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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Verschillende trends die zich vandaag 
voordoen in de samenleving hebben 
invloed op de mobiliteit en op ons ver-
plaatsingsgedrag. Een aantal zijn glo-
baal en doen zich in heel Vlaanderen 
voor, een aantal zijn specifiek voor de 
regio. Zeker is dat de invloed van deze 
trends vaak nog vele jaren voelbaar zal 
blijven. Sommige (aspecten van) deze 
trends kunnen we in de vervoerregio 
aanpakken, anderen vergen regelge-
ving op nationale of Europese schaal.



De evolutie van de bevolking en haar 
samenstelling, en de verwachte demogra-
fische ontwikkelingen zullen mede bepa-
lend zijn voor de manier waarop mensen 
zich in de regio verplaatsen. RESOC Zuid-
West Vlaanderen en POM West-Vlaande-
ren maakten in 2018 een grondige analyse 
van de socio-economische situatie van 
Zuid-West Vlaanderen. We baseren ons 
voor de beschrijving van de demogra-
fische ontwikkelingen en de trends op 
vlak van wonen en werken op de resul-
taten van deze analyse. Het studiegebied 
‘Zuid-West Vlaanderen’ omvat dezelfde 13 
steden en gemeenten als de vervoerregio 
Kortrijk. Op basis van deze studie beschik-
ken we dan ook over betrouwbare cijfers 
voor de vervoerregio Kortrijk. Omdat 
deze nota de situatie in de vervoerregio 
Kortrijk beschrijft zullen we vervoerregio 
Kortrijk gebruiken i.p.v. Zuid-West Vlaan-
deren.

Evolutie van de bevolking

Het aantal inwoners is in de vervoerregio 
Kortrijk tussen 2007 en 2017 gestegen met 
3,6% en sluit daarmee aan bij de evolutie 
in West-Vlaanderen algemeen. In Vlaan-
deren is de bevolkingsgroei in dezelfde 
periode evenwel bijna dubbel zo groot 
(6,5%). Volgens prognoses van de Studie-
dienst van de Vlaamse Regering zal de 
bevolking in de vervoerregio Kortrijk in de 
periode 2017-2035 met circa 16.600 per-

sonen toenemen. Procentueel betekent 
dit een toename van +5,4% (+5,6% voor 
West-Vlaanderen) die opnieuw lager ligt 
dan de  groeiprognose voor het Vlaams 
Gewest (+7,6%).  In de periode 2027-2035 
wijzen de prognoses op een verminderde 
demografische groei in Zuid-West-Vlaan-
deren. (Resoc & POM, 2018) Kijken we naar 
de gemeenten afzonderlijk dan zien we 
dat tegen 2027 een groei van 5% of meer 
verwacht wordt in Avelgem, Spiere-Hel-
kijn, Waregem en Harelbeke. 

Wat betreft de inwonersdichtheden over 
de regio, zien we dat de grootste dicht-
heden zich vooral situeren rond de ste-
delijke band van Wervik naar Waregem, 
en ten noorden van de E17. Ten noorden 
van de E17 kunnen verder weg van de ste-
delijke band de kernen Geluwe, Moorsele, 
Gullegem en Ledelede aangeduid worden. 
Ten zuiden van de E17 zijn de dichtheden 
veel lager. Grotere kernen hier zijn Avel-
gem en Zwevegem.

4.1 DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN

Evolutie bevolking VVR Kortrijk 2017-2027
Bron: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.

Evolutie bevolking VVR Kortrijk 2027-2035
Bron: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.
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Groei aantal jongeren jonger 
dan 15 jaar en 65-plussers

Kijken we naar de prognoses van de 
groei in de verschillende leeftijdscatego-
rieën dan zien we dat vooral de groep 
van inwoners jonger dan 15 jaar en de 
65-plussers tegen 2035 zal groeien.  In de 
periode 2017-2035 zal volgens prognoses 
de leeftijdsgroep ‘jonger dan 15 jaar’ in de 
vervoerregio Kortrijk met 5,4% stijgen. In 
het Vlaams Gewest wordt een nog grotere 
toename van 6,9% van het aantal jonge-

ren verwacht. 

Een zeer grote toename wordt verwacht 
van de leeftijdsgroep ’65 jaar en ouder’. 
Op Vlaams niveau verwacht men hier een 

toename van +38,7%.  Ook in de vervoer-
regio Kortrijk wordt een grote toename 
verwacht (33,2%). Daarnaast groeit ook 
het aantal 80-plussers tot het aantal 
60-plussers (interne vergrijzing) wat aan-
geeft in welke mate de oudere bevolking 
ouder wordt. Men verwacht dat de  inter-
ne vergrijzing zal toenemen van 24.2 in 
2017 tot 27.0 in 2035. (Resoc & POM, 2018) 

De grote groei van de groep ouderen kan 
belangrijke gevolgen hebben voor de 
mobiliteit. Ouderen voelen zich vaak wat 
onzeker op de weg waardoor een aantal 
van hen minder geneigd zal zijn over te 
schakelen op meer fietsgebruik. Een goed 
en regelmatig aanbod van openbaar ver-
voor zal voor deze groep belangrijk zijn. 
Tegelijk stijgt ook het aantal jongeren 

onder 15 jaar. Deze verplaatsen zich juist 
vaak wel met de fiets, of moeten gemo-
tiveerd worden om zich met de fiets te 
verplaatsen. Een hoge verkeersveiligheid is 
hiervoor essentieel. Een antwoord bieden 
op de uiteenlopende vervoersvraag van 
beide groepen behoort tot de uitdagin-
gen voor de regio. 

Braindrain - braingain

De bevolkingstoename in de vervoerregio 
Kortrijk is vooral het gevolg van het po-
sitieve migratiesaldo (3,6 per 1.000 inw.), 
eerder dan van het verschil tussen de 
sterfte en geboorten (0,5 per 1.000inw). 
Belangrijk hierin is de evolutie in de mi-
gratie van het aantal 25-29 jarigen, m.a.w. 
de studenten die tijdens hun studies de 

regio verlaten hebben. Waar het migratie-
saldo van de 25-29 jarigen in Vlaanderen 
sinds 2006 min of meer gelijk bleef rond 
de 10 op 1.000 inw.  (met een ongewone 
daling in crisisjaar 2008), zien we dat in 
Zuid-West-Vlaanderen het migratiesaldo 
bij de 25-29 jarigen geëvolueerd is van 
-5.0 in 2006 tot +10.0 in 2016.  

