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MOBILITEIT IN DE REGIO VANDAAG
Hoe zien onze mobiliteitsnetwerken er
vandaag uit? Hoe worden ze vandaag
gebruikt? Welke knelpunten zijn er?
In dit hoofdstuk bieden we een kijk op
de hedendaagse peronen- en goederenmobiliteit in de Kortrijkse vervoerregio.

2.1 SITUERING VERVOERREGIO KORTRIJK
In Europa
De Kortrijkse vervoerregio bevindt zich in
één van de dichtstbevolkte gebieden van
Europa, met een sterke economische activiteit. Die hoge densiteit zorgt voor een
groot aantal verplaatsingen op een kleine
oppervlakte, zowel van personen als van
goederen. Het Vlaamse wegen- en spoornetwerk is in Europa dan ook één van de
meest dichte netwerken. In Vervoerregio
Kortrijk is dit niet anders. Onderstaande
kaarten illustreren dit dichte mobiliteitsnetwerk.

Het Seine-Scheldeproject
Bron: De Vlaamse Waterweg
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De belangrijkste verkeersstromen worden
gefaciliteerd door hoofdassen die deel
uitmaken van het Trans-Europees transportnetwerk (TEN-T). Dat netwerk vormt
de Europese ruggengraat voor transport
over de landsgrenzen heen en is voor
elke vervoerwijze (weg, spoor en binnenvaart) uitgetekend. De vervoersregio
wordt doorkruist door een gebundelde
infrastructuurband bestaande uit de E17,
spoorlijn Gent-Moeskroen-Rijsel en de
Leie. Verder vormen de Schelde en de het
Kanaal Kortrijk-Bossuit belangrijke assen
voor de binnenvaart.

De regio heeft een belangrijke positie in
het Europese Seine-Schelde project binnen TEN-T.
De vervoerregio maakt deel van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, die
werd opgericht om de samenwerking te
verbeteren binnen het grensoverschrijdende gebied. De Eurometropool doet

Trans-European Transport network
TEN-T core network corridors
Bron: Europese commissie

de drijvende krachten van de Franse en
Belgische deelregio’s samenwerken om samen op het terrein concrete acties uit te
voeren die alle burgers van de Frans-Belgische regio ten goede komen. Zo worden
er heel wat acties opgezet rond de thema’s grensoverschrijdende mobiliteit en
tewerkstelling.

In Vlaanderen en West-Vlaanderen
De Kortrijkse vervoerregio is met zijn ca.
310.000 inwoners en 450 km2 één van de
dichtst bevolkte vervoerregio’s in Vlaanderen (694 inwoners/km).

departement Rijsel. We kunnen onze regio bijgevolg niet zien als een geïsoleerd
eiland in het mobiliteitssysteem. Integendeel, de grensoverschrijdende relaties en
netwerken verdienen de nodige aandacht
bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan.

De densiteit van de Kortrijkse vervoerregio zorgt voor een substantieel aanbod
aan interregionale mobiliteitsinfrastructuur. Verschillende hoofdwegen, spoorlijnen en waterwegen doorkruisen en
komen samen in de regio. Zo vormt het
station van Kortrijk bijvoorbeeld een belangrijke schakel in de ruggengraat van
het spoor op Vlaams niveau. De spoorlijn
komende van Brugge en de spoorlijn komende van Gent komen samen in Kortrijk
en lopen vervolgens verder richting het
HST-knooppunt Rijsel. De noord-zuidgerichte E17 en de oost-westelijke as van de
E403 komen eveneens samen in Kortrijk.
De Schelde en de Leie tenslotte, twee parallelle waterwegen, worden met elkaar
verbonden door het kanaal Kortrijk-Bossuit.
Vervoerregio Kortrijk grenst aan vier andere vervoerregio’s in Vlaanderen: Westhoek,
Roeselare, Gent en Vlaamse Ardennen. In
het zuiden, aan de Schelde, grenst onze
vervoerregio aan Wallonië, met name
provincie Henegouw. In het Westen grens
de vervoerregio Kortrijk aan het Franse

Vervoerregio Kortrijk in de ruimere regio
Bron: OpenStreetMap

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
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In het kader van het Witboek Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (30 november 2016)
werd de Vlaamse stedenstructuur onderzocht. De studie baseert zich op het
definiëren van ‘daily urban systems’ voor
de grootste steden van Vlaanderen. Een
daily urban system van elke stad wordt
gevormd door die zones die een maxima-
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le kruislingse connectiviteit hebben van
40 minuten. Kruislingse connectiviteit
is een maat voor de gemiddelde reistijd
naar gelijk welk andere zone in het daily
urban system. Het Kortrijkse ‘daily urban
system’ bestrijkt een aanzienlijk deel van
Vlaanderen en Wallonië en reikt tot Roeselare, Moeskroen en Oudenaarde.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli
2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. De
strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties
op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering
heeft hiermee een beleidslijn uitgezet die
een vernieuwde filosofie en aanpak in het
ruimtelijke beleid wil inzetten.

Verder wordt ook de focus gelegd op
knooppuntontwikkeling waar zich op
basis van knooppuntwaarde potenties
voordoen en wordt de doelstelling voorop gesteld om wonen en werken nabij
huidige en toekomstige collectieve vervoersknooppunten en voorzieningen te
organiseren.

Het Vlaams ruimtelijk beleid zet in op
gebiedsontwikkeling en stimuleert bovenlokale geïntegreerde gebiedswerking,
zoals de vervoerregio’s. Pertinente maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken
kennen vaak een duidelijke bovenlokale
dimensie. Geïntegreerde gebiedswerking is
daarom belangrijk.
Het opstellen van geïntegreerde gebiedsgerichte programma’s betekent een betere ruimtelijke vertaling van de verschillenden noden, ruimtevragen en gewenste
ontwikkelingen. Deze samenhang gaat in
een aantal gevallen verder dan de louter
directe ruimtelijke impact. De vervoerregio’s krijgen binnen de uitbouw van de
vraaggerichte basisbereikbaarheid een
belangrijke rol in de invulling van het collectief vervoer en het mobiliteitsbeleid in
gebiedswerkingen waar collectief vervoer
een relevante rol speelt.
Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Bron: Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
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2.2 VOETGANGERS
Netwerk en infrastructuur
Meer dan op regionaal niveau, spelen
functionele
voetgangersverbindingen
vooral op lokaal niveau een belangrijke
rol in het verzekeren van de multimodale bereikbaarheid van woonkernen
en attractiepolen. Zo is bijvoorbeeld
een vlotte voetgangersverbinding van
afstaphalte tot eindbestemming essentieel voor openbaar vervoerreizigers. En
zijn verkeersveilige wandelroutes tussen
woonwijk en school van groot belang
voor schoolgaande kinderen. Het is de
opdracht van elke stad en gemeente om
in gemeentelijke of wijkmobiliteitsplannen werk te maken van deze vlotte en
veilige verbindingen voor voetgangers en
structuur te geven aan een toegankelijk
en fijnmazig lokaal voetpadennetwerk. De
vervoerregio zal bijgevolg geen sturende
rol opnemen in het uitbouwen van een
voetgangersnetwerk.
Bij het opmaken van dit lokaal voetpadennetwerk spelen ‘trage wegen’ een belangrijke rol. Trage wegen zijn openbare
wegen die hoofdzakelijk bestemd zijn
voor traag verkeer (voetgangers, fietsers, ruiters, ...). Het zijn dikwijls voet- of
buurtwegen, maar kunnen ook boswegen, jaagpaden, fietswegen of feitelijke
buurtwegen zijn. Voet- en buurtwegen
zijn genummerde openbare gemeentewegen die zijn ingeschreven in de Atlas
der Buurtwegen. Deze hebben dus een
vastgelegd juridisch statuut. Trage wegen
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zijn niet alleen belangrijk voor recreatieve
stappers en fietsers. Ze kunnen ook verkeersveilige verbindingen voor functionele voetgangers bieden naar bijvoorbeeld
een dorpskern, sporthal of school. Het is
dan ook belangrijk voor een gemeente
om sommige van deze trage wegen te
incorporeren in hun lokaal voetpadennetwerk. Provincie West-Vlaanderen ondersteunt steden en gemeenten bij hun
tragewegenbeleid en de opmaak van een
tragenwegenplan.
Ook intercommunale Leiedal genereert
kennis en inzicht om een degelijk voetgangersbeleid te voeren dat bijdraagt tot
een kwalitatief stads- en dorpsweefsel. Zo
werden in 2019 de voetpaden in de kernen van Waregem en Deerlijk geïnventariseerd. De gegevens van de inventarisatie
worden verder gebruikt voor onderzoek
naar het lokale voetgangersnetwerk en
de koppeling aan attractiepolen.

Op sommige locaties in de steden en gemeenten van de vervoerregio biedt de
densiteit van het stedelijk weefsel en de
nabijheid van voorzieningen kansen om
bepaalde zones autoluwer te maken en
hierin meer ruimte voor zwakke weggebruikers te voorzien. Dat levert niet alleen
een verhoogde doorwaadbaarheid van
deze zone voor voetgangers op, maar
veroorzaakt ook een hogere verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit, minder geluid
en fijn stof en meer ruimtelijke samenhang. Ook hier is het de taak van elke stad
en gemeente - eerder dan die van de vervoerregio - om op lokaal niveau sommige
van hun kernen op maat van voetgangers
in te richten en de doorwaadbaarheid
van specifieke zones te verhogen. Toegankelijkheid voor iedereen is hiervoor een
belangrijk concept. Bushaltes en treinstations maar ook andere aantrekkingspolen
moeten ingericht worden zodat ze door
iedereen gebruikt kunnen worden.
n opdracht van het Vlaams Instituut Gezond Leven en Departement Omgeving
maakte VITO een ‘walkability-score‘-tool
op. Deze tool geeft gemeenten inzicht in
de huidige ‘walkability‘ van hun buurten.
De walkabilityscore geeft aan hoe wandelvriendelijk een bepaalde omgeving is
en is gebaseerd op een combinatie van
3 factoren: de woondichtheid, de functiemix en de stratenconnectiviteit. Hoe
hoger de score op deze drie factoren, hoe
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hoger de walkabilityscore. Internationaal
onderzoek toont aan dat mensen meer
bewegen en zich meer actief verplaatsen
op locaties met een hoge woondichtheid,
een hoog aantal verschillende functies en
een hoge stratenconnectiviteit. Op die
manier is de walkabilityscore een indicator voor het potentieel om mensen te
doen kiezen voor verplaatsingen te voet
of per fiets i.p.v. met de auto en vormt het
een nuttig instrument bij de opmaak van
mobiliteitsplannen.

2.3 FIETS
Netwerk en infrastructuur
Het functionele fietsnetwerk in de vervoerregio Kortrijk wordt gevormd door
fietssnelwegen, bovenlokale functionele
fietsroutes (BFF) en lokale fietsroutes.

Masterplannen Fiets
Het huidige netwerk van fietssnelwegen
en bovenlokale functionele fietsroutes
werd bepaald in de Masterplannen Fiets
‘interfluvium’ (2015) en ‘ten noorden van
de Leie’ (2018). De studies werden opgemaakt in opdracht van de Provincie
West-Vlaanderen in samenspraak met
de betrokken gemeenten en omvat een
recente en gedragen visie voor het fietsnetwerk in de vervoerregio Kortrijk. Naast
een wensbeeld van het fietsnet werd in
elk Masterplan Fiets ook een lijst met
prioritair te nemen acties opgesteld die
naar de verwezenlijking van dit net moet
leiden.
De vervoerregioraad doet een uitspraak
over het nieuwe BFF met uitzondering
van de fietssnelwegen, hier heeft de vervoerregioraad een adviserende rol.

Fietssnelwegen
Het fietssnelwegennetwerk vormt de ruggengraat van het regionale netwerk voor
fietsers. Fietssnelwegen zijn hoofdassen
die steden en belangrijke attractiepolen
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voor fietsers met elkaar verbinden. Het
zijn intensief te gebruiken doorgaande
routes die het mogelijk maken om met
de fiets snel, veilig en comfortabel van
bijvoorbeeld Avelgem of Wervik naar
Kortrijk te rijden. Ze worden zoveel als
mogelijk vlak, rechtdoor, conflictvrij en
met beveiligde kruispunten ingericht, hebben een minimumbreedte van drie meter
en worden bij voorkeur in asfalt of beton
aangelegd. Op die manier vormen ze een
kwalitatief hoogwaardige infrastructuur
voor fietsverplaatsingen overheen langere
afstanden en ondersteunen ze de fiets als
een volwaardig alternatief voor de auto
voor afstanden tot 20 à 30 kilometer. Met
de opkomst van fietsen met elektrische
trapondersteuning en speed pedelecs
kunnen nog grotere afstanden overbrugd
worden.
Het netwerk van fietssnelwegen in de
vervoerregio Kortrijk heeft een kamstructuur: een duidelijke oost-west as
met verschillende aantakkingen naar het
noorden en zuiden. Langs de Leie loopt
de F371 doorheen de hele regio en geeft
verbinding met Comines en Deinze. Ten
westen van Kortrijk ontdubbelt de F371
en loopt ook langs het spoor via de stations van Bissegem, Wevelgem en Menen
om daar terug aan te takken op de Leie.
Ten oosten van Kortrijk loopt de F7 via
Waregem naar Deinze en Gent. Op deze
as sluiten in en rond Kortrijk verschillen-

de andere fietssnelwegen aan die de regio
in het noorden, de F361 langs Lendelede
naar Roeselare, en het zuiden, fietssnelweg naar Moeskroen en de F374 en F45
via Zwevegem naar Avelgem. Ter hoogte
van Avelgem takt de F45 net buiten de
vervoerregio Kortrijk aan op de F419, naar
Oudenaarde, en de F421 via Ronse naar
Geraardsbergen.
Vanuit de gemeenten is er de vraag om
aan de overzijde van de bestaande fietssnelweg lansg De Leie een bijkomende
befietsbare route te voorzien. De Vlaamse
waterweg geeft aan dat het de visie is om
slechts één oever te gebruiken voor de
fietsverbinding.

Bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk (BFF)
Het BFF is een netwerk van gemeentegrensoverschrijdende fietsroutes die
woonkernen en attractiepolen zoals
scholen, stations, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbinden. Het
BFF bestaat uit hoofdroutes, functionele
routes en alternatieve routes en richt zich
hoofdzakelijk op doelgerichte verplaatsingen van meer dan 5 km.
In de vervoerregio Kortrijk verkleint het
BFF de maaswijdte van de fietssnelwegen

en geeft het gemeenten waar geen fietssnelweg door loopt toch een aansluiting
met het fietsnet. Ten noorden van Kortrijk
gaat het dan vooral om Geluwe, Moorsele, Kuurne en Lendelede. Ten zuiden van
Kortrijk wordt de maaswijdte van het
fietssnelwegennetwerk groter en wint het
BFF aan belang. Het ontsluit de stations
van Vichte en Anzegem, maar ook kernen
als Ingooigem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en
Aalbeke.
De BFF routes, en ook de fietssnelwegen,
vormen een netwerk voor heel Vlaanderen en geven dus ook een goede verbinding over de grenzen van de vervoerregio
heen.

Lokale functionele fietsroutes
De lokale functionele fietsroutes vervolledigen het bovenlokaal netwerk van fietssnelwegen en BFF op gemeentelijk niveau.
Deze fietsroutes richten zich op doelgerichte verplaatsingen van minder dan 5
km van woonkernen naar attractiepolen
en voorzieningen.
Daarnaast geven enkele gemeenten aan
eigen fietsroutes te voorzien aanvullend
op de fietssnelwegen en het bovenlokaal
fietsroutenetwerk voor assen waar een alternatieve route de voorkeur heeft op het
geselecteerde tracé of ter aanvulling op

het bovenlokale fietsroutenetwerk.
De gemeenten zelf leggen lokale fietsroutes vast. Zij staan in voor het uittekenen
van het netwerk en het opnemen daarvan in hun gemeentelijk mobiliteitsplan.
De stad Kortrijk stelde, bijvoorbeeld, in
2019 ‘Toekomstvisie fietsnetwerk Kortrijk’
voor. De stad verzamelde de belangrijkste
fietsroutes en knelpunten bij haar inwoners en stelde op basis van die gegevens
16 prioritaire routes voor die aantakken
en/of gebruik maken van het BFF en de
aanwezige fietssnelwegen.

