoede wordt grotendeels 
bepaald door je socio-economische po-
sitie in de maatschappij. Een gebrek aan 
koopkracht ligt dikwijls aan de basis. 
Middelen ontbreken om een eigen (aange-
past) vervoersmiddel aan te schaffen of 
het openbaar vervoer te gebruiken. Een 
beperkt (mobiel) sociaal netwerk is een 
tweede grote risicofactor, waardoor ‘mee-
rijden met‘ als vervoersoptie niet aan de 
orde is of er ook weinig kennisoverdracht 
rond vervoersopties mogelijk is. Ook een 
tekort aan persoonlijke vaardigheden in 
mobiliteit kan een drempel zijn. Verder 
dragen fysieke barrières bij tot vormen 
van vervoersarmoede. Omvangrijke, 
moeilijk oversteekbare structuren kunnen 
ervoor zorgen dat bestemmingen moeilij-
ker bereikbaar zijn.  De sterke bundeling 
van infrastructuur lansgheen de verste-
delijkse as langs de Leie, E17 en spoorlijn 
Gent - Kortrijk - Menen vormen in de regio 

een belangrijke barrière, evenals de aan-
sluitende noord-zuid gerichte infrastruc-
turen zoals de E403, het kanaal KBK en de 
spoorwegen Brugge - Kortrijk en Kortrijk 
-Lille.

In België zouden er volgens een studie van 
Accenture in opdracht van Ashoka, 2 mil-
joen mensen of 19% van de 
bevolking vervoersarm zijn. Het gaat om 
mensen in armoede (15%), ouderen met 
beperkte mobilteit (3%) en mensen met 
beperkingen (1,5%), maar ook om een 
grote groep stedelijke en niet-stedelijke 
vervoersarmen (reps. 9,2% en 5,3%) voor 
wie de huidige mobiliteitssystemen te in-
gewikkeld en/of ontoereikend zijn.

In het najaar van 2014 lanceerde Mobiel 
21 samen met Welzijnsschakels en het 
Netwerk Tegen Armoede de campagne 
‘ikgeraakerniet’. De campagne (voor gans 
Vlaanderen) wilde het thema van ver-
voersarmoede ruimer bekend maken en 
zowel knelpunten als oplossingen verza-
melen. Het initiatief kwam er als expliciet 
antwoord op de vraag van de Minister 
van Mobiliteit om de thematiek nog uitge-
breider te stofferen.

De studie geeft een realistisch beeld op 
vervoersarmoede in Vlaanderen en het 
potentieel van verschillende oplossingen.
De antwoorden maken duidelijk dat de 
actieradius erg beperkt is, van zodra men 

niet over een auto beschikt. De knelpunt-
bestemmingen liggen gemiddeld meer 
dan 10 km van de woonplaats. Vaak al te 
ver om te fietsen, of een behoorlijke puz-
zel om er te geraken met het openbaar 
vervoer. Het werk of een sollicitatie zijn de 
belangrijkste bestemmingen waar men-
sen niet geraken, gevolgd door het bezoek 
aan familie of vrienden en medische zorg. 
Weekdagen tijdens de werkuren (tussen 9 
en 16 uur) blijken de moeilijkste momen-
ten om op een bepaalde bestemming te 
geraken.

De redenen van het ergens niet geraken 
zijn erg uiteenlopend: in de top drie staan 
in volgorde van belangrijkheid:
• de onbereikbaarheid van cruciale be-
stemmingen zoals bedrijventerreinen en 
overheidsdiensten
• het beperkte busaanbod tussen (deel)
gemeenten
• een beperkte toegankelijkheid van het 
openbaar vervoer.

Wat opvalt is dat de meeste bestemmin-
gen die problemen geven in het centrum 
van een gemeente liggen. Vooral op het 
platteland is de verbinding tussen centra 
van (deel)gemeenten onvoldoende afge-
stemd op de noden van respondenten. 
Er werd ook gepolst naar de mogelijke 
oplossingen die fiets, auto of openbaar 
vervoer zouden kunnen bieden voor ie-
ders specifiek probleem. Voor 83% van de 

respondenten kan openbaar vervoer een 
oplossing bieden, als het aanbod 
uitgebreid en verbeterd wordt. Voor 36% 
zou de fiets een oplossing kunnen zijn, 
voornamelijk indien de fietsinfra-
structuur beter zou zijn. De auto wordt 
door 75% van de respondenten als oplos-
sing naar voor geschoven. Vooral 
meerijden met iemand (al dan niet in de 
vorm van een betaalbare taxi) blijkt voor 
de meesten een goed alternatief.

Deze cijfers op de pagina hiernaast geven 
een kijk op vervoersarmoede in Vlaan-
deren. Er zijn tot op heden geen cijfers 
beschikbaar op niveau van Vervoerregio 
Kortrijk.

Wel is vanuit de socio-economische 
analyse van Zuid-West-Vlaanderen (RE-
SOC/POM, 2018) duidelijk dat in 2016 er 
in Zuid-West-Vlaanderen 21 kansarme 
buurten verspreid over 6 gemeenten zijn.  
Kortrijk, Menen en Wervik tellen meerdere 
kansarme buurten (zie kaart volgende pa-
gina). De gemeenten Avelgem, Harelbeke 
en Waregem elk één. Deze buurten komen 
dus voornamelijk voor in de stedelijke 
kernen.
Verder geeft deze studie aan dat de 
Vlaamse algemene verouderingstrend (zie 
ook 4.1 Demografische ontwikkelingen)  
ook in deze regio vast te stellen is.
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Daarnaast blijkt uit de data van de 
provincie (provincie in cijfers) dat in de 
vervoerregio Kortrijk 88,38 per 1.000 in-
woners boven de 18 jaar zijn erkend door 
DG als personen met een handicap. Dit 
cijfer is vergelijkbaar met de rest van 
West-Vlaanderen, maar duidelijk hoger 
dan voor het Vlaams Gewest (63,55 per 
1.000 inwoners boven de 18 jaar).

Segmentering van vervoersarmen (% van Belgische bevolking)
Bron: Dossier Vervoersarmoede Vandaag - Mobiel 21

Kansarme buurten
Bron: Kansarmoedeatlas 2017 - kaart opgemaakt voor socio-
economische analyse Zuid-West-Vlaanderen
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