In de groep 25-29 jarigen zien we heel wat 
pas afgestudeerde studenten, die vaak 
naar Gent of Leuven getrokken zijn tij-
dens hun studies. (Resoc & POM, 2018) Men 
kan aannemen dat terwijl er in 2006 dus 
nog heel wat studenten bleven wonen in 
de stad waar ze gestudeerd hadden, er 
tegen 2016 al heel wat jongeren na hun 
studies terugkeren naar de streek waar-
van ze afkomstig zijn.  Dit is goed nieuws 

Evolutie van het aantal inwoners in Zuid-West-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams 
Gewest, 1 januari 2007 - 1 januari 2035 (index 2007 = 100).
Bron: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.

Migratiesaldo in Zuid-West-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams Gewest, 2006-2016
Bron: FOD Economie (ADSEI), Verwerking: Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.
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voor de regio want het betekent dat de 
braindrain die men lange tijd in de regio 
vreesde, aan het keren is.

Huishoudens

Het aantal private huishoudens zal in de 
periode 2017-2035 met +7,6% toenemen 
in de vervoerregio Kortrijk (130.271 in 2017 
naar 140.120 in 2035). Deze toename ligt 
in dezelfde lijn voor West-Vlaanderen met 
+7,9%, maar ligt een stuk lager dan de 
verwachte groei van +9,7% van het aantal 
huishoudens in het Vlaams Gewest. Tege-
lijk worden de huishoudens kleiner. Men 
verwacht tegen 2035 dat een gemiddeld 
gezin nog 2,31 leden zal tellen in de ver-
voerregio Kortrijk en in het Vlaams Ge-
west (t.o.v. 2,42 in 2007 in de vervoerregio 
en 2,40 in Vlaanderen). In West-Vlaande-
ren wordt een nog grotere krimp van de 
huishoudens verwacht (2,36 naar 2,22). 
(Resoc & POM, 2018)

Kijken we naar de spreiding van de huis-
houdens over de regio dan zien we dat 
deze zich vooral situeren rond de stedelij-
ke band. De dichtheden zijn hier hoog en 
sterk verspreid, kernen kunnen hier niet 
steeds onderscheiden worden. Ten zuiden 
van de stedelijke band zijn de dichtheden 
veel lager en komen kernen duidelijker 
naar voor. Ook in het oosten van de ver-
voerregio zijn de dichtheden lager en zijn 

de kernen van Wervik en Geluwe duidelijk 
waar te nemen.

Beroepsbevolking

In 2017 telde de potentiële beroeps-
bevolking van Zuid-West-Vlaanderen 
193.579 personen. Volgens de prognoses 
zal de potentiële beroepsbevolking in 
Zuid-West-Vlaanderen met 1,9% afnemen 
tegen 2027 en met 3,7 tegen 2035. De 
doorstromingscoëfficiënt is de verhou-
ding van de bevolking van 15 à 24 jaar 
tot de bevolking van 55 à 64 jaar en geeft 
weer of de instroom in de beroepsbevol-
king voldoende is om de uitstroom uit 
de beroepsbevolking op te vangen. Een 
coëfficiënt groter dan 100 kan als gunstig 
bestempeld worden. De doorstromingsco-
efficiënt lag begin 2007 nog hoger dan 
100 in Zuid-West-Vlaanderen maar zakte 
daarna systematisch. In de prognosejaren 
wordt er eerst nog een verdere daling 
verwacht tot in de periode 2021-2023 om 
daarna weer toe te nemen, maar toch 
niet opnieuw boven 100 uit te komen. De 
coëfficiënt is en blijft in Zuid-West-Vlaan-
deren hoger dan in West-Vlaanderen en in 
het Vlaams Gewest. (Resoc & POM, 2018)

De demografische uitdagingen worden 
in de ‘Socio-economische steekvisie voor 
Zuid-West-Vlaanderen’ aangeduid als 
een belangrijke uitdaging. (Resoc, 2019) 

De vergrijzing van de bevolking zal zich 
de komende decennia steeds meer laten 
voelen. De effecten hiervan vertalen zich 
o.a. in een toename van de zorgnoden en 
in een voelbare daling van de potentiële 
beroepsbevolking. Daartegenover zien we 
dat de braindrain stilaan aan het omke-
ren is tot een braingain met 25-29-jarigen 
die steeds vaker terugkeren naar de regio. 
Dit kan belangrijke consequenties hebben 
voor de aanpak van de mobiliteit in de re-
gio. Terwijl ouderen steeds meer een spe-
cifieke doelgroep gaan uitmaken, moet de 
groep jonge werkende mensen zich vlot 
en veilig naar hun werk kunnen begeven. 

VERVOERREGIO KORTRIJK140





4.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Bloeiende economie

Eén van de grote sterktes van de regio 
die in de socio-economische streekvisie 
worden aangeduid is de hoge economi-
sche groei gebaseerd op  investeringen 
in menselijk kapitaal, innovatie en kennis 
(endogene economische groei) en de hoge 
werkzaamheidsgraad (Resoc, 2019). Bepa-
lend voor de economische groei van de 
regio is het aantal actieve (=btw-plichtige) 
ondernemingen. Dat aantal nam, net zo-
als in de rest van West-Vlaanderen, in tien 
jaar tijd toe met 20% (tot 28.300 bedrij-
ven in 2016). In het Vlaamse Gewest lag 
deze groei nog iets hoger nl. 25% (Resoc 
& POM, 2018). De werkzaamheidsgraad be-
droeg in 2016 in de vervoerregio Kortrijk 
69,8%, wat betekent dat bijna 70% van 
de bevolking tussen 15 en 64 aan het werk 
was. Hiermee is de werkzaamheidsgraad 
in de vervoerregio Kortrijk vergelijkbaar 
met deze in West-Vlaanderen (69,5%) en 
hoger dan de werkzaamheidsgraad in 
het Vlaams Gewest (67,2%).  In de periode 
2006-2016 is de werkzaamheidsgraad in 
de regio bovendien gestegen met +3,9%.  
(Resoc & POM, 2018)

Technologische en kennisin-
tensieve sectoren

De vervoerregio Kortrijk scoort goed op 
het vlak van tewerkstelling in de techno-

logische en kennisintensieve sectoren. Zo 
zorgden de hoog- en middelhoogtechno-
logische industrie en de hoogtechnolo-
gische kennisintensieve diensten in 2015 
samen voor 6,5% van de tewerkstelling in 
Zuid-West-Vlaanderen, wat meer is dan 
5,5% in West-Vlaanderen en iets minder 
dan 6,8% in het Vlaams Gewest. Tegenover 
2007 is er wel een opvallende verschui-
ving van de hoogtechnologische industrie 
(daling van -21%) naar de hoogtechnolo-
gische kennisintensieve diensten (stijging 
van +27,6%). Op het vlak van specialisatie 
springt vooral het domein van nieuwe 
materialen in het oog: ondanks een sterke 
daling situeert zich nog steeds 43,8% van 
de West-Vlaamse tewerkstelling en 47,5% 
van het aantal vestigingen in dit domein 
in Zuid-West-Vlaanderen. (Resoc, 2019)