Recreatief fietsnetwerk
Naast het functionele fietsnetwerk wordt
de vervoerregio ook dooraderd door
recreatieve fietsnetroutes. Zo kunnen
recreatieve fietsers gebruik maken van
de knooppuntenroutes binnen het toeristisch recreatief fietsnetwerk alsook
van bewegwijzerde fietsroutes in de Leiestreek. Voorbeelden van deze laatste zijn
de Goedendagfietsroute, de Waterhoekfietsroute, de Gaverbeekfietsroute, de
Tabaksfietsroute, de Kommiezenfietsroute
en de Boerhovenroute.
Ook grensoverschrijdend zijn er recreatieve fietsroutes aanwezig. Zo is de Blauwe
Ruit een grensoverschrijdende recreatieve
fietsroute langs de belangrijkste bevaar-

bare waterlopen van de eurometropool :
de Schelde, de Leie, de Deûle, het Kanaal
Bossuit-Kortrijk, het Spierekanaal en het
Kanaal van Roubaix.

Deelfietsen
Een groeiend onderdeel in de fietsinfrastructuur in de regio zijn deelfietsen. Dat
zijn publiek toegankelijke fietsen die voor
korte duur en tegen een geringe kost
worden aangeboden. Deelfietsen zijn een
middel om de lokale fietsstrategie te versterken en de actieradius van mobiliteitsknooppunten te vergroten.
In Vervoerregio Kortrijk komen drie types deelfietsen voor. Aan de treinstations
van Kortrijk (61 fietsen) en Waregem (17
fietsen) staan Bluebike deelfietsen. Harelbeke geeft aan dat vanaf oktober 2020
aan het treinstation ook een standplaats
voor bluebike deelfietsen wordt voorzien.
Dat zijn ‘back-to-one’ deelfietsen die op
een vaste ontleenplek beschikbaar zijn
en telkens terug moeten naar diezelfde
ontleenplek. Ze richten zich hoofdzakelijk
op pendelaars en bezoekers. Daarnaast
komen in Kortrijk en Kuurne, sinds kort,
een 200-tal Donkey Republic deelfietsen
voor. In de regio loopt eveneens een testproject waarbij er bijkomend 120 deelfietsen aanwezig zijn, verspreid over 15 hubs
. Dat zijn ‘back-to-many’ deelfietsen die
als verplaatsingsmiddel gebruikt worden
tussen vaste deelfietsstations. Deze ont-

leenstations zijn bovendien virtueel van
aard d.m.v. ‘geofencing’ verplicht de deelfietsapp je om de fiets op deze plekken
achter te laten. ‘Back-to-many’ deelfietsen richten zich zowel op bezoekers als
bewoners. Deze vervangen in Kortrijk de
Mobit deelfietsen. Dat waren ‘free floating’
deelfietsen die als verplaatsingsmiddel
gebruikt worden en los van een ontleendienst achtergelaten kunnen worden in
de stad.
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Bedrijventerreinen (Toestand 05/06/2019) Recreatief fietsknopennetwerk

Kernen (RuRa)

Wateroppervlakte

Fiets Knooppunten
Fiets Routes

Grensoverschrijdend netwerk
Zoals aangegeven in het advies vanuit
de Eurometropool naar aanleiding van
de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan voor de regio Kortrijk is een goede
afstemming van de grensoverschrijdende
fietsnetwerken, en voornamelijk de fietssnelwegen noodzakelijk. Gezien de ligging
van de vervoerregio Kortrijk grenzend
aan zowel Frankrijk als Wallonië worden
ook deze regionale fietsnetwerken in
beeld gebracht.
In Wallonië bestaan er initiatieven voor de
uitbouw van fietsnetwerken, maar voorlopig zijn er nog geen overkoepelende
plannen voor het uitwerken van fietssnelwegen. Wel is er een netwerk van RAVeLs
(Réseau Autonome de Voies Lentes) die
zoals de fietssnelwegen, fietsverkeer over
langere afstanden faciliteren. Dit netwerk
is echter meer gericht op het recreatieve
gebruik van de fiets en minder op het
gebruik als vervoermiddel. Het netwerk
bestaat uit een comfortabel en veilig netwerk voor de trage weggebruiker langsheen jaagpaden en oude spoorlijnen.
Deze routes worden geleidelijk met elkaar
verbonden tot 10 regionale en 4 internationale routes.
De jaagpaden langsheen de Schelde,
aan de zuidelijke grens van de vervoerregio, vormen een belangrijke structuur

is dit fietsroutenetwerk in functie van
de verbinding naar Lille en Oudenaarde.
Daarnaast is vanuit Wallonië het jaagpad
langsheen het kanaal Kortrijk-Bossuit opgenomen, evenals de jaagpaden langs de
Leie tussen Kortrijk, Komen en Armentières.
In Frankrijk is een nationaal fietsrouteplan uitgewerkt, het ‘Schéma national des
véloroutes’. Dit netwerk bestaat uit 58
nationale routes en 10 Europese routes.
Het doel van het nationale fietsrouteplan
is het creëren van een netwerk van grote nationale fietsroutes om de dagelijkse
mobiliteit en de toeristische praktijk van
fietsen te ontwikkelen en te bevorderen.
Volgende kaart geeft een uitsnede van
dit nationale netwerk voor de regio rond
Lille. De europese route 5 grenst aan het
zuiden van de vervoerregio met een route
die aansluit op de fietssnelweg langsheen
de Schelde naar Lille en Lens.
Daarnaast loopt langsheen De Leie ter
hoogte van Wervik en Menen de véloroute
32 vanaf de grens met Menen naar Lille.
Op regionaal niveau wordt vanuit de
Eurometropole wel aangegeven dat het
voorzien van grensoverschrijdende fietsverbindingen een aandachtspunt is.

Schéma national des véloroutes
Bron: Vélo & Territoires-ON3V juin 2020,

Gebruik
Fietstelweek 2016
Om het gebruik van het fietsnetwerk in
kaart te brengen coördineerde Fietsberaad Vlaanderen zowel in 2016 als in 2018
de FietsTelWeek. Samen met de Vlaamse
Overheid, de provincies, de gemeenten en
veel vrijwilligers verzamelden zij in 2016
op die manier fietsdata op 284 tellocaties verspreid over heel Vlaanderen, en in
2018 zelfs op 389 locaties. In de telweek
van 2018 werd maar liefst 97% van alle
getelde fietsen geregistreerd door geautomatiseerde systemen zoals telslangen en
telcamera’s.
Uit de globale Vlaamse resultaten van
beide fietstelweken blijkt dat het fietsverkeer op twee jaar tijd veel intenser is
geworden. Er wordt daarbij vooral veel
meer gefietst op de fietssnelwegen en in
de steden. Het fietsverkeer groeit opvallend genoeg niet alleen in de spits of in
het weekend, maar op alle dagen van de
week en gedurende de hele dag.
Tijdens de Fietstelweek in 2018 stonden in
onze vervoerregio verschillende fietspalen
opgesteld rond Waregem. Tijdens de Fietstelweek in 2016 stonden enkele telpalen
opgesteld tussen Kortrijk en Zwevegem.
Hierdoor kunnen we uit deze data geen
trends halen voor de vervoerregio noch
fietsintensiteiten nauwkeurig in kaart
brengen.

Daarnaast zijn tijdens de fietstelweek
van 2016, naast deze fietspalen ook de
fietsdensiteiten in de regio opgemeten
met behulp van de FietsTelweek app, die
fietsers in de regio tijdens de telweek
konden installeren. Deze gegeven, weergegeven op volgende figuur, geeft een
betere beeld van de fietsaantallen in de
regio. Ook bij deze meting moeten kanttekeningen geplaatst worden. Het aantal
fietsers dat deze app effectief gebruikte
voor functionele verplaatsingen is echter
laag waardoor de resultaten met enige
voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen
te worden. De fietsdensiteiten die op die
manier in 2016 werden opgemeten zijn
wel verworven volgens dezelfde randvoorwaarden en bestrijken de hele regio
als doelgroep. We kunnen er evenwel uit
afleiden dat veel fietsers radiale invalswegen naar Kortrijk gebruiken. Zoals vanuit
Hoog-Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Wevelgem, Bissegem en Lauwe. Ook komt naar
voor dat er in de stedelijke band langs de
Leie veel gefietst wordt en niet enkel richting Kortrijk. In het interfluvium wordt er
vooral van- en naar Vichte en Avelgem
gefietst.

Fietstellingen
De teldata van de fietstelweken geven
reeds een eerste inzicht in de ruimtelijke
spreiding en de evolutie van het gebruik
van het fietsnetwerk in de regio. Indien

men het fietsen echter nauwkeurig en
correct in kaart wil brengen om sluitende
conclusies te kunnen trekken is er nood
aan nog veel meer telgegevens die op
meerdere locaties in de regio op continue
basis worden ingezameld. Momenteel zijn
er enkel telpalen van de stad Kortrijk.
Op termijn wil Fietsberaad Vlaanderen
samen met Vlaamse en lokale wegbeheerders een vast netwerk van telpalen die
permanent 24/7 fietsen tellen.
Enkel zo kan het fietsbeleid van de regio
nog beter onderbouwd worden met accurate en volledige fietsdata.
Ook innovatieve technologieën kunnen
hierbij een grote waarde hebben. Vanuit
Leiedal zijn in samenwerking met de gemeenten reeds verschillende ‘telramen’
geimplementeerd in de regio. Bij dit systeem kunnen burgers het aantal voertuigen in hun straat zelf registreren en de
gegevens via de website www.telraam.
raadplegen.

Recreatieve routes
Uit het kernrapport van Westtoer blijkt
dat er in 2018 5,1 miljoen recreatieve fietsers waren in West-Vlaanderen, waarvan
ca. 1,4 miljoen in de Leiestreek. Van die
1,4 miljoen fietsers in de Leiestreek waren
er ca. 500.000 recreatieve fietsers die gebruik maakten van het knooppuntensysteem, 100.000 recreatieve fietsers die een

route volgens een lus fietsten en 800.000
ritjesfietsers die een ommetje fietsten.

Fietsbezit
In het OVG 5.4 geeft 75% van de mensen
aan één of meerdere fietsen te bezitten.
Bijna 18% bezit één of meerdere elektrische fietsen.
Een Vlaams gezin heeft gemiddeld 1,18
auto’s en 2,33 fietsen per gezin. Er zijn
dus dubbel zoveel fietsen als auto’s in
Vlaanderen. 10% van de gezinnen heeft
5 of meer fietsen. Dit auto- en fietsbezit
blijkt een constante door de jaren heen.
(OVG 5.1).
Op de kaarten op volgende pagina’s valt
op dat er weinig verschillen zijn in het
fietsbezit tussen de gemeenten van de
vervoerregio en dat het fietsbezit in alle
gemeenten hoger is dan het Vlaamse gemiddelde. Over het algemeen zien we dat
in de meest verstedelijkte gemeenten het
fietsbezit het laagst ligt, behalve in Waregem.
Vergelijking van beide kaarten toont
Kortrijk als de stad met de grootste fietsdensiteit (tijdens de fietstelweek) en een
relatief laag fietsbezit. Het grote aanbod
aan voorzieningen, werkgelegenheid en
studenten alsook een mogelijk relatief hoger gebruik van de FietsTelweek app in de
stad kunnen hier een verklaring voor zijn.
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Knelpunten en impact
Beperkte realisatiegraad en
gebrekkige fietsinfrastructuur
Het netwerk van fietssnelwegen en dat
van het BFF zijn slechts conceptuele netwerken. Veel delen ervan zijn in realiteit
slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet
aangelegd als volwaardige fietsroutes. Zo
ontbreekt nog de verbinding Kortrijk-Waregem via de F7 of de fietssnelweg
Kortrijk-Moeskroen. Uit de publieke raadpleging over de startnota van het GRUP
K-R8 bleek bovendien de vraag naar veilige, vrijliggende fietspaden groot.
Ook de realisatie van het BFF verloopt
traag. Volgens een studie van het Rekenhof uit 2017 werd tussen 2005 en 2012
gemiddeld 75 km fietspaden van het BFF
per jaar in Vlaanderen aangelegd of gerenoveerd terwijl nog 3.637 km op aanleg wachtte en 4.444 km op aanpassing.
Aan dat tempo zou het in 2012 nog 48
jaar duren voor alle nieuwe fietspaden
van het BFF zijn gerealiseerd. In 2012
voldeed bovendien slechts 28,6% van de
fietspaden van het BFF in Vlaanderen aan
de kwaliteitsstandaarden. Tussen 2005
en 2012 zijn gemiddeld slechts 205,4 km
fietspaden van het BFF per jaar conform
verklaard. Aan dat tempo zou het in 2012
nog 40 jaar duren voor alle fietspaden
conform zijn.
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Voor onze vervoerregio worden afzonderlijke gegevens over de realisatiegraad en
conformiteit van het fietsnet opgemaakt
door de Provincie en jaarlijks geüpdatet
in de fietsscan. De Masterplannen Fiets,
waarin het fietsnet bepaald werd, bevatten een lijst met prioritair te nemen
acties om het BFF en de fietssnelwegen te
realiseren. Op die manier kunnen de belangrijkste knelpunten het eerst worden
weggewerkt waardoor het fietsnet snel
en efficiënt gebruiksvriendelijker wordt.
Dat zet op zijn beurt weer aan tot meer
fietsen en een duurzamere mobiliteit in
de regio.

FietsScan West-Vlaanderen
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Bovenlokaal functioneel Fietsroutenetwerk 2019

Bij de fietsscan dient een kleine kanttekening gemaakt te worden. De categorisering naar conformiteit en realisatie
gebeurt volgens de expertise binnen de
Provincie en niet volgens objectieve, sluitende criteria. Er kan dus over de kaart
hiernaast gedebatteerd worden. Niettemin geeft ze een betrouwbare weergave
van de realisatiegraad van het fietsnet.
Het fietsverkeer groeit in onze regio. Door
het opmaken van de Masterplannen Fiets,
maar ook door lokale initiatieven is het
fietsnet voorzien op deze groei. Nu is het
zaak om alle fietswegen conform te realiseren zodat het fietsgebruik nog aantrekkelijker wordt en verder kan groeien.

Fietslegende
Veilig en conform
Veilig maar niet conform
Onveilig - investering noodzakelijk
provinciegrens
Gewenste Fietssnelwegen

FietsScan
West-Vlaanderen
7.1
Elise Vanden Broucke
Versie 7.1
Bron: Provincie West-Vlaanderen, 2019

Fietsfondsdossiers
Op vandaag wordt er in de vervoerregio
Kortrijk reeds hard gewerkt aan het optimaliseren van de fietsverbindingen.
Naast de vele lopende projecten (zie
hoofdstruk 5) worden er vanuit het fietsfondsdossiers vele initiatieven genomen
om de duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid te promoten binnen de
fietsfondsdossiers.
Het fietsfonds stelt jaarlijks 10 miljoen
euro ter beschikking voor de aanleg van
nieuwe fietsvoorzieningen op de provinciale fietsroutenetwerken. Het gaat om gemeentelijke wegen die op het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk liggen.
De provincie West-Vlaanderen wil de realisatie van het fietsroutenetwerk nog
meer versnellen en investeert jaarlijks
zo’n 2 tot 3 miljoen euro aan de verwezelijking van het netwerk. Het provinciebestuur heeft daarbij een unieke regeling
waarbij de gemeenten een fietspad via de
regelingen van het Fietsfonds voor 100%
gesubsidieerd krijgen.
De provincie begeleidt de projecten vanaf
het eerste idee tot de eindafrekening. Zoals aangegeven op de kaart hiernaast zijn
er heel wat projecten lopende.
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Fietsonveiligheid
Volgens het themarapport ‘Verkeersveiligheid voor fietsers’ dat het kenniscentrum
Vias begin september 2018 op basis van
ongevallencijfers van Statbel - Algemene
Directie Statistiek publiceerde, stagneert
het aantal fietsongevallen in België, terwijl
het aantal letselongevallen bij gemotoriseerde weggebruikers daalt. Daarenboven
neemt het aandeel fietsers in het totale
aantal verkeersdoden toe. De mortaliteit
bij fietsers is in vergelijking met andere
Europese landen in België hoger dan gemiddeld. Het rapport geeft bovendien ook
een grote graad van onderregistratie van
fietsongevallen aan. Ongeveer 10% van de
fietsongevallen wordt volgens internationaal onderzoek door de politie effectief
geregistreerd.
Meer recente ongevallengegevens die vrijkomen via de Verkeersveiligheidsbarometer maken het beeld nog wat negatiever.
Het aantal fietsongevallen in Vlaanderen
steeg in 2018 met 8,4% t.o.v. 2017 en ook
het aantal fietsdoden steeg met meer
dan 15 extra overledenen (bron: Evolutie
Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2018-2019).
Hiermee wordt bevestigd dat verhoogde
aandacht voor de veiligheid van fietsers
extra nodig blijft.
Op basis van de ongevallencijfers van
Statbel - Algemene Directie Statistiek

tussen 2015 en 2017 bracht het Vlaams
Huis voor Verkeersveiligheid de locaties in
Vlaanderen waar veel ongevallen gebeuren met fietsers in kaart (i.e. ‘geaggregeerde ongevallen fiets’). Daarnaast maakte
het Agentschap Wegen en Verkeer op
basis van diezelfde gegevens ook een lijst
aan met zogenaamde ‘gevaarlijke punten
voor fietsers’. Aan elke locatie met geagreggeerde ongevallen of gevaarlijke
punten werd een prioriteitswaarde toegekend afhankelijk van het aantal dodelijk
gewonde, zwaargewonde en lichtgewonde slachtoffers op die locatie.
Van de gevaarlijke punten voor fietsers
bevinden zich er drie in Kortrijk en één
in Waregem:
•
Het kruispunt van de Filips Van
Elzaslaan,
Sint-Denijsestraat
en
Toekomststraat (lokale fietsweg in
Kortrijk)
•

Het kruispunt van de R36 en de
Sint-Sebastiaanslaan (lokale fietsweg
in Kortrijk)

•

Het kruispunt van de Schoolstraat,
Stijn Streuvelstraat en de Kortrijksestraat (BFF in Kortrijk)

•

Het kruispunt van de Gentseweg,
Posterijstraat en Vijfseweg (BFF in
Waregem)

Daarnaast kan op de kaart een opeenvolging van ongevallen worden vastgesteld
langsheen enkele specifieke assen, zoals

Evolutie van het aantal personen dat binnen de 30 dagen na het ongeval stierf bij fietsers
en hun aandeel in het totale aantal doden dat binnen de 30 dagen na het ongeval stierf in
België tussen 1991 en 2016 (bron: Statbel - Algemene Directie Statistiek; infografie: Vias)

Evolutie van het aantal fietsongevallen en het aandeel fietsongevallen t.o.v. het totaal
aantal verkeersongevallen in de vervoerregio
Bron: Criminaliteitsstatistieken Federale Politie, provincies.incijfers.be
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de N8 te Wevelgem, N43 Kortrijk-Harelbeke, N357 te Waregem, N50 Kortrijk-Kuurne
en N8 Menen-Geluwe.
In de vervoerregio Kortrijk zijn volgens de
Criminaliteitsstatistieken van de Federela
Politie (Provincie in cijfers) 433 fietsongevallen voor 2018. Daarnaast zijn bij 38,4%
van de ongevallen met letsel fietsers betrokken. Dit is iets hoger dan voor het
Vlaamse Gewest met 35,8%.

Gebrekkige fietsvoorzieningen
Meer mensen nemen tegenwoordig de
fiets en dus stijgt ook de nood aan kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen, zoals fietsenstallingen. Met Velopark.be tracht Fietsberaad alle stallingen in België te integreren
in één centraal digitaal platform met real-time informatie over bijvoorbeeld het
aantal vrije plaatsen die er nog zijn en
tegen welke prijs. Er staan momenteel
2523 (juni 2020) fietsenstallingen op het
platform, waarvan slechts 55 in vervoerregio Kortrijk.
Fietsers hechten veel belang aan comfortabele en veilige fietsenstallingen. Een
goede fietsenstalling moet veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en
servicegericht zijn. Het veilig en ordelijk
stallen van de fiets is daarenbij zowel
bij het vertrekpunt, onderweg aan een

knooppunt als op de
bestemmingsplek even belangrijk. Maar
vele stallingen zijn vandaag de dag vaak
ontoereikend en onveilig. Nochtans is de
kwaliteit van de fietsenstallingen een cruciaal element om meer mensen op de fiets
te krijgen.

in deze databank werden opgenomen,
evenals enkele geplande locaties. Het aantal locaties is duidelijk aan het uitbreiden.

Naast goede fietsenstallingen zijn ook
voldoende herstelplaatsen belangrijk, net
als mogelijkheden om zich op te frissen
na een fietstocht zoals douches op het
werk. Ook het aanbieden van voldoende
bedrijfsfietsen en het invoeren van doordachte fietsdeelsystemen in aaneenschakeling met het openbaar vervoer zijn belangrijke middelen om fietsen in de regio
nog beter te ondersteunen en verder te
stimuleren. Daarnaast zijn ook fietsvriendelijke verkeerslichten die een vlotte
doorstroming voor fietsers voorzien van
groot belang.

De ruimte die voorzien is voor fietsen
moet rekening houden met een variëteit
aan fietstypes zoals bakfietsen, plooifietsen, sportfietsen en ligfietsen. Buitenmaatse fietsen worden alsmaar populairder in Vlaanderen. Bij het ontwerp van
fietspaden en fietsenstallingen moet daar
dan ook maximaal rekening mee gehouden worden en voldoende plaats voor
voorzien worden.

Ook de aanwezigheid van laadpunten is
met de opkomst van de elektrische fiets
belangrijk om dit gebruik verder te stimuleren. In de vervoerregio zijn volgens
de data van oplaadpunten.org (juli 2020)
momenteel 17 oplaadpunten aanwezig.
Deze liggen zeer verspreid over de regio en
omvatten zowel publieke oplaadpunten
(9-punten) als private bij horeca-zaken.
Verschillende gemeenten geven aan dat
er ondertussen bijkomende laadpunten
voor elektrische fietsen zijn, die nog niet

Verschillende fietsmaten en
fietssnelheden

Ook het gebruik van elektrische fietsen
stijgt zienderogen in Vlaanderen. Het
marktaandeel ervan is reeds 50%. Deze
elektrische fietsen bieden nieuwe mogelijkheden op mobiliteitsvlak; fietsafstanden stijgen en meer mensen kunnen
langer actief blijven. Maar bij de aanleg
van fietsinfrastructuur moeten wegbeheerders nog meer dan tevoren rekening
houden met meer snelheidsverschillen en
meer inhaalmanoeuvres op het fietspad.
Voldoende brede fietsinfrastructuur is nodig om daarop in te spelen.

Prioriteiten voor het fietsnetwerk uit “regiovisie”
In de ruimtelijke visie voor de regio van
Schelde en Leie (Leiedal, 2018) wordt het
fietsnetwerk ook besproken. Daarin worden drie prioriteiten gesteld om het fietsnetwerk verder uit te werken:
•

Het opwaarderen van de jaagpaden
tot volwaardige fietssnelwegen, rekening houdend met conflicten met
watergebonden bedrijvigheid.

•

Opmaak van een Masterplan fiets
ten noorden van de Leie. Dit is reeds
voltooid.

•

Het BFF versterken in het noorden en
westen van de regio. Ook dit werd
reeds aangepakt in het Masterplan
fiets ten noorden van de Leie.

We kunnen stellen dat het Masterplan
fiets ten noorden van de Leie (2018) grotendeels beantwoordt aan deze prioriteiten. De opwaardering van de jaagpaden,
en dan vooral de potentiële conflicten
met watergebonden bedrijvigheid, is een
thema dat nog steeds speelt.
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Reistijdisochronen
De fiets biedt mogelijkheden voor verplaatsingen over korte en middellange afstanden. De fiets kan dan ook een grotere
bijdrage leveren in de bereikbaarheid van
bepaalde locaties in de vervoerregio dan
nu reeds het geval is. Een analyse van reistijden op basis van het Vlaams Regionaal
Verkeersmodel laat het bereik zien van de
fiets van of naar een bepaalde locatie.
Zo zijn vanuit het centrum van Kortrijk
een heel aantal plaatsen zoals Gullegem,
Kuurne, Stasegem, Hoog-Kortrijk, … binnen
de 30 minuten bereikbaar met de fiets.
Ook vanuit de centra van andere kernen
zoals Avelgem, Menen of Waregem blijkt

een groot deel van het omliggend gebied
binnen een halfuur fietsen haalbaar te
zijn. Bij deze analyse wordt uitgegaan
van een normale fiets zonder trapondersteuning. Voor fietsen met een elektrische
(hulp)motor ligt de gemiddelde snelheid
hoger. Deze elektrische fietsen bieden dan
ook heel wat nieuwe mogelijkheden; het
fietsbereik kan makkelijk met meer dan
tien minuten verhogen.

Reistijd per fiets van/naar Menen

De reistijdgegevens zijn afkomstig uit de
kosteninschatting voor fietsverkeer in het
provinciale verkeersmodel 3.7.1.

Reistijd per fiets van/naar Avelgem

Reistijd per fiets van/naar Waregem

Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1
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REISTIJD PER FIETS VAN/NAAR KORTRIJK-CENTRUM

Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1

2.4 OPENBAAR VERVOER
Spoornet
Spoornetwerk in vervoerregio
Kortrijk
Het station Kortrijk is het belangrijkste
station van de Kortrijkse vervoerregio en
neemt zowel nationaal als regionaal de
rol van knooppunt op. Er is een vlotte
verbinding met de stations van Gent, Roeselare/Brugge, Poperingen en Moeskroen/
Lille. Hierbij is vanuit Lille aansluiting op
de hoge snelheidstrein naar Londen en
Parijs.
De sporen die vertrekken vanuit Kortrijk
kennen een stervormig patroon. Spoorlijn 75 verbindt Gent-Sint-Pieters met het
station van Lille. Binnen de vervoerregio
liggen de stations van Waregem, Harelbeke en Kortrijk langs deze lijn, maar
ook Moeskroen en Tourcoing sluiten via
deze spoorlijn aan op het net. Bovendien
splitst ter hoogte van Moeskroen spoorlijn
75 af en kan via spoorlijn 75A ook Doornik bereikt worden. Vanuit het station van
Kortrijk vertrekken verder nog lijn 89 richting Oudenaarde en Brussel langs de stations in Vichte en Anzegem, lijn 66 naar
Roeselare en Brugge, en de lijn 69 naar
Poperinge via de stations van Bissegem,
Wevelgem, Menen en Wervik.
Een analyse van de knelpunten in dit
spoornetwerk, evenals een toekomstvisie
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zijn uitgewerkt in de studie REKOVER (zie
verder).

S-net
Vanaf 2017 rolde de NMBS verschillende
S-netten uit. Het voorstadnet wil een
aanbod bieden voor verplaatsingen op
regionale en stedelijke schaal. De steden
Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi beschikken reeds over dergelijk net,
Kortrijk nog niet. Telkens werd in een
straal van tussen de 20 en 40 km een
voorstadszone afgebakend die door dit
net bijkomend bediend moest worden.
Het uitwerken van een stadsregionaal
spoornetwerk, bevoorbeeld door middel
van een light-rail, is iets wat reeds als idee
leeft in de regio en verder over nagedacht
kan worden.

Bron: NMBS, 2020
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Rekover - spoorvisie
In 2016 publiceerde Leiedal het rapport
REKOVER (Regio Kortrijk & Openbaar Vervoer). Dit kadert binnen de bijkomende
oproep van de Vlaamse overheid begin
2012 voor aanvragen tot strategische
projecten in uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en is gericht op
het thema stadsregio’s met het oog op
een vernieuw(en)de aanpak van stedelijke gebieden in stadsregionaal perspectief.
De visie streeft naar een evenwaardige
wisselwerking tussen ruimtelijke planning en mobiliteitsplanning en schuift
een tweeledige doelstelling naar voor: het
openbaar vervoer op schaal van de regio
Kortrijk optimaliseren en de bestaande
en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
(in het bijzonder regionale en stedelijke
functies) enten op dit regionaal openbaar vervoersnetwerk. Hier bespreken we
kort het gedeelte van de spoorvisie. Deze
spoorvisie is in het I.B..O. (Interbestuurlijk
Overleg) Zuid-West-Vlaanderen naar voren geschoven als de lange termijnvisie
voor het openbaar vervoer in de regio.
Het busnetwerk komt nadien aanbod en
het ruimtelijke luik van het rapport komt
aan bod in hoofdstuk 3.
Als sterktes van het spoornet komt het
treinaanbod vanuit en naar het station
van Kortrijk naar voor. Ook de verbinding naar Gent scoort goed: omwille van
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hoogwaardige spoorinfrastructuur en
een rechtlijnig tracé is de reistijd beperkt.
De zwaktes in het huidige treinaanbod
zijn de verbindingen vanuit Kortrijk naar
Brugge, Poperinge, Lille-Flandres en Brussel die te lang duren, de lage frequentie
treinen op de as Kortrijk - Poperinge en
Kortrijk - Lille-Flandres, en het sterk verminderde treinaanbod in het weekend.

sen Gent, Kortrijk en Poperingen door
het beter streiden van de treinen en het
voorzien van een bijkomend aanbod in de
spits.
- het herstellen van de snelle IC-verbinding tussen Kortrijk, Brugge en Oostende
- verbeteren van de reistijd en voorzien
van een vaste uurcadans tussen Kortrijk
en Lille-Flandes.

Ter verbetering van het spoornet worden
drie strategische keuzes gemaakt.
• Ten eerste wil de regio sterke allianties
aangaan met aangrenzende regio’s en
grotere steden, gekoppeld aan het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden in
stationsomgevingen en stedelijke centra
zal de potentie voor het treinnet enkel
verhogen.
• Ten tweede is het wenselijk om de opdeling in treinverbindingen (IC-, L- en
P-treinen) consequent te gebruiken om
verwarring te vermijden en een gebruiksvriendelijker treinaanbod te hebben.
• Tot slot stelt de studie voor om tenminste 2 treinen per uur te hebben van en
naar Kortrijk vanuit alle richtingen, waardoor op elke as een vaste halfuur-cadans
zou gecreëerd worden.