Hoge tewerkstelling

In de periode 2006-2015 nam de tota-
le werkgelegenheid in de vervoerregio 
Kortrijk met 2,5% toe. Deze groei was 
lager dan in West-Vlaanderen (+ 4,2% ) 
en dan in het Vlaams Gewest (+7,4%). Zo-
als blijkt uit de kaart van de tewerkstel-
lingsdichtheid wordt meer dan een der-
de van de totale werkgelegenheid in de 
vervoerregio gegenereerd in Kortrijk met 
35,5%, gevolgd door Waregem met 15,8%. 
Op plaats drie en vier komen Menen en 
Wevelgem die elk zo’n 8,5% van de totale Grootste werkgevers vervoerregio Kortrijk

Bron: RSZ, Afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.
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Zuid-West-Vlaamse werkgelegenheid ver-
tegenwoordigen. (Resoc & POM, 2018)
In de periode 2006-2017 is het aantal va-
catures met +42,1% fors gestegen in de 
vervoerregio Kortrijk. Het aantal 
ontvangen vacatures kende eerst een 
dalende trend om vanaf 2015 bijna expo-
nentieel te stijgen. Deze stijging is evenwel 
kleiner dan in West-Vlaanderen (+49,0%) 
en in het Vlaams Gewest (+53,8%).  Er 
waren slechts drie gemeenten met een 
minieme afname van het aantal ontvan-
gen vacatures, namelijk Spiere-Helkijn, 
Avelgem en Kuurne. Omgekeerd waren de 
toenames in absolute cijfers het omvang-
rijkst in Waregem, Deerlijk en Wevelgem. 
(Resoc & POM, 2018)

In de periode 2006-2017 is het aantal niet 
werkende werkzoekenden in de vervoer-
regio Kortrijk gedaald met -15,4%, wat een 
sterke daling is in vergelijking met -10,5% 
in West-Vlaanderen en met -1,9% in het 
Vlaams Gewest. De werkloosheidsgraad 
daalde in dezelfde periode in de ver-
voerregio Kortrijk met -11,5%, met -9,3% 
in West-Vlaanderen en met -2,9% in het 
Vlaams Gewest. In de regio is er een grote 
variatie in de werkloosheidsgraad tussen 
de gemeenten. De gemeenten Lendelede 
en Anzegem kenden in 2016 een werkloos-
heidsgraad lager dan 4%, terwijl dit in 
de stad Menen boven de 8% lag. (Resoc 
& POM, 2018)

“De tewerkstellingsgroei en dalende werk-
loosheid in Zuid-West-Vlaanderen zullen 
de komende jaren worden gecombineerd 
met een afname van de bevolking op 
arbeidsleeftijd. Dat is een gevolg van de 
demografische context, waarbij de uit-
stroom van pensioengerechtigde werkne-
mers niet volledig zal worden opgevangen 
door de instroom van jonge arbeidskrach-
ten. De talentkrapte dreigt op termijn een 
rem te zetten op investeringen en delo-
kalisatie in de hand te werken. Wanneer 
in de regio onvoldoende endogeen talent 
aanwezig is, moet de regio zijn rekrute-
ringsratio verruimen en talent van bui-
tenaf aantrekken.” Om dit op te vangen 
wil Zuid-West-Vlaanderen zowel inzetten 
op een instroom van werknemers uit aan-
palende regio’s die een hogere werkloos-
heidsgraad kennen, zoals Noord-Frankrijk 
en Wallonië, als op arbeidsmigratie uit an-
dere landen in en buiten Europa. (Resoc, 
2019) Hierdoor zal de druk op de mobili-
teit in de regio toenemen.

Procentuele tewerkstellingsgroei
Bron: Cijfers Economie opgelijst, 2019, Interprovenciale groep Economie
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4.3 TOENEMENDE INNAME ONBEBOUWDE RUIMTE

Vlaanderen kent een zeer hoog ruimte-
beslag. De betonsnelheid, de hoeveelheid 
open ruimte die verloren gaat, bedraagt 6 
ha per dag, en ze neemt nog steeds toe. 
De steeds groter wordende versnippering 
van het landschap en verspreide bebou-
wing zorgt voor hoge infrastructuurkos-
ten en voor meer auto-afhankelijkheid. 
Onze mobiliteit kan dan ook niet los 
gezien worden van onze ruimtelijke or-
dening. De effecten van de versnippering 
van onze ruimte en de verspreide bebou-
wing zal nog lang voelbaar zijn op onze 
nood aan infrastructuur, op de efficiënte 
inzet van ons openbaar vervoer en op 
ons verplaatsingsgedrag. Willen we ons 
verplaatsingsgedrag veranderen, zal ook 
een ruimtelijke shift noodzakelijk zijn.

Het grote ruimtebeslag is in Vlaanderen 
een probleem dat de laatste jaren steeds 
duidelijker naar voor komt. De strate-
gische visie uit het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen heeft als doel om tegen 2040 
naar een bijkomend ruimtebeslag te gaan 
van 0 ha. Ook in de Regiovisie wordt de 
ambitie geformuleerd om van de vervoer-
regio Kortrijk een ruimteneutrale regio 
te maken. Hiervoor worden verschillen-
de korte termijn strategieën aangeduid 
zoals slim en meervoudig ruimtegebruik, 
duurzaam hergebruik en tijdelijk ruimte 
gebruik. De verschillende strategieën la-
ten toe om spaarzaam om te gaan met 
de onbebouwde (bouw) gronden en om 
open ruimte te bewaren.

Betontoestand - indicator ruimebeslag (% totale oppervlakte), per gemeente (2013)
Bron: Betonrapport 2018

Betonevolutie - indicator betonsnelheid (m2/dag), gemiddelde per gemeente (2005-2015)
Bron: Betonrapport 2018
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4.4 TOENAME VAN MOBILITEIT IN VLAANDEREN

Evolutie van het verkeer en vervoer in Vlaanderen (voertuigkilometers). 
Bron: Mobiliteitsrapport 2019, MORA Mobiliteitsraad.

Verkeer over de weg blijft 
groeien

Vooral de mobiliteit op de wegen kent een 
enorme groei. Het aantal voertuigkilome-
ters op het wegennet in Vlaanderen van 
54,5 miljard in 2005 tot bijna 60 miljard 
in 2016. Dit is een stijging van ruim 9% 
op ca. 10 jaar. In West-Vlaanderen is het 
totaal aantal gepresteerde voertuigkilo-
meters op snelwegen in de periode 2015-
2017 gestegen met +6,6%. De toename van 
de mobiliteit over de weg is groter bij het 
personenvervoer (+7,0%) dan bij het goe-
derenvervoer (+4,6%). De stijging van het 
aantal gepresteerde voertuigkilometers 
op snelwegen ligt in Zuid-West-Vlaande-
ren beduidend hoger dan in het Vlaams 
Gewest dat een stijging van +2,9% opte-
kent. (Resoc & POM, 2018) Deze algemene 
toenemende vraag naar mobiliteit en 
(goederen)vervoer kan grotendeels wor-
den toegeschreven aan demografische en 
economische factoren. (zie voorgaande)

De auto blijft de dominante 
vervoersmodus

Hoewel de algemene mobiliteit toeneemt 
zien we vooral een sterke groei van het 
wegverkeer. In het personenvervoer blijft 
de auto de belangrijkste vervoersmodus 
en wijzigt de modale verdeling globaal 
genomen nauwelijks. Het aantal inge-

schreven personenwagens steeg in de 
periode 2006-2017 in de vervoerregio 
Kortrijk met +12,6%. De regio kende hier-
mee een sterkere stijging in vergelijking 
met West-Vlaanderen (+11,4%) en het 
Vlaams Gewest (+10,1%) (Resoc & POM, 
2018). 

Impact Coronacrisis op ver-
plaatsingen

Tijdens de recente coronacrisis werd te-
lewerken sterk gepromoot en in sommige 
gevallen zelfs verplicht. De impact hiervan 
op het autowegennet was vooral in het 
begin van de quarantaine duidelijk voel-
baar. Of op grote schaal thuiswerken een 
blijver zal zijn met voelbare impact op 
het verkeer op de weg is vandaag niet 
duidelijk. Het is dan ook van belang dit 
vanuit de vervoerregio op te volgen en 
mee te nemen in de verdere opmaak van 
het regionale mobiliteitsplan.

Tijdens de coronacrisis lanceerde onder-
zoeksgroep Mobi in samenwerking met de 
Vrije Universiteit Brussel een enquête over 
woon-werk verkeer (https://press.vub.ac.
be/mobiliteit-na-covid-19-crisis). Hieruit 
bleek dat wandelen en fietsen tijdens de 
coronacrisis terrein winnen. Vooral elek-
trisch fietsen werd naar voor geschoven 
als grote winnaar, ten koste van open-
baar vervoer.
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Toename lengte en duur van files. 
Bron: Mobiliteitsrapport 2019, MORA Mobiliteitsraad.

Modal split personenvervoer Vlaanderen, op basis van aantal afgelegde km per dag 
Bron: Mobiliteitsrapport 2019, MORA Mobiliteitsraad.

Bereikbaarheid meer en meer 
onder druk  

De toename van het wegverkeer heeft 
gevolgen voor de belasting van de we-
ginfrastructuur. De verzadiging van be-
langrijke verkeersassen is het afgelopen 
decennium sterk gestegen. Als gevolg van 
deze mobiliteitstoename komt vooral 
de bereikbaarheid van de economische 
poorten en van de stedelijke polen meer 
en meer in het gedrang. De toenemende 
congestie op ons wegennet wordt duide-
lijk geïllustreerd door de lengte en duur 
van de files op de Vlaamse snelwegen tus-
sen 2012 en 2016. In de ochtendspits is de 
filelengte en -duur toegenomen met 24%, 
in de avondspits met 62%.

Het belang van de fiets neemt 
toe 

Zowel voor lokale verplaatsingen als voor 
verplaatsingen op middellange afstanden 
neemt het gebruik van de fiets sterk toe. 
Door de technologische ontwikkeling van 
de elektrische fiets en speedpedelec, fisca-
le stimuli, toenemende congestie en een 
consistenter beleid rond fietsinfrastruc-
tuur in zowel kernen als op lange afstand 
(fietssnelweken en BFFN) zien we in en 
rond onze steden een zeer sterke stijging 
van het aantal fietsers en type voertuigen. 
Op jaarbasis komen er in België ongeveer 

470.000 nieuwe fietsen de straat op (t.o.v. 
400.000 in 2014), waarvan de helft nu al 
elektrisch is. Ook in het gebruik van de 
elektrische fiets zien we een verschuiving. 
Waar de gebruikers in 2015 nog voor 75% 
55-plussers waren is dit in 2019 gedaald 
naar minder dan de helft. Ook jongere 
fietsers kiezen, voor het comfort, hoe lan-
ger hoe meer voor de elektrische fiets.  

De uitdaging van de toekomst is om deze 
stijging vast te houden en er voor te zor-
gen dat onze infrastructuur het stijgende 
aantal en het grotere verschil aan snelhe-
den en groottes van de fietsen blijvend 
aankan. Ook de link tussen fiets en open-
baar vervoer kan enkel versterkt worden 
door investeringen in comfortabele en 
diefstalveilige fietsparkeerinfrastructuur, 
het vervoer van de fiets op trein en bus, ... 
om de stijgende aantallen, maar ook stij-
gende waarde van elk individueel voer-
tuig op te kunnen vangen.
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4.5 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELING 
EN NIEUWE VORMEN VAN MOBILITEIT
Technologie heeft een steeds grotere in-
vloed op onze samenleving. De alsmaar 
grotere rekenkracht van computers en 
steeds sneller mobiel internet zorgen voor 
een samenleving waarin ‘alles’ met elkaar 
wordt verbonden. Dat heeft ook invloed 
op hoe we ons verplaatsen. Er zijn vijf be-
langrijke ontwikkelingen die op ons afko-
men: Automatisch, Verbonden, Elektrisch, 
Gedeeld en Nieuw.

Automatisch

Een van de ontwikkelingen is de opkomst 
van het automatisch vervoer. Hierbij gaat 
het niet alleen om de auto die steeds 
meer zaken zelf kan doen, maar ook de 
opkomst van zelfrijdende ‘pods’, het in 
treintjes rijden van vrachtauto’s en open-
baar vervoer zonder bestuurder. Het is 
moeilijk te voorspellen hoe snel ontwik-
kelingen precies gaan. Technisch kan er al 
heel veel, maar tegelijkertijd zijn er nog 
veel ‘hobbels’ te nemen voor wat betreft 
de toepassing in een complexe stedelijke 
omgeving, op juridisch terrein en voor 
wat betreft maatschappelijke acceptatie. 
Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan de 
oplossingen voor de ‘hobbels’. De impact 
van zelfrijdend vervoer hangt sterk af van 
de mate waarin het gaat om een private 
ontwikkeling (iedereen heeft een eigen 
zelfrijdende auto) of dat er sprake is van 
een gedeeld vervoermiddel. In het eerste 
geval leidt het mogelijk tot meer mobili-
teit en in het tweede geval juist tot min-
der mobiliteit en minder ruimtebeslag.