Op lange termijn wordt dan ingezet op
het uitbreiden van het aanbod in de regio zodat vanuit alle richtingen er een
half-uurbediening is naar Kortrijk en het
maken van een duidelijk onderscheid tussen de snelle IC_verbindingen en de tragere L-treinen.
- Opwaarderen van de piekuurtreinen op
de “Leielijn” naar en stoptrein (L-trein)
met bediening in alle stations lansgheen
de Leielijn. Zo krijgen alle stations op deze
“Leielijn” twee verbindingen per uur naar
Kortrijk en Gent.
- Opwaarderen van de piekuurtrein
Kortrijk - Brugge naar en stoptrein . Zo
krijgen de stations langsheen deze as
twee bedieningen per uur naar Kortrijk
en Brugge en is er daarnast een snelle
IC_verbinding. Hierbij wordt voorgesteld
het station van Lendelede te heropenen.
- Doorstrekken IC Oostende - Brugge Kortrijk naar Lille- Flanders. Hierdoor
ontstaat er een halfuurbediening voor de
grensoverschreidende relatie naar Lille.
- Opwaarderen van P-treinen tussen

Op basis van deze strategische keuzes is
een voorstel voor het treinnetwerk uitgewerkt op korte en lange termijn.
Hierbij wordt korte termijn ingezet op:
- het opwaarderen van de “Leielijn” tus-

Kortrijk - Oudenaarde - Brussel naar een
stoptrein. Zij krijgen ook de stations Vichte en Anzegem een bediening van twee
treinen per uur, waarvan één doorrijdt
naar Brussel en één naar Gent. Hierbij
wordt ook gevraagd om een aanbod in
het weekend te voorzien.

figuur 15: Voorstel nieuw treinaanbod regionet Kortrijk op langere termijn
- scenario A
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Vervoerplan NMBS
In december 2019 werd het vervoersplan 12/2020 – 2023 goedgekeurd
door de Raad van Bestuur van de
NMBS en op 12 april 2020 werd de
goedkeuring verkregen van de federale regering. Het plan gaat uit van
een gefaseerde uitbreiding van het
treinaanbod (over een periode van
3 jaar) in functie van het beëindigen
van een aantal infrastructuurwerken door Infrabel en het beschikbaar
komen van nieuw rollend materieel
met de levering van nieuwe dubbeldeksrijtuigen.
Voor de uitwerking van dit nieuwe
vervoerplan, organiseerde NMBS in juli
2019 roadshows. Tijdens deze consultatierondes werden alle verkozenen
van de verschillende parlementen, de
provinciaal gedeputeerden, de burgemeesters en de verantwoordelijken
van de betrokken vervoerregioraden
uitgenodigd om mee na te denken
over het toekomstige vervoersplan.
Voor de vervoerregio Kortrijk is in
deze roadshow aangegeven dat volgende onderzoeken lopende zijn:
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Weekdag:
- Opwaardering IC-verbinding Kortrijk
- Brussel via Denderleeuw naar een
halfuurdienst.
- Een snelle treinverbinding tussen
Kortrijk en Brugge met haltes in Roeselare, Lichtervelde en Torhout
- Opwaardering Kortrijk - Poperinge
naar een halfuurdienst.
- Bijkomende IC_verbinding tussen
Kortrijk en Gent met haltes in Harelbeke, Waregem, Deize en De Pinte
- Een snelle treinverbinding tussen
Kortrijk en Brugge met haltes in Roeselare, Lichtervelde en Torhout
Weekend:
-Versnellen IC-23 Kortrijk - Brussel en
toevoeging S3 Zottegem - Dendermonde
-Uurdienst IC-32 tussen Kortrijk en
Brugge
- Late treinen IC-23 tussen Kortrijk en
Oostende
In het decreet basisbereikbaarheid is
het treinnet opgenomen als de bovenste laag voor het openbaar vervoer en krijgt de vervoerregioraad
de taak om deze te adviseren. Naar
aanleiding van de eerste roadshow
werd vanuit de vervoerregio Kortrijk

een gebundeld advies bezorgd aan de
NMBS. Hierin worden de kernpunten,
de visie van REKOVER en de regionale
belangen aangehaald.
De vervoerregio adviseert om in te
zetten op zowel snelle regionale verbindingen, waarbij een beperkt aantal
stations bediend worden, als op goede ontsluitende verbindingen die in
veel stations halteren. Een bijkomende IC verbinding mag niet ten koste
gaan van de bestaande bedieningen
van de stations in de regio. Zo wordt
bijvoorbeeld geadviseerd om vanuit
Kortrijk snellere IC-verbindingen te
realiseren naar Brugge, Gent en Lille-Flandres, namelijk telkens met een
halfuur-cadans. Tegelijkertijd wordt
gevraagd om in meer stations halt te
houden: op de lijn Kortrijk-Gent bijkomend in het station van Harelbeke
en bij de verbinding Kortrijk-Brugge
bijkomend in het (momenteel gesloten) station Lendelede.
De NMBS liet de vervoersregio weten
dat er in het vervoersplan 12/2020 –
2023 geen sprake is van een inkrimping van het gecadanceerde treinaanbod. Alle stations behouden dus hun
bediening. Betreffende de laatavond-

treinen werkt de NMBS aan een gefaseerde uitbreiding van de bediening
tijdens de late avond in het hele land.
Verder wordt ook aan een gefaseerde
uitbreiding van het aantal stations
dat bediend wordt tijdens het weekend gewerkt, waarbij rekening moet
gehouden worden met de noden over
het hele land.
In oktober 2020 volgt een nieuwe
informatieronde in de verschillende
provincies, waarin alle details zullen
worden toegelicht en er meer duidelijkheid zal worden gegeven over de
onderzoeksresultaten en de geselecteerde projectenaanvoor de lancering
van het vervoersplan 2020-2023.

Bediening
Ook in het spoorwegennet is er een duidelijk verschil in de vervoerregio tussen
de verstedelijkte band langs de Leie en
het interfluvium. In de band betreft het
een zeer dicht netwerk langs één lijn, met
vertakkingen vanuit Kortrijk naar drie
andere richtingen. Eén van deze spoorlijnen ontsluit een klein gedeelte van het
interfluvium met twee station. Bovendien
variëren de frequentie en amplitude sterk
De NMBS gebruikt momenteel benamingen voor de treinen zoals IC, L, P en S.
Hoewel deze categorisering iets zegt over
de functie en bediening van de trein, zijn
de verschillen binnen de categorieën te
groot om enkel deze categorisering te gebruiken om de bediening van de stations
te beschrijven. In de praktijk functioneren
niet alle treinen conform hun categorie
en zijn er ondertussen hybride systemen
ontstaan. Daarom wordt hier gekozen
om ook frequentie, amplitude, reistijd- &
overstapcentraliteit als parameters te gebruiken. Deze data werden ter beschikking
gesteld via het doctoraatsonderzoek van
Freke Caset (bron: stationsradar.ugent.be).
•

Frequentie: Aantal vertrekkende treinen per uur per richting;

•

Amplitude: Uren waarbinnen treindiensten beschikbaar zijn;

•

•

Reistijdcentraliteit: Bereikbaarheid
van alle andere stations op basis van
de minimale reistijd en frequentie;
Overstapcentraliteit: Bereikbaarheid
van alle andere stations op basis van
aantal overstappen.

Het station van Kortrijk springt er, als hub
in het netwerk, uit: een groot en regelmatig aanbod van treinen centraal in het
netwerk (van de vervoerregio) gelegen.
Dat vertaalt zich in een hoge frequentie,
amplitude, reistijd- en overstapcentraliteit.
De stations Waregem en Harelbeke hebben een hogere reistijd- en overstapcentraliteit dan alle overige stations in de
regio. Vermoedelijk omdat zij een betere
aansluiting hebben met het onderliggende OV-net en ook langs spoorlijn 75 liggen
die rechtstreekse verbinding geeft met
station Gent-Sint-Pieters. Hierbij heeft het
station van Waregem heeft een hogere
frequentie en reistijdcentraliteit ten opzichte van station Harelbeke. Station Waregem is het tweede best bediende station
in onze vervoerregio.
De stations in de Leieband ten westen van
Kortrijk hebben onderling dezelfde overstapcentraliteit (lager dan Harelbeke en
Waregem) en een aflopende reistijdcentraliteit naarmate de afstand met Kortrijk
vergroot. Ze hebben allen dezelfde fre-

quentie van 2 treinen per uur.
De stations van Anzegem en Vichte hebben dan weer een duidelijk lagere amplitude tegenover de rest van de vervoerregio en geen bediening op zondag.

Overwegen
Jaarlijks gebeuren nog steeds verschillende ongevallen aan de overwegen van
de treinsporen. Het Belgische spoorwegnet is een van de drukst bezette netten
in Europa en telde begin 2020 nog zo’n
1.700 overwegen. Vanuit de prioriteit van
verkeersveiligheid wil Infrabel zoveel mogelijk kruisingen tussen de sporen en de
openbare weg afschaffen en vervangen
door veilige alternatieven zoals een tunnel of brug. Hierbij krijgen de overwegen
aan drukke spoorwegen voorrang.
Binnen de vervoerregio Kortrijk wordt
in volgorde van belangrijkheid gestreefd
naar het afschaffen van de overwegen op
de hoofdlijnen 75 (Gent – Moeskroen) , 89
(Kortrijk – Denderleeuw) en 66 (Brugge –
Kortrijk).
Infrabel werk samen met de steden en gemeenten aann de streefbeelden opdat de
spoorwegen zo veel mogelijk overwegvrij
kunnen functioneren.

Gebruik
In de Kortrijkse vervoerregio liggen 9
stations (gerangschikt volgens aantal opstappers op een weekdag):
•

Kortrijk

•

Waregem

•

Harelbeke

•

Menen

•

Wervik

•

Wevelgem

•

Bissegem

•

Vichte

•

Anzegem

De grote centraliteit en uitstekende verbinding van het station van Kortrijk
vertaalt zich in hogere cijfers qua aantal
opstappers: >8.500 per dag; meer dan 3
keer het aantal opstappers van Waregem
(bijna 2500). Het grote aantal is deels te
verklaren door de vele overstappers. Bij
de tellingen is het immers onmogelijk
een onderscheid te maken tussen op- en
overstappers. Het belang van het station
Kortrijk voor de Kortrijkse vervoerregio is
hoe dan ook groot.
Het station van Kortrijk heeft minder opstappers tijdens de week dan het belangrijkste West-Vlaamse station, namelijk
Brugge (meer dan 18.000) maar bedui-
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dend meer dan het station van Roeselare
bijvoorbeeld (met meer dan 2700 opstappers). Het drukste station van Vlaanderen
blijft Gent Sint-Pieters met meer dan
55.300 opstappers.
Ook het tweede meest bediende station
binnen de vervoerregio, Waregem, springt
eruit met bijna 2800 opstappers tijdens
de week. Opvallend is ook het zeer goede
gebruik van het station van Harelbeke,
met meer dan 1000 opstappers tijdens de
week. Dit kan worden verklaard door de
aanwezigheid van een groot aanbod aan
gratis fiets- en autoparkeerplaatsen aan
Harelbeke station. daarnaast is dit station ook goed aangesloten op het netwerk
van De Lijn.
Bij de stations ten westen van Kortrijk
zien we, hoewel de bediening dezelfde
is, grote verschillen in aantal opstappers.
Het station van Bissegem heeft amper 272
opstappers op een weekdag.
Nog lager scoren de stations van Vichte
en Anzegem die niet in de verstedelijkte Leieband liggen, maar wel langs een
spoorlijn liggen die verbinding geeft met
Brussel.

Stationsparkings
Aan het station van Kortrijk zijn meer dan
500 autoparkeerplaatsen beschikbaar.

Ook het station van Waregem heeft met
bijna 430 autoparkeerplaatsen een significant aanbod. Voor beide stations is dit
parkeeraanbod betalend. Opvallend is het
zeer goede gebruik van het station van
Harelbeke. Dit station wordt gekenmerkt
door een vlotte bediening richting zowel
Kortrijk als Gent. Door de combinatie met
de aanwezigheid van een grote stationsparking met gratis parkeren heeft dit station een specifieke aantrekkingskracht.
Naast parkeergelegenheid voor wagens,
worden aan de stations ook fietsstalplaatsen voorzien. Zoals wordt weergegeven op de kaart op de volgende pagina,
beschikt het treinstation van Vichte over
meer dan vier keer zoveel fietsstalplaatsen als parkeerplaatsen voor de wagens.
Het treinstation in Kortrijk heeft momenteel meer dan 2.000 fietsstalplaatsen. Het
station en de ruimere omgeving worden
echter vernieuwd en zullen in de toekomst over nog meer fietsparkeerplaatsen
en autoplaatsen beschikken.
Een regionale visie rond parkeren aan
regionale knooppunten is een specifiek
aandachtspunt voor het regionaal mobiliteitsplan.

Knelpunten spoornet
Kortrijk ligt op een belangrijke goederenas tussen Frankrijk en de Antwerpse
haven, wat de exploitatiemogelijkheden
voor reizigerstreinen beperkt.
De hoofdspoorlijn L75 (Kortrijk - Gent)
komt ter hoogte van de Collegewijk in
Harelbeke samen met de hoofdspoorlijn
L89 (Kortrijk- Brussel). De corridor tussen
de Collegewijk en het station van Kortrijk,
welke goed gebruikt wordt door zowel
personen- als goederenvervoer, vormt
hierdoor een capaciteitsknelpunt in de
vervoerregio.
Infrabel geeft aan dat een kruising tussen
het spoorverkeer naar L89 en het verkeer
komende van Gent dient vanuit veiligheidsoogpunt in de toekomst beter vermeden wordt. Om de toekomstige groei in
reizigers- en goederenverkeer te kunnen
opvangen beschouwen ze een mogelijke
oplossing om op termijn in deze flessenhals over te gaan naar extra spoorinfrastructuur zodat de L 89 apart verderloopt
tot het rooster van Kortrijk.

Geluidsoverlast
Het spoortransport zorgt voor hinder in
zijn omgeving. Het creëert geluidsoverlast,
wat nefast is voor woon- en natuurgebieden. De kaart op de volgende pagina
geeft een uitsnede van de strategische
geluidsbelastingskaart volgens de Europese richtlijn 2002/49/EG voor spoorwegen
met meer dan 30 000 treinen per jaar
en aanvullende spoorwegen. Op de lijn
komende van Gent wordt op meerdere
plaatsen de grens van 75 dB overschreven.
en ook op de lijnen richting Oudenaarde,
Menen en Roeselare worden waarden tussen 70 en 75 dB gehaald.
,
In zake geluidsoverlast legt de Vlaamse
overheid geen wettelijke normen op. Er
wordt verwezen naar naar de WHO 2018
aanbevelingen om te streven naar een geluidskwaliteit die geen negatieve invloed
heeft op de gezondheid van inwoners.

Een ander aandachstpunt op vlak van
capaciteit is het enkelvoudige baanvak
tussen Komen en Poperinge. Dit baanvak
is gelegen buiten de vervoerregio, maar is
een beperkende factor voor de capaciteit
op lijn.

ORIËNTATIENOTA

49

strategische geluidsbelastingskaart volgens de Europese richtlijn 2002/49/EG voor spoorwegen met meer dan 30 000 treinen per jaar en aanvullende
spoorwegen. Bron: Departement Omgeving
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Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021
Het nieuwe Openbaar Vervoerplan wordt
in december 2021 geïmplementeerd in de
vervoerregio Kortrijk. De oriëntatienota
beschrijft de kernpunten van dit plan. Het
openbaar vervoerplan 2021 zelf wordt in
detail in een aparte nota beschreven.

Principes basisbereikbaarheid
Een OV-netwerk dat zich kenmerkt door
de aspecten “Vraaggericht en efficiënt”,
“hiërarchie in netwerk”, “combimobiliteit”
en “inbedding in ruimtelijk kader” is in de
Kortrijkse regio methodisch uitgewerkt.
Belangrijk hierin is dat een nieuw OV-netwerk uiteindelijk moet leiden tot een
geïntegreerd
openbaarvervoersysteem
omdat alleen dan basisbereikbaarheid optimaal gerealiseerd kan worden. Centraal
bij basisbereikbaarheid staat het kunnen
bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht
systeem en met een optimale inzet van
middelen. De afstemming gebeurt op
basis van de reële en potentiele vervoersstromen. Het vaste aanbod op basis van
de criteria afstand, frequentie en amplitude (basismobiliteit) wordt vervangen
door een garantie op een goede mobiliteitsoplossing (basisbereikbaarheid). In
de Vervoerregio Kortrijk zijn voor het
ontwerp van het nieuwe OV-netwerk de
kernprincipes basisbereikbaarheid:

Verplaatsingsnoden als vertrekpunt
Hier gaat het erom dat het aanbod van
verschillende vervoersvormen (openbaar
vervoer, deelauto’s en fietsen etc.) zo
goed mogelijk aansluit op de werkelijke
verplaatsingsnoden (vraag) van reizigers.
Zo worden de vervoersmogelijkheden en
financiële middelen op een efficiëntere
manier ingezet.
Combineren van verschillende vervoersmiddelen: combimobiliteit
De Vlaamse overheid wil het openbaar
vervoer maximaal concentreren op de belangrijke verkeersassen in elke regio, maar
ook de bereikbaarheid van deze assen
is belangrijk. Om een volledig traject te
kunnen afleggen, moeten de verschillende vervoersmiddelen naadloos op elkaar
aansluiten en moet de reiziger makkelijk
de overstap kunnen maken. Het combineren van verschillende vormen van mobiliteit noemen we combimobiliteit. Enkele
voorbeelden zijn: van bus/tram of van
trein op de (elektrische) fiets, de deelfiets
of deelstep, de auto of deelauto, carpool
of taxi.

Een gelaagd netwerk van vervoersmogelijkheden
Binnen de vervoerregio wordt gewerkt
aan een hiërarchisch gestructureerd vervoermodel voor de verschillende modaliteiten. Ook binnen het openbaar vervoer
is er dus een hiërarchie of gelaagdheid
van het netwerk. Deze speelt een cruciale
rol in de uitwerking van het nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 en is ook startpunt
voor het ontwerp ervan. Elke laag van het
openbaar vervoernetwerk neemt zijn rol
binnen de hiërarchie op en de verschillende lagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Een goede hiërarchie is van belang
omdat alleen met een goede structuur
van hoofdnetwerken het mogelijk is modaliteiten op elkaar af te stemmen en een
snel en efficiënt vervoerssysteem te ontwikkelen. Immers bij het combineren van
vervoersmiddelen is het netwerk zo sterk
als de zwakste schakel.