Verbonden

De opkomst van snel mobiel internet 
maakt het mogelijk voor voertuigen om 
met elkaar te communiceren, met de in-
frastructuur, maar ook met andere ver-
keersdeelnemers (bijvoorbeeld via hun 

smartphone). Deze verbondenheid zorgt 
ervoor dat we steeds beter weten hoe het 
mobiliteitsnetwerk op dit moment func-
tioneert, doordat informatie vanuit voer-
tuigen en mensen onderweg direct wordt 
doorgeven. Omgekeerd kunnen zij deze 
informatie weer ontvangen waardoor zij 
hun reis kunnen optimaliseren en op el-
kaar kunnen reageren (bijvoorbeeld een 
signaal dat je auto plaats moet maken 
voor hulpdiensten). Doordat we steeds 
meer verbonden zijn, wordt het ook mo-
gelijk om mensen zeer gericht meer een 
advies op maat te geven en tegelijkertijd 
de prestaties op netwerkniveau te verho-
gen. Zo gebruiken we onze vervoersnet-
werken efficiënter. Tegelijk schuilen hier 
nieuwe problemen: de slimme navigatie 
houdt geen rekening met onze wegen-
categorisering en zorgt voor ongewenst 
doorgaand verkeer door kernen en woon-
wijken. 

Elektrisch

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in 
onze steden en het terugdringen van de 
uitstoot van CO2 staat hoog op de po-
litieke agenda. Hierdoor is er een sterk 
toenemende behoefte aan schoner ver-
voer. Elektrisch vervoer met accu of wa-
terstof lijkt de grootste kanshebber om 
hieraan te voldoen, omdat veel publieke 
en private partijen al volop investeren. De 
omslag naar elektrisch vervoer heeft in-

vloed op ons mobiliteitsgedrag, doordat 
bijvoorbeeld autorijden goedkoper wordt 
of we met een e-bike veel grotere afstan-
den kunnen afleggen. De invloed op onze 
energievoorziening en de behoefte aan 
laadinfrastructuur of waterstof-tank-
stations is mogelijk nog veel groter. 

Gedeeld

Informatie over beschikbaarheid van ver-
voersmiddelen maken het steeds makke-
lijker om vervoersmiddelen te delen, en 
voor het gebruik ervan te betalen. Ook 
kunnen allerlei mobiliteitsopties worden 
aangeboden onder één paraplu (Mobi-
lity-as-a-Service). Het gaat hierbij om 
het samen maken van een verplaatsing 
en het na elkaar gebruiken van hetzelf-
de vervoermiddel. De voordelen van het 
delen zijn lagere kosten voor de gebrui-
ker, meer keuze uit vervoermiddelen en 
minder ruimtebeslag. Gedeelde mobiliteit 
lijkt vooralsnog vooral interessant voor 
mensen die nu nog geen auto hebben of 
als vervanger van een tweede auto. Het 
aantal gedeelde mobiliteitsdiensten dat 
actief is in Vlaanderen en Brussel is op 
tien jaar tijd exponentieel gegroeid. Het 
aantal gebruikers kende een constante 
groei. Gedeelde mobiliteit is daarbij niet 
louter meer een grootstedelijk fenomeen. 
Ook kleinere steden en gemeenten pro-
moten het gebruik van deelsystemen zo-
als Cambio en BlueBike. In de vervoerregio 
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Kortrijk zijn er al verschillende steden en 
gemeenten die gebruik maken van deel-
systemen nl. Kortrijk, Waregem, Kuurne, 
Harelbeke en Wevelgem.  Daarnaast biedt 
de intercommunale Leiedal vandaag 
reeds deelfietsen aan in het kader van 
de testkaravaan en heeft ze een project 
lopende rond subsidies voor intergemeen-
telijk fietsdeelsystemen. 

Tevens is onder begeleiding van Leiedal 
een intergemeentelijk bestek uitgeschre-
ven om de regionale uitrol van deelwa-
gens te versnellen, ondersteund door een 
regionale communicatiecampagne. Via 
deze projecten heeft Leiedal ervaring op-
gebouwd rond deelsystemen. Indien de 
gemeenten van de vervoerregio hiervoor 
vragende partij zijn, kan Leiedal een rol 
opnemen in de verdere uitrol van een re-
gionaal deelsysteem.
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4.6 KLIMAATUITDAGINGEN

Verschonen van mobiliteit

Ons mobiliteitssysteem heeft een belang-
rijk aandeel in de totale NOx en CO2-uit-
stoot. Volgens het IPCC-rapport uit 2007 
droeg transport in 2004 voor 13,1% bij 
aan de toename van de broeikasgassen 
(in CO2-equivalenten) bij een vergelijking 
van alle economische sectoren. Volgens 
het rapport uit 2016 met cijfers uit 2010 
bedroeg het aandeel transport 14%. 

Transport is verantwoordelijk voor 21,7% 
van de broeikasgassen in Vlaanderen (MI-
RA-rapport, 2017). Wegtransport is boven-
dien één van de weinige sectoren waar de 
hoeveelheid emissies nog steeds stijgt.  In 
2017 is in de vervoerregio Kortrijk  is 35% 
van de CO2 uitstoot te wijten aan trans-
port over lokale wegen, gewestwegen en 
snelwegen. Tussen 2005 en 2017 is de CO2 
uitstoot  ten gevolge van transport over 
lokale wegen en gewestwegen gestegen 
met 21,5% en ten gevolge van het trans-
port over snelwegen, is de CO2-uitstoot 
gestegen met +34%. 

Bovenop het verschonen van mobiliteit is 
het verminderen van het aantal gereden 
voertuigkilometers dan ook een belangrij-
ke focus om naar een duurzamere mobi-
liteit te streven.
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Groeiende aandacht voor ge-
zondheid en levenskwaliteit

Maatschappelijk neemt het belang van 
gezondheid toe. Dit uit zich niet alleen in 
een groeiend belang van actieve recreatie 
zoals lopen en fietsen, maar ook in een 
hoger belang van actieve mobiliteit in 
het utilitaire verkeer. Tegelijkertijd neemt 
hierdoor de maatschappelijke acceptatie 
van slechte luchtkwaliteit of verhoogde 
risico’s af. De Mobiliteitsraad merkt op dat 
op het vlak van bewustwording er veel 
veranderd is tussen 2009 en 2019. Acties 
zoals Curieuzeneuzen hebben de impact 
van de luchtkwaliteit op de gezondheid 
wijd verspreid. Ook de toenemende bur-
gerbewegingen blijven elementen als mo-
biliteit en de gezondheidsimpact ervan 
onder de aandacht brengen. Deze trends 
lijken ook naar de toekomst toe in belang 
toe te nemen.

Intercommunale Leiedal maakte 
reeds in 2018 het Klimaatmanifest 
Zuid-West-Vlaanderen op. Ook de Regiovi-
sie (Contrei) werd in dat jaar uitgebracht 
en bevat verschillende klimaatambities. 
Momenteel werkt de intercommunale een 
oefening uit die concrete doelstellingen 
rond de verschillende ambities moet de-
finiëren. Ook aan de ambitie bereikbaar 
en nabij, het meest relevant binnen de 
vervoerregio, worden op vandaag objec-
tieven gekoppeld die verder moeten wor-

den meegenomen bij de opmaak van het 
regionale mobiliteitsplan.

Curieuzeneuzen Vlaanderen
Bron: curieuzeneuzen.be
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4.7 MEER INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING

Burgers nemen steeds vaker zelf het ini-
tiatief en organiseren zich in netwerken. 
Dit zien we in de verschillende mobili-
teits-, milieu- en energiecoöperatieven 
(Partago, Dégage, Battmobiel, GroenRand, 
Ecopower, Pajopower, Stroomvloed,…. Ook 
bedrijven komen met nieuwe duurzame 
mobiliteitsconcepten, bijvoorbeeld aan 
de onderkant van de OV-markt (de deel-
fietsen, -steps en -scooters ), in de par-
keerwereld (4411), MaaS-aanbieders (Olym-
pus, Whim, Mobiflof, KBC,… of in de vorm 
van autodeelsystemen (Cambio, Poppy, 
Stapp-in,…).  
Een voorbeeld van een lokaal initiatief 
in de regio is Vlaskracht. Dit is een bur-
gercoöperatie voor duurzame energie. 
Zijn staan o.a. in voor het voorzien van 
deelwagens, in samenwerking met Coop-
stroom, binnen een aantal gemeenten in 
de vervoerregio (Stasegem en Zwevegem).

Daarnaast zijn de voorbije jaren zijn in 
een aantal belangrijke mobiliteitsdossiers 
(lokale) burgerbewegingen op het voor-
front getreden. Enkele bekende voorbeel-
den van burger¬bewegingen de voorbije 
jaren zijn Ringland, Ademloos en stRa-
ten-generaal (Antwerpse mobiliteitspro-
blematiek en het Oosterweeldossier) en 
ViaduKaduk (E17 in Gent/ Gentbrugge). In 
onze vervoerregio werd in het kader van 
het GRUP K-R8 de lokale actiegroep De 
Kortrijkse burgerbeweging E17-R8 opge-
richt. 

Initiatieven uit de samenleving vragen 
een meer faciliterende overheid. Een 
overheid waarbij samenwerking met en 
ruimte voor burgers, bedrijven en instel-
lingen centraal staat. Wel blijft de over-
heid verantwoordelijk voor het maken 
van strategische keuzen voor de langere 
termijn. Bedrijven en instellingen vragen 
bovendien van de overheid om een derge-
lijke visie langjarig vast te houden om zo 
houvast te bieden en synergie te borgen. 
Dus duidelijke kaders voor de lange ter-
mijn, daarbinnen de samenleving ruimte 
geven en maximaal faciliteren. 
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4.8 REGIONALE SAMENWERKING

Concurrerende stedelijke 
regio’s in Europa 

De werkgelegenheid is onder andere door 
schaalvergroting van voorzieningen en 
het ontstaan van de kenniseconomie 
steeds sterker in de grotere steden ge-
concentreerd. Dit doet zich niet alleen in 
Vlaanderen voor, maar is ook internatio-
naal een trend. Stedelijke regio’s concurre-
ren wereldwijd, waardoor het nodig is de 
agglomeratiekracht van de steden in heel 
Vlaanderen te versterken. Vanuit oogpunt 
van mobiliteit betekent dit een groei van 
vervoer tussen de steden en een groei van 
de vervoersaantallen op knooppunten en 
de centraal gelegen infrastructuur. Van-
uit de omliggende gebieden groeit het 
vervoer van en naar de stad. Algemeen 
neemt de gemiddelde verplaatsingsaf-
stand door deze trend nog steeds toe. 

In 2016 kende het arrondissement Kortrijk 
een inkomende grensarbeid van 5.689 
personen en een uitgaande grensarbeid 
van 448 personen met Frankrijk. Hiermee 
vertegenwoordigde de regio 83,7% van de 
inkomende en 54,8% van de uitgaande 
grensarbeid Frankrijk/West-Vlaanderen. 
In de periode 2006-2016 nam de inko-
mende grensarbeid vanuit Frankrijk zelfs 
toe met +66,7% in het arrondissement 
Kortrijk. Die stijging is aanzienlijk groter 
dan in West-Vlaanderen (+48%) en in 
het Vlaamse Gewest (+43,8%).  (Resoc & 

POM, 2018) Vanuit de ‘Socio-economische 
streekvisie Zuid-West Vlaanderen’ wordt 
er voor gepleit om hier bewust op in te 
zetten met het oog op het   opvangen 
van mogelijke tekorten van arbeidskrach-
ten ten gevolge van de veroudering van 
de beroepsbevolking en de mogelijks on-
voldoende instroom van jonge arbeids-
krachten.

Samenwerking over gemeen-
tegrenzen heen

Door de snelle technologische evoluties 
en tendensen in de mobiliteits-, logis-
tieke en energiesector worden lokale 
overheden geconfronteerd met nieuwe 
uitdagingen die vroeger enkel stedelijk 
of zelfs op landelijk niveau uitgebouwd 
werden. Lokale energieproductie via zon 
en vooral wind, hebben sterke invloed 
op lokale dynamieken. De uitbouw van 
specialisme in elk van deze domeinen is 
voor vele gemeenten onmogelijke. De in-
novaties vragen een snelle en wendbare 
overheid, maar ook om samenwerking 
over gemeentegrenzen heen. 

Door de toenemende complexiteit van 
wetgeving, schaalgroottevoordelen, de 
stijgende mobiliteit van burgers en de da-
lende lokale inbedding van ondernemers 
en instellingen werken lokale overheden 
meer dan in het verleden samen rond 

maatschappelijke uitdagingen. We zien 
dit enerzijds in de publieke sector met 
groter wordende politie- en brandweerzo-
nes, de samenwerkingen in (afval-) inter-
communales, gemeenschappelijke voor-
zieningen zoals zwembaden die gebouwd 
worden en de clustering van ziekenhuizen 
volgens zorggebieden etc. 