Van de ene naar de andere laag via mobipunten
Mobipunten vormen een belangrijke spil
in het faciliteren van combimobiliteit
binnen het gelaagde OV-netwerk. Een
mobipunt is meer dan een halte voor het
openbaar vervoer maar het is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse,
op elkaar afgestemde vervoermogelijkheden. Bij voorkeur wordt het mobipunt
aangevuld met extra diensten en wordt
het ruimtelijk optimaal georganiseerd.
Aan een mobipunt kunnen gebruikers
overstappen van en naar het spoorwegennet, tussen de kernnetlijnen (verder
KN), aanvullende lijnen (verder AN), het
Vervoer op Maat (verder VOM) of op hun
eigen (veilig en comfortabel gestalde)
fiets of wagen. Op die manier wordt het
OV-netwerk ingeschakeld in een systeem
van combimobiliteit waarbij verschillende
modi elkaar kunnen voeden en aanvullen.
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Kernpunten kernnet en aanvullend net
Volgende kaart toont voor de Vervoerregio Kortrijk het streeknet dat bestaat uit
kernnet en aanvullend net. Deze schematische kaart is uitgewerkt op niveau van
verbindingen en hun indeling in het net.
Een gedetailleerde beschrijving van de
verschillende lijnen per gemeenten en de
wijzigingen die zijn aangebracht t.o.v. de
huidige situatie zijn terug te vinden in de
rapportage van het nieuw Openbaar Vervoerplan 2021. Nadere uitwerking van het
netwerk zoals de juiste locaties van haltes
en de exacte reisroute op straatniveau is
voorzien na vaststelling in de zomer van
2020 van het nieuw Openbaar Vervoerplan 2021.
Binnen het kernnet en aanvullend net is
er sterk ingezet op frequentieverhogingen
op alle grote assen, zowel tijdens weekdagen als in het weekend. Op de verbindingen tussen de grotere kernen in de vervoerregio wordt daardoor op weekdagen
getracht elk halfuur een verbinding aan
te bieden (per bus of trein). Verder is ingezet op de afstemming van de routes van
het stadsnet met het streeknet, waardoor
op de verschillende invalsroutes naar het
centrum van Kortrijk een 15’ frequentie
aangeboden wordt.
Er geldt ook een ruim avondaanbod op

54

VERVOERREGIO KORTRIJK

deze sterke assen om ook het duurzaamheidskarakter van voornamelijk recreatieve verplaatsingen te kunnen verhogen.
Hierbij is voornamelijk ingezet op het
bieden van een uurbediening op de regionale verplaatsingen en een halfuurbediening naar de belangrijke attractiepolen in
Hoog Kortrijk.
De aanpassingen dragen sterk bij aan
het stroomlijnen en het verbeteren van
de leesbaarheid van het net. Zo zijn een
aantal functionele varianten van lijnen
uit het kernnet en uit de cadanslijnen
van het aanvullend net gezuiverd zodat
de grote verbindingen door eenduidige
lijnen beschreven worden. De functionele verbindingen zijn telkens apart terug
te vinden en niet langer verweven in de
cadanslijnen.
Voor grensoverschrijdende verplaatsingen
werden reeds gesprekken opgestart met
TEC. In de toekomst zullen er ook gesprekken doorgaan met Ilevia.

Beperkte mogelijkheden binnen budgetneutraal kader
Bij de opbouw van het kernnet en aanvullend net is duidelijk dat binnen een
budgetneutraal kader niet aan alle vragen
en wensen kan worden voldaan. Dit heeft
tot gevolg dat er keuzes moeten gemaakt

worden. De voorgestelde wijzigingen aan
het kernnet en aanvullend net werden
onderzocht en volgens de principes van
basisbereikbaarheid ingedeeld volgens
prioriteit. Binnen de beschikbare budgetten wordt getracht om eerst oplossingen
te vinden voor de onderzoeksvragen met
de hoogste prioriteiten alsook de quick
wins.
Zo kunnen bijvoorbeeld de realisatie van
tangentiële verbindingen (zowel regionaal
als op stedelijk niveau) en grensoverschrijdende regionale verbindingen (nog) niet
uitgevoerd worden. Ook is er onvoldoende budget voor het voorzien van een fijnmazigere ontsluiting van de woonwijken
aanvullend op de sterke kernnetbundels.
Bijkomende budgetten moeten de verdere
uitbouw van het openbaar vervoer in de
regio mogelijk maken waardoor reizigers
meer gestimuleerd worden om duurzame
verplaatsingskeuzes te maken.

ritten in het goedgekeurde kernnet en
aanvullend net werd vergeleken met het
aantal reizigers in de huidige situatie (basisscenario, lijnvoering voorjaar 2018). De
doorrekeningen werden uitgevoerd met
de standaardparameters.
De impact op de reizigersaantallen worden in de onderstaande tabel opgelijst.
Dit betreft het aantal reizigersritten op de
lijnen die toegewezen zijn aan die specifieke VVR of gewijzigd worden in die VVR.
Bij de invoering van dat ontwerp zouden
+ 11,6 % reizigersritten worden gewonnen.
Deze reizigersaantallen houden geen rekening met Vervoer op Maat (VOM) – noch
in de oude situatie, noch in de nieuwe
situatie (dus alle berekeningen exclusief
belbussen of andere vraagafhankelijke
opties, omdat het verkeersmodel technisch enkel geregeld vervoer met een vaste dienstregeling kan simuleren).

Impact kernnet en aanvullend net
Aangezien het netwerk basisbereikbaarheid pas geïmplementeerd wordt eind
2021, zijn er nog geen gebruiksgegevens
beschikbaar. Het kernnet en aanvullend
net zijn gesimuleerd via modeldoorrekeningen door De Lijn. Het aantal reizigers-

Impact van voorstel KN en AN op
reizigersaantallen (De Lijn)
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Kernnet en aanvullend net - weekdag spits
Kachtem

Westrozebeke

Wakken

Paanders

Marolle

Oeselgem

Rumbeke
Sint-Baafs-Vijve
Poelkapelle

OOSTROZEBEKE

Zilverberg

IZEGEM

INGELMUNSTER

Oekene

ZULTE
WIELSBEKE
KRUISHOUTEM

Passendale

Sint-Eloois-Vijve

MOORSLEDE

Sint Juliaan

Ooigem

Beitem
Klein Harelbeke

Hulste

Nokere

Desselgem
Bavikhove

Sint-Eloois-Winkel

ZONNEBEKE

Wannegem

WAREGEM

LENDELEDE

Beveren

Sint-Katarina

Rollegem-Kapelle

Ooike
Grootje
Slijps

LEDEGEM
Beselare

HARELBEKE

KUURNE

Dadizele

DEERLIJK
Wortegem
Moorsele

Geluveld

OUDENAARDE

Gullegem
Vichte

Heule

ANZEGEM
Stasegem

Bissegem
Kruiseke

Zandvoorde

Petegem-aan-de-Schelde

Gijzelbrechtegem

KORTRIJK

Ingooigem

Elsegem

Geluwe
Hollebeke

MENEN

WEVELGEM

Kaster

ZWEVEGEM

Marke

Lauwe

Kerkhove

Waarmaarde

WERVIK

KOMEN

Melden

Tiegem

Otegem

Rekkem

HALEWIJN

Zulzeke

Berchem

Heestert

Aalbeke

Rekkem

AVELGEM

Bellegem

Kwaremont

ZUID-WERVIK
Moen

Rollegem

Klijpe
Ruien

Paradijs

RONSE

Outrijve
Sint-Denijs

KERNNET A

GRENSOVERSCHRIJDEND
(FREQ: 10’)

KERNNET B

GRENSOVERSCHRIJDEND
(FREQ: 20’)

KERNNET C

GRENSOVERSCHRIJDEND
(FREQ: 60’)

AANVULLEND

GRENSOVERSCHRIJDEND
(FREQ: 120’)

Bossuit

ESCANAFFLES

RONK

MOESKROEN

Kooigem

Helkijn

TOURCOING

FUNCTIONEEL

Spiere
Spiere

Pottes

SPOORNET

LILLE

DOORNIK
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Kernpunten vervoer op maat
Volgende kaart toont het voorstel voor
Vervoer op Maat voor de Vervoerregio
Kortrijk binnen het nieuwe Openbaar
Vervoerplan 2021.
Lokale initiatieven die vallen onder de
noemer VoM die nu al operationeel zijn in
bepaalde gemeenten (denk aan bv. Cambio) worden niet op de kaart getoond.
Het voorstel VoM benoemd ook relevante fietsdeelpunten. De exacte locatie
van deze punten ligt niet vast en is na
vaststelling van het nieuw Openbaar Vervoerplan 2021 verder te bepalen en uit te
werken (mobipunten).
Het VOM vormt het fijnmazigste niveau van het gelaagd vervoersmodel.
VOM-diensten moeten een oplossing bieden voor die gebieden die onvoldoende
bediend worden door het kernnet en aanvullend net. Het VOM is dus complementair aan het treinnet, kernnet en aanvullend net en kan in functie van de last mile
worden ingezet of gebruikt worden voor
een verplaatsing tussen twee locaties in
eenzelfde regio die niet op een logische
manier met het kernnet of aanvullend
net worden verbonden.
Deelfietsen
Een eerste groep VoM-systemen zijn deelfietsen die voorzien worden bij enkele
strategisch gelegen fietsdeelpunten. Van-
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uit de vervoerregio worden deelfietsen
aangeboden als voor- of natransport
naar bestemmingen zoals bedrijventerreinen of attracties van een regionaal
niveau die op fietsafstand van de reguliere openbaar vervoerlijn zijn gelegen.
Daarnaast worden deelfietsen voorzien
aan de treinstations die elke dag van de
week een bediening hebben en ter hoogte
van belangrijke openbaarvervoersknopen
in het kernnet.
Hierbij wordt uitgegaan van deelfietsen
volgens een back-to- one plus systeem.
Dit betekent dat de fiets moet worden
teruggebracht naar de locatie waar hij
is opgehaald. Vanuit de regio is de vraag
om op termijn deze locaties met deelfietsen uit te breiden indien na evaluatie
blijkt dat deze een goed gebruik kennen.
Ook wordt gestreefd naar een uniform
deelfietsensysteem voor de regio met een
aanbod van 30% elektrische fietsen.
Blinde vlekken
Een ander type van VOM-systemen wordt
voorzien op plekken en momenten waar
er niet voldoende vraag is voor regulier
openbaar vervoer (KN of AN) of waar
twee locaties niet op een logische manier
met het KN of AN worden verbonden. Dit
zijn zogenaamde ‘blinde vlekken’. In de
huidige situatie worden in deze situatie
belbussen aangeboden. Afhankelijk van
het te verwachten gebruik gaat het om
vaste, semi-flex of flex systemen:

• VOM-vast is een vast vervoersysteem:
volgens een dienstregeling wordt op vaste plekken gehalteerd;
• VoM-flex is een flexibel vervoersysteem:
reizigers worden op aanvraag van halte
naar halte vervoerd;
• VoM-semiflex (flex voor- en natransport)
is een semi flexibel vervoersysteem: reizigers worden opgehaald bij een halte en
naar een mobipunt gebracht of reizigers
worden bij een mobipunt opgehaald en
van daaruit naar een halte dicht bij huis
gebracht.
MAV/DAV
Vanuit de Vlaamse overheid is MAV Mobiwest aangesteld als de Mobiliteitscentrale
voor de provincie West-Vlaanderen. Deze
mobiliteitscentrale is het aanspreekpunt
voor mindermobielen die nood hebben
aan vervoer. De uitvoering van de ritten
gebeurd door de erkende vervoerders, nl.
Diensten Aangepast Vervoer. Voor Vervoerregio Kortrijk wordt dit uitgevoerd
door DAV Heilig Hart vzw, DAV Menen en
Mobar vzw.
Daarnaast zijn in de VVR Kortrijk verschillende organisaties die vervoer met vrijwilligers aanbieden. Dit zijn onder andere de
mobiliteitscentrales (MCC’s) georganiseerd
door de gemeenten, maar ook mutualiteiten bieden aangepast vervoer aan.

Het uitgangspunt bij de uitwerking van
het Vervoer op Maat is dat het huidige
aanbod MAV/DAV gehandhaafd blijft en
bij voorkeur wordt uitgebreid met buget
voor VoM.
Uit de analyse van het bestaande aanbod
van doelgroepenvervoer bleek duidelijk
dat het aanbod in de regio zeer versnipperd is waardoor de beschikbare voertuigen niet efficiënt worden ingezet. Idealiter
worden deze verschillende initiatieven
gebundeld zodat er een optimaal efficiënt vervoerssysteem ontstaat. Aangezien
dit op korte termijn nog niet realistisch
is, wordt er in het kader van het nieuw
Openbaar Vervoerplan 2021 enkel gefocust op VOM-oplossingen voor de open
gebruiker. Vanuit de vervoerregio komt
echter duidelijk de wens naar voren om
in functie van een efficiënte inzet van
middelen deze integratie zo snel mogelijk
te realiseren.

Vervoerregio Kortrijk - Vervoer op Maat
Netwerk openbaar vervoer

Roeselare

Spoorlijn
Kernnet
Aanvullend net
Functioneel net
‘Witte vlekken’ (geen bediening binnen 2 km regulier OV)
Op weekdagen/zaterdag

Meulebeke

!

Izegem

Vervoer op Maat

!

Deelmobiliteit Fiets
VoM-ﬂex
VoM-semi-ﬂex
VoM-vast
Overstapknooppunt
semi-ﬂex vervoer
Passendale

!
Wielsbeke
Sint-Baafs-Vijve

Moorslede

Ooigem
Lendelede
Lendelede: Opgenomen in VoM van
VVR Roeselare
Sint-Eloois-Winkel

Zonnebeke

Rollegem-Kapelle

Flex Wervik

(7-19u. - ma en zat)

1

Beselare

Kruishoutem

2

Bavikhove

Kuurne

5

Nokere

Beveren

Harelbeke

Dadizele

Moorsele-Menen

Waregem

Hulste

Ledegem

Geluveld

!

Desselgem

Wortegem

Deerlijk

Heule

Gullegem

Moorsele

!

Vichte
Anzegem

!

Vaste scholierenroute

Kortrijk

!

!

Bissegem
Geluwe

!
Ingooigem

Zwevegem

!

Wevelgem

Marke

Otegem

!
Menen
Wervik

Lauwe

Zwevegem - Spiere

6

Rekkem

!

Aalbeke

(7-9u)

Tiegem
Kerkhove

Flex Zwevegem-Anzegem
Waarmaarde
(9-16u)

Heestert
Avelgem

Rollegem

Ruien

Kwaremont

Moen

Outrijve

Sint-Denijs
Moeskroen

Kaster
SemiFlex Zwevegem-Anzegem

4b

Vaste bediening

Bellegem

!

4a

Elsegem

Bossuit

!

3a

Kooigem

SemiFlex Spiere-Helkijn

Tourcoing

Helkijn

3b

!
10 km.

schaal 1 : 150.000

(7-9u. & 16-19u)

!

Spiere

Flex Spiere-Helkijn
(9-16u)
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Doorstroming busnetwerk
Stiptheid is een belangrijke factor in tevredenheid bij reizigers. Dit aspect scoort
op dit moment laag bij gebruikers. Ritten zijn te laat of worden afgeschaft,
scholieren komen te laat op school of
pendelaars missen hun aansluiting. Er
liggen veel kansen voor verbetering. Hiertoe is door De Lijn een voorzet gemaakt,
gebundeld in de Doorstromingsnota
VVR Kortrijk. Deze nota beschrijft de belangrijkste oorzaken van vertragingen,
benoemt specifieke probleemlocaties en
geeft mogelijke suggesties voor oplossingen. Al deze suggesties zijn erop gericht
zowel de doorstroming van bussen alsook
de leefbaarheid te verbeteren.
Het garanderen van een vlotte doorstroming is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor de implementatie van
het Openbaar Vervoerplan 2021 dat een
overstapgebaseerd vervoersmodel is.

Doorstroming: snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie
Om de doorstroming van het netwerk te
beoordelen, zijn 3 factoren van belang:
• Commerciële snelheid: de reistijd inclusief het halteren aan de haltes gedeeld
door de afstand
• Betrouwbaarheid: de verhouding tussen
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de gemiddelde reistijd en het 90-percentiel
• Efficiëntie: de verhouding tussen de gemiddelde reistijd in de snelste dalperiode
en de gemiddelde reistijd in de spits
Wanneer er een groot verschil is tussen
de gemiddelde reistijd en de 90-percentiel
reistijd, duurt het afleggen van het traject op hetzelfde tijdstip van de dag soms
opmerkelijk langer dan op andere dagen.
De betrouwbaarheid van de rijtijd op elk
wegvak beïnvloedt zo dus de stiptheid. De
indicator betrouwbaarheid is uitgedrukt
als percentage en naarmate de waarde
groter wordt, is de betrouwbaarheid beter.
Als de reistijd in spitsuren hoger en ook
de afgeleide commerciële snelheid lager is,
dan ondervindt OV hinder van de grotere
verkeersdrukte op die momenten. De efficiëntie is dus een maatstaf voor vertragingen in spitsuren en dit wordt eveneens
uitgedrukt als een percentage. Hoe lager
dit percentage is, hoe meer vertraging
wordt opgelopen en des te groter de marge tot verbetering op dit wegvak is.
Het is van groot belang om deze drie
factoren (snelheid, betrouwbaarheid en
efficiëntie) steeds samen in rekening te
brengen bij de beoordeling van de doorstroming.

Doorstromingsanalyse
netwerk (bron: De Lijn)
De doelstellingen op vlak van doorstroming, zijn gelinkt aan de betrouwbaarheid en efficiëntie scores:
• Betrouwbaarheid ≥ 80%
• Efficiëntie ≥ 80%
De commerciële snelheid is een inherent
onderdeel van de betrouwbaarheid en
efficiëntiescores.
Volgende tabel geeft een overzicht van
de knelpunten waar de doelstellingen in
functie van doorstroming op vandaag
niet worden gehaald.
De voornaamste doorstromingsproblemen doen zich voor aan de belangrijke
invalswegen naar Kortrijk. Het gaat om
de assen Zwevegemstraat-Oudenaardsesteenweg (N8) komende van Zwevegem,
Doorniksewijk-Doorniksesteenweg (N50)
komende van Hoog Kortrijk, de Meensesteenweg (N8) komende van Bissegem en
de Gentsesteenweg-Kortrijksesteenweg
(N43) komende van Harelbeke. Verder zijn
er ook heel wat doorstromingsknelpunten in de centra van de steden Menen,
Waregem en Kortrijk.

3.3.2.

Kernnet3.2.2.
Gemeente
Moorsele
Moorsele
Heule
Kortrijk
Kortrijk
Kuurne
Kuurne

Kortrijk

Overzicht
van knelpunten met bijhorende data in tabelvorm.
Aanvullend
net

Knelpunten

Knelpunt
Wegvak
Oude Tramweg –
Ledegemestraat
Rozenstraat
Guido Gezellelaan –
Moorseelsestraat
Hendrik
Consciencestraat
(stadin)
Menenpoort (stadin)

Betrouwbaarheid
75%

Efficiëntie Mogelijke
oorzaken
48%

75%
73%

63%
66%

68%

56%

73%

66%

Hulstsestraat
Kortrijksestraat x
Ringlaan

67%
72%

73%
71%

Lopende studies

Verkeerslichten +
geen
doorstromingsmaat
regelen
Voorrangsgeregeld
kruispunt
Rotonde

68%
67%
75%

71%
54%
71%

48%

57%

69%

61%

70%

74%

Studie heraanleg N43

79%

66%

66%

49%

Studie heraanleg N43
(busaanloopstroken
richting VRI)

66%

49%

Verkeerslichten

Waregem

62%

74%

Verkeerslichten

Waregem

Stationsstraat

67%

55%

Waregem
Kortrijk

69%
67%

69%
49%

Kortrijk

Keukeldam (staduit)
N8
Oudenaardsesteenw
eg ts
Zwevegemsepoort
en R8
N8 ter hoogte van R8

Verkeerslichten +
drukte

73%

70%

Zwevegem

Centrum

77%

70%

Harelbeke
Waregem
Beveren
Waregem
Waregem

73%
59%

66%
77%

74%

72%

44%

30%

66%

62%

Lauwe

Hendrik
Consciencestraat
(stadin)
Larstraat

62%

63%

Marke

Weggevoerdenlaan

58%

53%

Kortrijk

Aalbeeksestw richting
Panorama rotonde
Minister Tacklaan

51%

55%

55%

62%

Torkonjestraat ts E403
en E17
Deerlijkseweg richting
N382
Heerbaan

71%

71%

59%

52%

72%

68%

Kortrijk

64%

Harelbeke

Efficiëntie Mogelijke
oorzaken
55%
Verkeerslichten
65%
Rotondes

Wevelgem

67%

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Betrouwb
aarheid
65%
60%

Menen
Verkeerslichten +
geen busbaan
stadin

Liebaertlaan x N43
(alle takken van het
kruispunt)
Gentsestraat (stadin)
Zwevegemsestraat
N43
Gentsesteenweg
N43
Kortrijksesteenweg
N43 Marktstraat
(richting N36)
N43 Kortrijkseweg ts
Spijkerstraat en St.
Jansstraat
N43 Kortrijkseweg ts
Kerkdreef en
Sprietestraat
N43 Gentseweg ts
Moorstraat en
Vijfseweg
N43 x Vijfseweg
(staduit)
Vijfsweg stadin

Kortrijk

Knelpunt
Wegvak
N8 Kortrijkstraat x N32
Kortrijkstraat ts twee
rotondes
Rijselstraat
Ieperstraat richting
Markt
N8 Menenstraat t.h.v.
Visserijstraat
N8 tussen E403 en
Bissegem (beide
richtingen)

Menen
Menen

77%

Kortrijk

Gemeente
Menen
Mene

Kuurnesteenweg x
77%
N50
Rotonde
56%
Burgemeester
Vercruysselaan
(stadin)
Minister Liebaertlaan 56%
(beide richtingen)

Kortrijk

64%

64%

Geen
doorstromingsmaat
regelen + rotonde
Verkeerslichten

Doorstromingsstudie
Liebaertlaan op te
starten
Doorstromingsstudie
Liebaertlaan op te
starten

Heraanleg gepland

Kortrijk
Aalbeke
Waregem
Harelbeke
3.4.2.

Gemeente

Drukte, geen
doorstromingsmaat
regelen
Drukte, veel
diverse
bewegingen, geen
doorstromingsmaat
regelen

Studie Vijfseweg
(rioleringen)
Studie Vijfseweg
(rioleringen)

Aanvullend net

Druk verkeer

Enorm veel
haaksparkeren +
rotonde
Rotonde + druk
verkeer
Druk verkeer +
stationsomgeving

Lopende
studies

Mobiliteitsstu
die N8
(ontwerp in
opmaak)

Reiswegwijzigi
ng?

Stationsomge
ving Kortrijk
Stationsomge
ving Kortrijk

Knelpunten

Overzicht van knelpunten met bijhorende data in tabelvorm.
Stadsnet

Kortrijk

Knelpunt
Wegvak
N8 Meensestw staduit

Betrouwb
aarheid
69%

Kortrijk

Spoorweglaan

49%

Kortrijk

Minister Tacklaan

52%

Efficiëntie Mogelijke
oorzaken
63%
Geen
doorstromingsmaa
tregelen
69%
Busbaan
ingenomen t.g.v.
diverse werken
50%

Kortrijk

Lopende
studies

Busbaan terug
in gebruik te
nemen…
Stationsomge
ving Kortrijk
Microsimulati
e N50 (i.k.v.
HOV)
HOV studie
HOV studie
HOV studie

N50 Doorniksewijk
37%
43%
Diverse oorzaken
tussen station en Halve
Jan
Kortrijk
P. Kennedypark
72%
67%
Kortrijk
Universiteitslaan
57%
44%
Kortrijk
Etienne Sabbelaan
59%
52%
Heule
Goethalslaan
70%
64%
Zie ook doorstromingsmetingen op niveau van kern- en aanvullend net op assen waar ook stadslijnen
rijden (bv. N8 Wevelgem – Kortrijk, en N8 Oudenaardsesteenweg)

3.5.
3.3.

Knelpunten

3.5.1.

Beschikbare oplossingen en studies
Korte termijn
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Busnetwerk verder uitwerken naar de toekomst toe
REKOVER - busnetwerk
Voor het gewenst openbaar vervoersnetwerk formuleert REKOVER volgende visie
en inhoudelijke krachtlijnen:
• Meer vraaggericht OV-systeem, in relatie
tot de bestaande ruimtelijke structuren,
de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en de onderlinge vervoersvragen
• Meer hiërarchisch OV-systeem: met verschillende types van OV-knooppunten &
OV-lijnen
• Voldoende snelheid en stiptheid: door
een vlotte doorstroming te garanderen
op rechte/kortste routes
• Hogere frequentie en capaciteit: door
OV-aanbod te bundelen en te verknopen
• Een meer toegankelijk en comfortabel
openbaar vervoer
• Aandacht voor intermodaliteit bij openbaar vervoer: belang van voor- en natransport te voet of per fiets
De studie selecteert verschillende types
OV-knooppunten en OV-lijnen en geeft
zo een aanzet voor het hiërarchisch geordend OV-systeem. Bij de selectie van de
OV-knooppunten wordt steeds gestreefd
naar de afstemming tussen de mobiliteitsen ruimtelijke planning.
De vier ruimtelijke strategieën van REKOVER (zie 3.2) van zijn het versterken van
kernen en OV-knooppunten (stationsom-
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gevingen), het bundelen van bovenlokale,
grootschalige programma’s in regionale hubs, het duurzaam ontsluiten van
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen
met OV en fiets, en een selectief ruimtelijk
beleid voeren voor woonuitbreidingsgebieden.
De tweede doelstelling vertaalt zich in
het selecteren van regionale hubs die
potenties hebben om bijkomende regionale programma’s op te nemen. Hiermee
maakt de studie opnieuw de koppeling
tussen (toekomstige) ruimtelijk ontwikkelingen en het openbaar vervoernetwerk.
Deze regionale hubs worden immers vanuit Kortrijk bediend met voorstadslijnen
en zo optimaal geïntegreerd in het nieuwe openbaar vervoernetwerk.
De geselecteerde hiërarchische knooppunten en de regionale hubs worden
verbonden aan de hand van verschillende
types vervoerslijnen. Voor het busnetwerk
gaat het om de verbindende streekbuslijnen, HOV-lijnen, voorstadslijnen en ontsluitende streekbuslijnen.
In REKOVER blijkt dat er voor de belangrijkste vervoersvragen tussen fusiegemeenten reeds een openbaar vervoersaanbod bestaat met een rechtstreekse
relatie tussen herkomst en bestemming.
Toch zijn er ook enkele ontbrekende
schakels, dit zijn relaties met meer dan

2.000 dagverplaatsingen tussen fusiegemeenten, waar geen OV-aanbod (trein of
bus) bestaat met een rechtstreeks relatie
tussen herkomst en bestemming: Kuurne
– Harelbeke, Zwevegem – Harelbeke, Deerlijk – Zwevegem, Zwevegem – Waregem,
Zwevegem, Anzegem, Kuurne – Wevelgem,
en Harelbeke – Wielsbeke.
Naast de vervoersvragen op niveau van
de fusiegemeenten zijn er ook enkele
vragen voor bijkomende vervoerslijnen
tussen bepaalde deelgemeenten of deelgebieden:
• de relatie tussen Zwevegem (en het
zuidoosten van de regio, bvb. Avelgem) en
Hoog Kortrijk
• de relatie tussen Marke (en het zuidwesten van de regio, bvb. Aalbeke en Lauwe)
en Hoog Kortrijk
• de relatie tussen Vichte, Heirweg en Anzegem
• de relatie tussen Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde
• de relatie tussen Deerlijk en Sint-Lodewijk
• de relatie tussen Harelbeke, Kuurne,
Sint-Katarina, Lendelede (en Izegem)
• de relatie tussen Wevelgem en Gullegem
• de relatie tussen Wervik en Geluwe
• de relatie tussen Wervik en Wervicq-sud
(F) en de relatie tussen Komen en Comines
(F)

Op basis van deze analyse is een wensbeeld van het openbaar vervoersnet
uitgewerkt welke is weergegeven op de
volgende figuur.
Eén van de eerste stappen bij het opmaken van het nieuwe openbaar vervoerplan 2021 was het aftoetsen van het
voorstel van De Lijn aan het wensbeeld
uit REKOVER Deze analyse heeft bijgedragen aan de uiteindelijke wijzigingen aan
het OV-plan 2021..

Busvisie REKOVER
Bron: REKOVER, 2015
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar
Vervoer. Openbaar vervoer wordt als
hoogwaardig gezien als het voldoet aan
de kenmerken stipt; concurrentiele snelheid en prijs; aangename en comfortabele
voertuigen en haltes; real time info aan de
haltes en in het voertuig; en ecologisch.
Al decennia is er de vraag om Hoog
Kortrijk en centrum Kortrijk op een goede manier met elkaar te verbinden. Hoog
Kortrijk kent bijna 8600 arbeidsplaatsen,
11.000 studenten en vele bezoekers. Het
ziekenhuis AZ Groeninge is eveneens een
belangrijke attractiepool. De behoefte
aan kwalitatief openbaar vervoer tussen
het station en hoog Kortrijk is dus groot.
De huidige buslijnen worden veel gebruikt
maar er is onvoldoende capaciteit en
comfort.
In de regio is de ambitie om een hoogwaardige openbaar vervoerslijn uit te
bouwen tussen het station van Kortrijk
en Hoog Kortrijk. De realisatie van deze
HOV-as met een heeft veel potentie om
het autogebruik en dus ook de files te
doen dalen. Studies hebben uitgewezen
dat er jaarlijks 750.000 reizigers het vervoermiddel zouden gebruiken.
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Tussen 9 en 23 oktober 2015 werd een
voertuigtest gehouden met trambussen.
Een trambus kan gezien worden als een
comfortabele tram op wielen. Tijdens de
voertuigtest werden 14.000 reizigers vervoerd waarna 2120 passagiers enquêtes
invulden. De resultaten van de enquêtes tonen aan dat het comfort in een
trambus hoger wordt bevonden dan in
een gewone bus, dat ook niet (frequente) gebruikers van het openbaar vervoer
de trambus testten en dat reizigers niet
bereid zijn meer te betalen voor het vervoerbewijs.

bevolking betrokken. Studies legden reeds
het tracé en het aantal haltes vast, maar
de aspecten zoals de precieze locatie van
de haltes, de plaats en aard van de parkeerplaatsen en het al dan niet voorzien
van bomen liggen nog niet vast en zullen
worden verfijnd in het ontwerp.

Er werd een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd alsook onderzoeken met betrekking tot de optimale
trajecten. Dit leidde tot het scenario om
twee HOV-lijnen te voorzien, namelijk de
lijnen 1 en 13. De twee lijnen zullen hetzelfde traject tussen het station en de halte
aan de Xpo rijden, waarna ze opsplitsen.
Lijn 1 zou doorrijden tot aan AZ Groeninge en keert aan de laatste rotonde. Lijn 13
zou een lus rijden waarbij ze onder meer
de regionale voorzieningen Provinciehuis
Zuid-West-Vlaanderen, VIVES hogeschool,
KU Leuven campus KULAK en Syntra West
zou ontsluiten.
Bij het verdere beslissingsproces rond de
circulatie in de omliggende wijken en de
verfijning van het ontwerp van de Doorniksewijk en Doorniksesteenweg wordt de

Tracé van het nieuwe HOV
Bron: Leiedal, (2018) Contrei. Ruimtelijke
visie voor de regio van Leie en Schelde.