Ook de visie en uitwerking van rond 
ruimtelijke- en mobiliteitsuitdagingen 
wordt meer en meer over gemeentegren-
zen heen georganiseerd. De keuze van 
gemeente x rond de inplanting van vb 
een KMO-zone of industrieterrein of het 
vestigingsbeleid van baanwinkels op het 
grondgebied heeft directe impact op de 
randgemeenten. Ook minder grootschali-
ge ingrepen zoals een circulatieplan of de 
knip van een straat zullen door de grote 
verkeersdruk meer en meer in samen-
spraak genomen worden.    

Ook rond het aantrekken van (aan te be-
steden) diensten en private investeerders 
zijn schaalgroottekansen belangrijk, dit 
kan positief beïnvloed worden door sa-
menwerking over gemeentegrenzen heen. 
Zo is er voor de private ondernemer ze-
kerheid over een groter werkingsgebied, 
wordt er een netwerk uitgerold en kan 
de praktische organisatie voor verschil-
lende gemeentes gebundeld worden. 
Zowel rond mobiliteitsdiensten, grotere 
investeringsprojecten zoals vrije tijds- en 

sportinfrastructuur, groenonderhoud, 
logistieke- en energieprojecten is er een 
toenemende samenwerking over gemeen-
tegrenzen heen. 

Onder impuls van intercommunale Leie-
dal is er in de vervoerregio Kortrijk reeds 
een sterke samenwerking over de ge-
meenten op vlak van onder andere ruim-
telijke planning. Met de invoering van de 
vervoersregio geeft Leidal aan dat deze  
verder kan worden uitgebouwd op vlak 
van mobiliteit.  
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5

ANALYSE

In de vorige hoofdstukken hebben we 
de netwerken en het mobiliteitsgedrag 
besproken. In onderstaande analyses 
toetsen we beide ten opzichte van el-
kaar af. We wegen aanbod en vraag en 
gaan na hoe goed de huidige vervoers- 
netwerken scoren. Zo detecteren we 
extra knelpunten en opportuniteiten. 
De belangrijkste resultaten van boven-
staande hoofdstukken en de analyses 
en conclusies uit in de regio reeds be-
staande studies zijn opgenomen in en-
kele synthesekaarten. 



5.1 MOBILITEIT EN RUIMTE

Ruimtelijke dynamiek beïnvloedt mo-
biliteit. Deze historische waarheid was 
al bekend bij de Romeinen. Denk maar 
aan de aanleg van heerwegen die nieuw 
veroverde gebieden moesten verbinden 
met Rome om veilige handelsroutes te 
creëren. Het omgekeerde is echter ook 
waar. Mobiliteit produceert ruimte. Goed 
bereikbare gebieden zijn aantrekkelijker 
om te wonen, werken, shoppen, … Verder 
zijn gebouwen als stations, tankstations, 
fietsherstelplaatsen nevenproducten van 
een toegenomen (collectieve) mobiliteit.

Mobiliteit wordt nog maar recent gezien 
als een op zichzelf staand studiegebied. 
Niet zo heel lang geleden was mobiliteit 
het kleine broertje van ruimtelijkheid. 
Mobiliteitsstudies werden opgemaakt om 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te fa-
ciliteren en de bereikbaarheid te garande-
ren. Mobiliteit was historisch een ‘dienend’ 
vakgebied. 

Het huidige ruimtegebruik, mede mogelijk 
gemaakt door de traditionele benadering 
van mobiliteit,  botst echter op zijn limie-
ten. Verspreide bebouwing en doorgedre-
ven verdichting tonen de eindigheid van 
het Vlaamse grondgebied aan en leggen 
een grote last op mobiliteitsstructuren 
die al even meegaan. De gevolgen hiervan 
zijn toenemende congestie en verschra-
ling van de open ruimte. 

Tegenwoordig is een integrale afstem-
ming tussen beide domeinen een must. 
Om zowel het Vlaamse landschap als de 
verkeerskundige situatie te ontlasten be-
studeren we ze samen volgens een geïn-
tegreerde aanpak. 

Specifiek voor de vervoerregio Kortrijk val-
len de ruimtelijke structuren samen met 
de verkeerskundige. Dit fenomeen werd 
reeds beschreven in Regiovisie (Hoofdstuk 
3.2) en komt ook in deze nota uitgebreid 
naar voor. Het bewerkstelligen van de mo-
dal shift, een belangrijke ambitie van de 
vervoerregio, vergt een shift inzake mobi-
liteit én ruimtelijkheid. Elke analyse die in 
dit hoofdstuk gemaakt wordt heeft een 
tastbaar ruimtelijk aspect. Hiermee willen 
we in deze oriëntatienota de basis leggen 
voor een gezonde relatie tussen ruimte en 
mobiliteit bij de opmaak van het regiona-
le mobiliteitsplan.

Naast het onlosmakelijke verweven zijn 
van ruimte en mobiliteit, maken ook de 
aspecten klimaat en leefbaarheid onder-
deel van de noodzakelijke geintegreerde 
aanpak voor het regionale mobilitiets-
plan. Als het fietsnetwerk kan helpen 
om de uitbouw van het blauw-groene 
netwerk in de regio uit te bouwen, dan 
moeten we die kans grijpen. Inzetten op 
klimaat en leefbaarheid kan de ambitie 
van het regionaal vervoersplan, namelijk 
komen tot een geïntegreerd verhaal tus-

sen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, 
nog kracht bij zitten.

In dit hoofdstuk is geen alleenstaande 
analyse opgenomen tussen mobiliteit als 
geheel en ruimte. We nemen het aspect 
ruimte mee in de analyse van elke trans-
portmodus. Op deze manier onderstrepen 
we het gelijktijdig landschap van de ver-
voerregio als troef en bekomen we een 
omvattende, geïntegreerde en duurzame 
oriëntatienota.
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Uit deze analyse komen verschillende 
relaties tussen deelgemeenten naar voor 
die niet verbonden zijn met een fiets-
snelweg, terwijl daar wel voldoende po-
tentieel voor is volgens het totaal aantal 
verplaatsingen tussen de deelgemeenten. 
Sommige van deze relaties zijn reeds op-
gevangen in het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk, andere kunnen als 
een missing link worden beschouwd in 
het gewenste fietsnetwerk, zoals Kortrijk 
naar Vichte; van Vichte naar Waregem, 
Harelbeke en Kortrijk en Waregem naar 
Ingooigem. Ook relaties met locaties bui-
ten de vervoerregio werden geanalyseerd. 
Daaruit blijkt dat de verbindingen naar 
Moeskroen vanuit Zwegegem en naar 
Roeselare vanui Wevelgem; voldoende 
potentieel hebben voor een fietssnelweg 
en niet zijn opgevangen door het boven-
lokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

De kaart op de volgende pagina visuali-
seert onder meer deze potentiële betenis-
volle relaties voor het fietsnetwerk. Het 
gaat hierbij om een theoretische oefening 
waarbij niet al deze potentiële relaties 
zullen geselecteerd worden voor verdere 
uitwerking. Zo is het bijvoorbeeld niet 
langer mogelijk om de relatie tussen Roe-
selare en Menen te faciliteren langsheen 
de spoorwegbedding. 