GRUP K-R8
Met de opmaak van het GRUP K-R8 wordt
het verbeteren van de leefbaarheid in de
omgeving Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost
beoogd.
De verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en
Kortrijk-Oost en het al dan niet sluiten
van de ring R8 tussen deze complexen
wordt niet louter op zich bekeken, maar
wel in samenhang met het inzetten op
alternatieve mobiliteitsoplossingen en het
nadenken over de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving.
Het verbeteren van de doorstroming van
het openbaar vervoer, het aanmoedigen
van diverse vormen van gedeelde mobiliteit, het realiseren van veilige fietsverbindingen,… en het evalueren van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden moeten
bijdragen tot de oplossing.
Naast inzetten op verbeterde fietsverbindingen en ontsluiting van het wegverkeer
moet het GRUP K-R8 ook bijdragen tot
het verbeteren van de doorstroming voor
het openbaar vervoer.
Daarnaast worden diverse vormen van
gedeelde mobiliteit aangemoedigd. Zo zal
in het planproces namelijk bekeken worden om, in afstemming met de vervoerregio-werking, een multimodaal knooppunt, met name een regionaal mobipunt,
uit te bouwen op Hoog Kortrijk en op
Kortrijk-Oost.

Knelpunten openbaar vervoer
Naast de knelpunten zoals spoorcapaciteitsproblemen en doorstromingsknelpunten die in vorige secties reeds aan
bod kwamen, kent het huidige openbaar
vervoersysteem ook een aantal knelpunten die voor elke vervoerswijze van toepassing zijn.

Kwaliteitsvolle haltes
De aanleg en de uitrusting van de halteplaatsen van het openbaar vervoer is
een belangrijke schakel in het gebruik
van dit vervoer. Daarom moet bijzondere
aandacht gaan naar de bereikbaarheid
van de halte, het comfort van alle reizigers, alsook naar de verkeersveiligheid
van de aankomende en vertrekkende bus,
de voetganger, de fietsers en het andere
verkeer. De totale halte-inrichting moet
één geheel vormen, dat op zijn beurt kan
opgenomen worden in de inrichting van
de volledige weg. Ten behoeve van het
comfort en de veiligheid van de busreiziger hanteren de vervoersmaatschappij
De Lijn en de wegbeheerder Agentschap
Wegen en Verkeer richtlijnen over de
halte-infrastructuur in het Vademecum
Veilige wegen en kruispunten alsoook de
bushaltegids van De Lijn.
Nadere uitwerking van de juiste locaties
en de inplanting van haltes is voorzien na
de vaststelling van het Nieuw Openbaar
Vervoerplan 2021.

Beperkte toegangkelijkheid
Het openbaar vervoer nemen is niet voor
iedereen even eenvoudig. Toch ligt dat
voor veel mensen met een beperking zeker
binnen de mogelijkheden. Maar dan moet
wel maximaal werk gemaakt worden van
de toegankelijkheid van voertuigen, stations en haltes. In België waren eind 2019
slechts 71 van de 554 treinstations volledig
uitgerust voor personen met beperkte
mobiliteit en kunnen mensen met een beperking slechts in 41 stations beroep doen
op assistentie met reservering 3 uur voor
het vertrek. De NMBS belooft per jaar 10
stations toegankelijk te maken, maar in
dat tempo duurt het nog meer dan 40
jaar vooraleer mensen met een beperking
in alle Belgische stations terecht kunnen.
Bovendien hebben de meeste treinstellen
geen standaard gelijkgrondse instapmogelijkheid, waardoor rolstoelgebruikers
niet zelfstandig de trein op kunnen.
De meeste voertuigen van De Lijn zijn
toegankelijk (met een lage vloer, oprijplaat en rolstoelplaats) en de reservatieplicht werd in februari 2020 afgeschaft.
Maar met de haltes in Vlaanderen is het
minder goed gesteld. Zo zijn slechts 12,2%
van alle haltes binnen de vervoerregio
Kortrijk toegankelijk voor personen met
een motorische beperking en slechts 4,6%
van alle haltes toegankelijk voor personen met een visuele beperking.

Naast de infrastructurele toegankelijkheid
is ook de toegankelijkheid van informatie
belangrijk. Niet overal zijn haltes uitgerust
met schermen en gesproken boodschappen om aankondigingen te doen en op de
voertuigen zelf worden haltes niet altijd
zowel auditief als visueel aangekondigd.
De app ‘Halteaankondiging De Lijn‘ moet
daar enig soelaas in brengen.

Gebrek aan interoperabel
ticketing- en betaal systeem
Voor gebruikers zijn een eenvoudig en
attractief ticketing- en betaalsysteem
voor het gebruikmaken van één of meerdere types openbaar vervoer erg belangrijk. Bedoeling moet zijn om met één
vervoerbewijs reizigers hun volledige
verplaatsing te kunnen laten maken,
ongeacht het aantal modi of aantal
aanbieders van vervoer- of deelsystemen
die deel uitmaken van die verplaatsing.
Daarvoor moeten verschillende vervoeraanbieders intensief samenwerken en
moet er een goede centrale coördinatie
opgestart worden om te komen tot zo’n
interoperabel vervoerbewijs en een verdeelsleutel voor de tarieven.
Voor het Vervoer op Maat zal de Mobiliteitscentrale de operationale regiefunctie
opnemen. De Mobiliteitscentrale staat in
voor het plannen, boeken en betalen van
ritten. Ze verschaft informatie over alle

openbaarvervoerdiensten, analyseert de
vervoersvragen en mobiliteitsmogelijkheden van de gebruiker. De bedoeling is
om te evolueren naar Mobility as a Service: een aanbod van verschillende mobiliteitsdiensten (zowel privaat als publiek)
waarbij op maat gemaakte geïntegreerde
reismogelijkheden via één digitaal platform met real-time multimodale informatie worden aangeboden, inclusief boeking
en betaling.
Voor het Vervoer op Maat komt vanuit de
vervoerregio Kortrijk het wensbeeld naar
voren van een uniform tarief ten opzichte
van de omliggende vervoerregio’s en een
geïntegreerd tarief met het kernnet en
aanvullend net. Het moet mogelijk zijn
om met één vervoersbewijs de volledige
rit te kunnen betalen.
Verder is er ook afstemming nodig voor
grensoverschrijdende verplaatsingen naar
Wallonië en Frankrijk. Zo bestaat er bijvoorbeeld reeds een speciaal ticket, het
zogenaamde Crossborder ticket, waarbij
een verlaagd tarief geldt voor treinritten tussen Kortrijk en Lille-Flanders. Het
moet mogelijk zijn om ook vanuit andere
steden en gemeenten in de vervoersregio, zoals bijvoorbeeld Menen en Wervik,
gebruik te kunnen maken van een aangepast tarief voor grensoverschrijdende
verplaatsingen.
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Capaciteitsproblemen
Naast stiptheid is een comfortabele rit op
de bus en tram noodzakelijk om mensen
te overtuigen om de overstap te maken.
Dat betekent een aanbod van moderne,
propere en toegankelijke voertuigen met
voldoende capaciteit op die plaatsen
waar de vervoervraag groot is.
Ook hier liggen kansen voor verbetering.
In de spits rijden vaak overvolle bussen
rond met als gevolg geen zitplaats of in
het slechtste geval zelfs een overvolle bus
die de halte voorbijrijdt.
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2.5 AUTO
Netwerk en infrastructuur
Wegennet
Vlaanderen, en ook de Kortrijkse vervoerregio, beschikt over een zeer dicht
wegennetwerk. Volgens het ontwerp
Mobiliteitsplan Vlaanderen behoort ons
wegennet tot de dichtste van Europa. In
2010 bedroeg de dichtheid van het netwerk in Vlaanderen 5,29 km/km2. Tussen
2000 en 2010 was die dichtheid nog in beperkte mate toegenomen (+5%). Die groei
situeerde zich vooral op het gemeentelijk
wegennet. Het autosnelwegennet bleef de
laatste decennia nagenoeg ongewijzigd.
Het wegennet is, conform het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen (1997), gecategoriseerd in hoofdwegen, primaire,
secundaire en lokale wegen. De kaart
op de volgende pagina toont de huidige
wegencategorisering voor vervoerregio
Kortrijk. De hoofdwegen E17 en E403 kruisen elkaar in de vervoerregio. Ze hebben
een verbindingsfunctie op internationaal
niveau en worden dus zowel door doorgaand als bestemmingsverkeer gebruikt.
De vervoerregio telt ook verschillende primaire wegen. Zij verbinden en verzamelen
op Vlaams niveau: ze verbinden de hoofdwegen met elkaar of met het hinterland
of zijn grote ringwegen zoals de R8 in
onze regio. Secundaire wegen verbinden
en verzamelen op bovenlokaal niveau.
Het gaat dan vooral om invallende steenwegen. De hoofd-, primaire en secundaire
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wegen vormen zo de ruggengraat van het
wegennet in de vervoerregio.
Elke categorie heeft zijn eigen functie en
inrichtingsprincipes. Om de inrichting af
te stemmen op de functie zijn de laatste
decennia belangrijke stappen gezet. In
2012 werd de studie ‘Analyse en aanbevelingen voor de bereikbaarheid en de
leefbaarheid van het Interfluvium mobiliteit tussen Leie en Schelde’ opgemaakt in
opdracht van de Provincie West-Vlaanderen samen met de betrokken gemeenten.
In overeenstemming met de verschillende
partijen werd tot een visie gekomen die
de leefbaarheid en de vlotheid moesten
bewaken. Deze visie werd vertaald naar
aanbevelingen die het wegennet moesten
verbeteren naar de (toenmalige) huidige
en toekomstige omstandigheden. Ook
intermodaliteit werd hier al naar voor
geschoven als opportuniteit voor het
verkeer in de regio. Voor het gebied ten
noorden van de Leie werd er recent geen
omvattende mobiliteitsstudie opgesteld.
Wel werden in de regiovisie voor de regio Schelde en Leie (Leidedal, 2018), een
gedragen regionale visie (hoofdstuk 3), de
belangrijkste knelpunten aangeduid zoals
te zien op kaart.
Een nieuwe werkwijze om de wegen in
Vlaanderen te categoriseren wordt uitgewerkt door het Departement Mobiliteit
en Openbare Werken, onder de werktitel

‘Slim, veilig en robuust wegennet’.

Lopende studies
Bij de opmaak van het regionale mobiliteitsplan houden we rekening met de informatiedie in de regio reeds beschikbaar
is. Verschillende studies zijn lopende in
de regio, bv. de omleidingsweg rond Anzegem, de haraanleg van het kruispunt
Belgiek te Deerlijk,...... (zie ook hoofdstuk
5). Hier wordt kort ingegaan op de twee
grote geïntegreerde projecten die zijn
opgezet in de regio waarin mobiliteit een
belangrijke rol speelde.
Namelijk het complex project Kanaal
Bossuit-Kortrijk (ook de opwaardering
van de R8 wordt hier onderzocht) en het
GRUP K-R8, het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en KortrijkOost en de leefbaarheid in de omgeving.
In het complex project wordt afhankelijk
van het gekozen tracé het kruispunt N43
x R8 mee onderzocht. Wanneer de Vlaamse Regering kiest voor het rechtdoor- of
het bypasstracé KBK zal de doortrekking
van de R8 ter hoogte van Kuurne en Harelbeke in een afzonderlijke studie van
het Agentschap Wegen en Verkeer worden
onderzocht. In het geval dat de Vlaamse
Regering kiest voor het Ringtracé, wordt
de doortrekking van de R8 mee bekeken
binnen het project KBK.

In het kader van deze projecten werd ook
de bevolking gevraagd naar de te verbeteren verbindingen. voor het autoverkeer
werd het sluiten van de ring R8 tussen
de twee verkeerscomplexen aangegeven.
Daarnaast zijn er ook lokale aandachtspunten aangegeven, deze wijzen op een
onvoldoende bereikbaarheid en veiligheid
of een accuut gebrek aan infrastructuur
zoals multimodale parkings (Expo, Kulak,
Evolis, Kortrijk Oost), afrittencomplex
(Kortrijk-Oost),....
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Parkeren
Om het carpoolen te faciliteren en zo het
wegennet efficiënter te benutten, werd in
1991 gestart met de aanleg van carpoolparkings. De Kortrijkse vervoerregio telt
vier officiële carpoolparkings (zie kaart
op de volgende pagina). Drie daarvan
(Kortrijk-Oost, Deerlijk en Waregem) zijn
gelegen aan de in- en uitritten van autosnelwegen. De carpoolparking ter hoogte
van Menen ligt ter hoogte van een in- en
uitrit van een primaire weg.
Er bevinden zich twee officiële ‘park-andrides’ (P+R) in de vervoerregio: aan het
voetbalstadium van Kortrijk en parking
Expo ter hoogte van Hoog-Kortrijk. Hier
kunnen bezoekers parkeren en verder
gaan met het openbaar vervoer. Dit zorgt
voor minder auto’s in het centrum. De
park-and-rides worden bediend met het
regulier openbaar vervoer. Opvallend is
tevens dat de werking van deze P+R’s nog
niet op punt staat en hier nog vooruitgang te boeken is. Ondanks dat op vandaag deze P+R gratis is, wordt deze niet
goed gebruikt.
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Autobezit
In 2019 waren er bijna 3,6 miljoen personenwagens ingeschreven in Vlaanderen.
Het aantal personenwagens blijft jaar na
jaar licht stijgen.
In Vervoerregio Kortrijk waren eind 2018
ca. 136.000 privéwagens ingeschreven.
Zoals aangegeven in de socio-economische studie van Zuid-West-Vlaanderen
heeftdeze regio met 54,6 ingeschreven
personenwagens pet 100 inwoners een
iets hoger autobezit dan de rest van
West-Vlaanderen (51,8) of het Vlaamse
Gewenst (53,6). hierbij was er in de periode 2006-2017 een sterkere stijging vast
te stellen in deze vervoerregio. Dit cijfer
heeft geen evenredige relatie met de
algemene welvaart of het gemiddeld inkomen. Immers wordt in dezelfde studie
aangegeven dat het gemiddeld belastbaar
inkomen in Zuid-West-Vlaanderen lager
ligt dan gemiddeld voor West-Vlaanderen
of Vlaanderen.
De kaart op de volgende pagina toont per
gemeente het aantal privéwagens en het
aantal privéwagens per 1000 inwoners.
In Kortrijk is het aantal wagens per inwoner duidelijk lager dan in de rest van
de vervoerregio. In een stad bezitten de
inwoners doorgaans minder wagens, omdat ze meer alternatieven hebben en de
afstanden van hun verplaatsingen korter

zijn. Spiere-Helkijn, de minst verstedelijkte
gemeente, heeft dan weer het hoogste
wagenbezit per 1000 inwoners.

Autodelen
De laatste jaren wordt het bezit van een
eigen wagen stilaan minder belangrijk (zie
Hoofdstuk 4 Trends en ontwikkelingen).
Het delen van auto’s (en andere voertuigen) wordt steeds meer ingeburgerd.
Autodelen kan zowel via een aanbieder
(Cambio in onze regio, maar ook Partago
of Battmobiel daarbuiten) als particulier
(Dégage, Cozycar). De kaart toont ons
dat het aanbod het grootst is in Kortrijk.
Daarbuiten komen aan het station van
Wevelgem, de markt van Harelbeke en in
het centrum van Wevelgem een Cambio
standplaats voor. Particuliere standplaatsen zijn buiten Kortrijk ook maar zeer
sporadisch aanwezig in de vervoerregio.
Over het algemeen stellen we logischerwijs vast dat de gemeenten waar het
privé wagenbezit het laagst is, het autodeelaanbod hoog is.