Omgekeerd geredeneerd zijn er in ver-
voerregio Kortrijk geen fietssnelwegen die 

wel werden aangelegd of gepland maar 
in feite weinig onderbouwd worden door 
een voldoende sterke vervoersrelatie en 
vervoersvraag voor functionele verplaat-
singen.

Ook voor het BFF kan deze analyse ge-
maakt worden. Het BFF covert bijna alle 
belangrijke vervoersrelaties tussen deelge-
meenten zonder verbindingen te bevatten 
waarvoor de functionele vervoersvraag 
te laag is. Wel valt op dat de kernen van 
Hulste, Bavikhove en Beveren de enige zijn 
die niet over een directe aansluiting op 
het BFF beschikken. Voor de ontsluiting 
van Hulste en Bavikhove geeft Harelbeke 
aan dat een lokale fiets-as is geselecteerd 
in functie van deze ontsluiting. Verder is 
het BFF goed vervlochten met het fiets-
snelwegennet en beschikt het over een 
duidelijke verfijnende structuur van de 
maaswijdte van de fietssnelwegen zodat 
bijna de hele regio een goede aansluiting 
heeft op het functionele fietsnet.

Aftoetsingskader fietsnetwerk ten opzichte van netwerkrelaties

5.2 FIETS
Fietsnetwerk en vervoersstromen

Om de performantie van het fietsnetwerk 
te testen ten opzichte van de werkelijke 
vervoersvraag, toetsen we de gewenste 
netwerken van fietssnelwegen en BFF af 
met de vervoersrelaties uit hoofdstuk 3. 
Daarbij gaan we na of elke vervoersrelatie 
met een bepaald aantal verplaatsingen 
per dag voorzien is van een gepaste fiets-
verbinding in het huidige netwerk. Voor 
vervoersrelaties tussen deelgemeenten 
met een afstand tussen 5 en 30 km en 
een waarde hoger dan 1000 verplaatsin-
gen per dag nemen we voor deze analyse 
aan dat deze het potentieel hebben voor 
een fietssnelweg. Herkomst-bestemmings-
relaties tussen deelgemeenten met een 
afstand tussen 5 en 30 km en een waar-
de tussen 500 en 1000 verplaatsingen 
per dag moeten - binnen het kader van 
deze analyse - gedekt worden door een 
BFF-route (of een fietssnelweg).

.
Deze analyse theoretishe oefening en 
houdt geen rekening met de voorop-
gestelde maaswijdte van het fietssnel-
wegennet en BFF. Doelstelling is om de 
verbindingen te selecteren woorvoor 
op basis van de potentiële bijkomende 
verbindingen, of een opwaardering van 
de verbinding moet worden afgewogen.  
In de volgende fasen van het regionale 
mobiliteitsplan moet de vraag worden 
gesteld of deze wenselijk zijn.
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Aftoetsing van fietssnelwegen en BFF ten opzichte van HB-relaties
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Ontbrekende fietsverbinding hoofdgemeenten
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Naast de analyse ten opzichte van de her-
komst/bestemming-relaties (H/B-relaties), 
kunnen we de performantie van het fiet-
snetwerk ook testen door de fietsroutes 
te vergelijken met de magneten en voor-
zieningen uit hoofdstuk 3. Daarvoor gaan 
we voor elke magneet van een bepaalde 
categorie en voor elke voorziening van 
een bepaald niveau na of die voldoende 
dicht in de buurt van een gepaste fiets-
route liggen. Voor magneten van catego-
rie 1 tot en met 4 (met een ritproductie 
hoger dan 10.000) en voor voorzieningen 
van niveau I tot en met III (internationale, 
interregionale en regionale voorzienin-
gen) nemen we voor deze analyse aan 
dat die zich ‘minstens‘ binnen een afstand 
van 800 m van een fietssnelweg moeten 
bevinden. Magneten van categorie 5 en 6 
(met een ritproductie van 1.000-10.000) en 
voorzieningen van niveau IV (bovenlokale 
voorzieningen) moeten - binnen het ka-
der van deze analyse - binnen een afstand 
van 500 m van een BFF-route liggen of 
binnen een afstand van 800 m van een 
fietssnelweg.

Het valt op dat het fietsnet lang niet alle 
magneten en voorzieningen met een ge-
paste fietsroute bedekt. Opvallend is de 
concentratie aan belangrijke magneten 
en voorzieningen ter hoogte van Hoog-
Kortrijk die gemist worden door het fiets-
snelwegennetwerk. Verder bevinden zich 
langs de Leie, over de hele regio maar 

vooral ten noorden van de waterweg, 
magneten van categorie 3 die niet vol-
doende dicht bij een fietssnelweg liggen. 
Opdat het netwerk aan fietssnelwegen 
een voldoende grote maaswijdte zou 
hebben, is een bijkomende fietssnelweg 
parallel aan de Leie niet aan de orde. Ook 
voorzieningen zoals het recreatiedomein 
De Gavers, Gaverzicht en Molecule worden 
niet voldoende afgedekt.  Daarnaast wor-
den een aantal belangrijke voorzieningen 
en magneten niet voldoende gecoverd ten 
zuiden van Waregem, de opstart van een 
fietsverbinding tussen Waregem en Krui-
sem biedt hier mogelijk soelaas. Magneten 
categorie 5 en voorzieningen niveau 4 ko-
men sporadisch en verspreid voor op de 
kaart. Zij vallen buiten de vooropgestelde 
maaswijdte van het BFF.

Naast deze aftoetsing met de magneten 
is er ook een toets gedaan of alle regio-
nale bedrijventerreinen en de belangrijke 
ontwikkelingspolen gelegen zijn langs-
heen een fietssnelweg. Uit deze analyse 
komt ook, analoog als voor de analyse 
van de magneten, de ontwikkelingspool 
Hoog-Kortrijk naar voren. Daarnaast 
kan worden vastgesteld dat de regionale 
bedrijventerreinen Waregem Nijverheid-
slaan/Vijverdam, Heule-Kuurne en Gulle-
gem-Moorsele niet zijn gelegen langsheen 
een fietssnelweg.

Aftoetsingskader fietsnetwerk ten opzichte van voorzieningen

Fietsnetwerk, magneten en voorzieningen

 

 

 

Ook deze analyse is een theoretishe oefe-
ning., bedoeld om mogelijke aandachst-
punten in het wensnet naar voren te 
brengen. 
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