Oplaadpunten
Oplaadpunten voor elektrische wagens
komen steeds meer voor. Eind 2019 waren
er in het Vlaamse Gewest 3.814 publieke
oplaadpunten. Dit is bijna 9 keer meer
dan in 2016. Deze laadpunten zijn in kaart

gebracht door het Vlaams Departement
Omgeving. Bij deze inventaristaie waren
in de vervoerregio Kortrijk 246 laadpalen
aanwezig, waarvan 178 publieke.
De aanwezigheid van oplaadpunten is
in de opkomst. Verschillende gemeenten
geven aan dat bijkomende laadpalen zijn
(of ondertussen reeds zijn) voorzien. Bijvoorbeeld vanuit het project CPFT (Clean
Power for Transport).
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Gebruik
De volgende pagina’s tonen de verkeersintensiteiten voor ochtend- en avondspits (08-09u en 17-18u) in de Kortrijkse
vervoerregio volgens het Vlaams Regionaal Verkeersmodel. In dit beeld zijn de
verschillende wegtypen goed herkenbaar.
De hoogste intensiteit die voorkomt op
het wegennet is aangeduid in het rood
(2000-4000 pae/u). Vooral de E17 tussen
Gent en de verkeerswisselaar in Aalbeke heeft dergelijk hoge intensiteit, maar
opvallend ook de primaire weg A19 van
Kortrijk-West naar Menen. Verder zien we
ook drukke intensiteiten in het geel (10002000 pae/u) op de E403 tussen Aalbeke
en Roeselare/Brugge, de A19 tussen Menen en Wervik en de R8 tussen KortrijkWest en Kortrijk-Zuid.
Vanuit het Vlaamse energie- en klimaatplan 2021-2030 is de ambitie geformuleerd om een daling te realiseren van het
aantal gereden voertuigkilometers met
-15% (tov 2015) voor personenwagens en
bestelwagens en een beperking van de
toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens voor heel Vlaanderen tegen 2030.
Verder op de volgende pagina’s worden
de vertragingen volgens het verkeersmodel weergegeven. De vertraging wordt
weergegeven als de verhouding tussen de
gemiddelde gereden snelheid tijdens het
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spitsuur (onderhevig aan vertraging door
congestie) en de maximaal toegelaten
snelheid op het wegvak. De vertragingen
zijn dus een indicator voor verkeersdrukte en filevorming. Bij wijze van ‘reality
check’ wordende vastgestelde dagelijkse
verkeerssituaties hiernaast weergegeven
(bron: Google Maps).
Ter hoogte van de op- en afritten complex
van de E403 met E17 (complex Aalbeke) in
combinatie met de aftit van de R8 vanaf de E17 zijn regelmatig vertragingen en
fileopbouw vast te stellen door de vele
invoegbewegingen en het groot aandeel
vrachtwagens.Ook op de R8 zijn de kruispunten bottlenecks in de doorstroming
op deze ringweg.
De TomTom Traffic Index is een wereldwijde ranking van steden naargelang hun
congestieniveau. Op die manier kunnen
we de vergelijking van het congestieniveau in Kortrijk met andere steden maken. Volgens de index was het gemiddelde
congestieniveau in 2019 in Kortrijk 15%.
Daarmee neemt het wereldwijd plaats 371
in. Ter vergelijking: Brugge, Gent en Lille
hadden respectievelijk een congestieniveau van 16% (plaats 355), 20% (plaats
304) en 25% (plaats 203). De avondspits
en ochtendspits zijn voor Kortrijk nagenoeg gelijk. Het congestieniveau is op de
hoofdwegen (6%) beduidend lager dan
op het onderliggend wegennet (21%).

Uit zowel het verkeersmodel als de dagelijkse verkeerssituaties en de TomTom
Traffic Index blijkt dat de vertragingen op
de hoofdwegen en invalswegen over het
algemeen nog beperkt blijven. Bij calamiteiten bouwt de file echter snel op.

pact beschreven in een apart hoofdstuk:
2.7 Impact wegverkeer.

Naar de toekomst toe wordt een toename van verplaatsingen voorspeld. De
vervoerregio Kortrijk wordt gekenmerkt
door een beduidend hogere stijging van
het aantal gepersteerde voertuigkilometers op de snelwegen dan het Vlaamse
gewest (cfr. socio-economische studie
Zuid-West-Vlaanderen). Hierbij weegt het
aandeel West-Vlaamse vrachtwagens
zwaarder door dan het aandeel van
de niet-vrachtwagens.(zie Hoofdstuk 4
Trends en ontwikkelingen).
Deze tendens is een belangrijk aandachstpunt voor de region, die opvandaag nog
een goede bereikbaarheid kent, maar
naar de toekomst toe slachtoffer kan
worden van toenemende congestie.

In de ruimtelijke visie voor de regio van
Schelde en Leie, de zogenaamde regiovisie, goedgekeurd in het najaar 2018 door
zowel DOMG, de provincie als de gemeenten en steden van Zuid-West-Vlaanderen, wordt het autowegennetwerk ook
besproken. Daarin wordt de herinrichting
van segmenten en moeilijke kruisingen
van N-gewestwegen aangehaald als
belangrijk te verwezenlijken opwaarderingen voor (de veiligheid van) het autowegennet. Voor de precieze segmenten
wordt verwezen naar de gemeentelijke
mobiliteitsplannen.

Impact
Het autoverkeer heeft een sterke impact
op zijn omgeving. Verkeersveiligheid,
luchtkwaliteit, sluipverkeer, geluidsoverlast en ruimte-inname door parkeren zijn
belangrijke maatschappelijke thema’s die
vaak gelinkt worden aan het autoverkeer.
Aangezien deze thema’s niet aan één vervoerswijze gelinkt worden, wordt de im-

Prioriteiten voor het autowegennetwerk uit de “regiovisie”

In het kader van het planproces K-R8
werd een overzicht gemaakt van de regionale weginfrastructuurwerken met
prioritering van deze regionale weginfrastructuurwerken:
1. Ongelijkgrondse trompetaansluiting
R8/A19
2.
Optimalisatie
verkeers-wisselaar
Aalbeke
3. Noordelijke doortrekking R8 thv Kuurne en Harelbeke incl. paperclip
4. Herinrichting verkeers-complexen
Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost, al dan niet
met sluiten R8 ertussen.

Evolutie voertuigkilometers per voertuigcategorie in de periode 2015-2030 (uitgedrukt in %
tov 2015. WEM: with existing measures. WAM: with additional measures.
Bron: Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Typische verkeerssituatie op dinsdag om 8u30.
Bron: Google Maps

Evolutie voertuigverliesuren Vlaanderen behalve Antwerpen, Brussel en Gent.
Bron: Vlaams Verkeerscentrum

Typische verkeerssituatie op dinsdag om 17u30.
Bron: Google Maps
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Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1

Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1

Reistijdisochronen
Isochronenkaarten geven ons inzicht in
de bereikbaarheid van een locatie. Het
toont de reistijden tussen deze locatie en
alle andere locaties in de vervoerregio. De
reistijden zijn gebaseerd op de gemiddelde reistijden over beide richtingen uit het
Vlaams Regionaal Verkeersmodel.
De isochronenkaart werd opgemaakt voor
de centra van Waregem, Menen, Avelgem
en Kortrijk. De centra zijn binnen het half
uur te bereiken vanuit eender waar in de
vervoerregio, behalve de verplaatsingen
Vichte-Menen en Wervik-Avelgem die tussen de 30 en 40 minuten in beslag nemen.

Vanuit het centrum van Kortrijk is de hele
vervoerregio zelf te bereiken binnen de 20
minuten op de kern van Waarmaarde na.
Ook de verbinding naar Moeskroen en Lille verloopt vlot vanuit de regio.

Reistijd per auto van/naar Menen

Het is duidelijk en logisch dat de auto
primeert in onze regio wanneer dezelfde
verplaatsingen met de wagen veel sneller
kunnen gebeuren dan met het openbaar
vervoer.

Reistijd per auto van/naar Avelgem

Reistijd per auto van/naar Waregem

Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1
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REISTIJD PER AUTO VAN/NAAR KORTRIJK-CENTRUM

Bron: Provinciale verkeersmodellen 3.7.1

2.6 LOGISTIEK EN VRACHT
Ondernemende regio in een welvarend gebied
Vlaanderen en bij uitbreiding heel België ligt midden in de “Blauwe Banaan”,
een regio gaande van Zuid-Engeland tot
Noord-Italië (zie figuur hieronder). Deze
regio staat gekend als een van de meest
welvarende gebieden binnen West-Europa en is goed voor zo’n 75% van alle
economische activiteiten in de Europese
Unie. Die economische activiteiten gaan
gepaard met het transport van goederen,
over grenzen heen.
De ligging aan de grens met Frankrijk
en Wallonië, maakt dat de regio sterke
handelsrelaties met deze gebieden onderhoudt. De vervoerregio heeft dus

Situering ‘Blauwe Banaan’ binnen Europa
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zeker baat bij afstemming met partners
over de grenzen heen. Een ideaal platform hiervoor is de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking die
157 Vlaamse, Waalse en Franse gemeenten
verenigt. Binnen het gebied wonen 2,1
miljoen werknemers. Binnen dit samenwerkingsverband stemt men zowel af op
sociaal-economisch en institutioneel vlak.
Ook grensoverschrijdende mobiliteit is
een thema waarover de regio zich buigt.
Economisch is de vervoerregio ook sterk
verweven met haar Waalse en Franse buren (vb. een aanzienlijk aandeel van de

stromen van en naar de spoorterminal
LAR houden verband met bedrijvigheid
uit het noorden van Frankrijk).

Situering VVR Kortrijk binnen de Eurometropool
Rijsel-Kortrijk-Doornik

Vervoerregio Kortrijk in een
economisch netwerk
De vervoerregio is een regio van ondernemers. Dit ondernemerschap heeft zich
vertaald naar de aanwezigheid van veel
bedrijventerreinen in de regio. De focus
van het ruimtelijk mobiliteitsplan ligt
daarbij op de bedrijventerreinen van
regionaal belang. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) bepaalt welke
zones en gemeenten daarmee bedoeld
worden. Zoals de figuur hiernaast aangeeft op kaart selecteert het RSV - naast
de steden Kortrijk, Waregem en Menen –
drie economische knooppunten binnen
het gebied van de vervoerregio. Het gaat
om Anzegem dat als Speciaal Economisch
Knooppunt (SPEK) wordt beschouwd.
Avelgem en Wervik. worden geselecteerd
omwille van de afstemming van het ruimtelijk beleid met het vooropgestelde Europees regionaal economisch beleid.
Speciale economische knooppunten (in
dit geval Anzegem en Wielsbeke) zijn gemeenten “die een grote impact hebben
op de werkgelegenheid: zij dragen bij in
de evenwichtige spreiding van de werkgelegenheid en voor de kansen die hieraan
verbonden zijn voor de betrokken subregio…. De specifiek economische knooppunten hebben evenwel niet dezelfde uitstraling als de stedelijke gebieden.” (Bron:
RSV p313)

De aanwezigheid van 3 steden en 5 economische knooppunten in een vervoerregio van een eerder beperkte omvang
bevestigt het beeld van de ondernemende
en economisch welvarende vervoerregio
Kortrijk.

Selectie van economische knooppunten en economische netwerken in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen
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Netwerk en knooppunten
De kaart hiernaast geeft de ligging van die
(huidige) bedrijventerreinen in de vervoerregio weer. Dit bestaande aanbod wordt
in de toekomst nog verder uitgebreid met
ontwikkelingen in (onder andere) Waregem (Blauwpoort) en Menen/Wervik (site
Tyber) en Lauwe (site Bramier). Ook de
reconversie van de vroegere energiecentrale van Ruien (Oost-Vlaanderen) tot een
watergebonden bedrijventerrein zal een
impact hebben op het vrachtverkeer in
de vervoerregio Kortrijk.
Uit recente studies van het logistieke
landschap in Vlaanderen (‘Distributiecentra in Vlaanderen: concurrentiepositie en
beleidskader’, 2017 en ‘Binnenvaart 2.0:
het anker van de Vlaamse industrie‘, 2017)
blijkt dat de bedrijven in de vervoerregio
Kortrijk gericht zijn op zeer diverse sectoren, zoals voeding, textiel, hout en papier,
bouwmaterialen, elektronica, chemie, metaal en machines.
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Paarse sproeten
Ondanks de reeds vermelde nieuwe
ontwikkelingen, beseft men binnen de
regio dat de beschikbare ruimte voor
verdere ontwikkeling eindig is. Daarom
ontwikkelde intercommunale Leiedal
‘Zuid-West-Vlaanderen: Ruimtelijke visie voor regio van Leie en Schelde’, een
visie rond duurzaam (her)gebruik van
de bestaande ruimte voor ondernemen.
Deze visie is erop gericht de bestaande
bedrijvigheid in de toekomst te verzekeren, oude bedrijventerreinen te revitaliseren en bestaande bedrijventerreinen te
verdichten en wordt gedragen door de
gehele regio.
De figuur hiernaast illustreert de ruimtelijk-economische
structuur
van
Zuid-West-Vlaanderen. De versnippering
van het ruimtegebruik voor bedrijfsactiviteiten is hierbij opvallend. Een betere
ruimtelijke concentratie van bedrijvigheid zou het potentieel om stromen te
bundelen, kunnen verhogen.
Bovendien is er een lappendeken aan
‘paarse sproeten’ waar te nemen. Dit
definieert men als:“een zone, die op het
gewestplan of via een bijzonder plan
van aanleg/ruimtelijk uitvoeringsplan
bestemd werd als (milieubelastend) industriegebied of zone voor bedrijvigheid en
die één of enkele bedrijven huisvest, maar
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niet als een bedrijventerrein collectief
werd aangelegd.” Deze paarse sproeten
zijn vaak verweven met andere functies.
Het basisprincipe is dat het aandeel bedrijvigheid in de regio moet behouden
blijven, maar dat een herstructurering
van beschikbare ruimte voor ondernemen
noodzakelijk is.Daartoe werd een regionale actie opgezet: “ Geïntegreerde opmaak
en uitvoering van een activerings- en
herstructureringsstrategie voor (watergebonden) bedrijvigheid”. Er komen daarbij
vier facetten aan bod:
1. Uitwerken van een strategie voor herstructurering en reconversie van bedrijven(terreinen)
2.Zuinig ruimtegebruik
3. Bedrijfssites langs het water transformeren ten behoeve van watergebonden
bedrijvigheid
4. Bestemmen nieuwe bedrijventerreinen
Deze acties worden getrokken door de
Provincie West-Vlaanderen, intercommunale Leidal en De Vaamse Waterweg

‘Paarse sproeten’
Bron: Ruimtelijk-economische structuur Zuid-West-Vlaanderen, 2015

Vrachtverkeer van verschillende pluimage
Naast een groot aantal industrieterreinen, kent de regio ook vele bedrijven in
de agrarische sector. Naast vrachtverkeer
van en naar industrieterreinen, wordt de
vervoerregio dus ook geconfronteerd met
aanzienlijk veel landbouwverkeer. Deze
vormen een belasting op het wegennet
(vb. van en naar een groot voedingverwerkend bedrijf in Harelbeke) of veroorzaken overlast voor lokale woonkernen
(vb een groentengroothandel en voederbedrijven tussen Rekkem en Lauwe).

Vervoerregio Kortrijk als
bereikbare logistieke pool
Het verbaast dus niet dat vrachtverkeer
een belangrijk thema is binnen de vervoerregio. Zo belangrijk zelfs dat het – in
tegenstelling tot menige andere vervoerregio- een vlotte (multimodale) bereikbaarheid voor vrachtverkeer expliciet als
ambitie naar voor heeft geschoven. Bereikbaarheid is immers een cruciale randvoorwaarde om de economische motor in
de regio ook op lange termijn draaiende
te houden en verder aan te zwengelen.

De aanwezigheid van winkelcentra (vb.
Ring Shopping Kortrijk) en baanwinkels
(vb. Molecule, Gaverzicht, het handelslint
langs de N43 in Waregem, de N8 in Menen
en Wevelgem, de Noordstraat in Menen
met effecten op de N32 en 366,…) zorgt
op zijn beurt ook voor eigen vrachtstromen, gecombineerd met personenverkeer
van en naar deze aantrekkingspolen. Ook
het toenemend aantal grote camionettes
zorgt voor overlast.
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Trimodaal sterk ontsloten regio
Dit hoofdstuk legt de link tussen de bovenvermelde bedrijvigheid binnen de
regio en de vervoersnetwerken. Hierbij
kijken we zowel naar het weg-, water- als
spoornetwerk. We sluiten de bespreking
van het netwerk af met een toelichting
van de modal split in vrachtvervoer.

Aanwezige terminals helpen
strategische ligging TEN-T
netwerk te verzilveren
Binnen een eengemaakt Europa kent
vrachtverkeer letterlijk geen grenzen
meer. Het is dan ook belangrijk om bij de
bespreking van het onderwerp logistiek
stil te staan bij het feit dat vrachtverkeer
- veel meer dan personenmobiliteit - niet
gebonden is aan de grenzen van de vervoerregio. Sommige stromen zullen vaak
dwars door de regio passeren zonder er
halt te houden, laat staan er hun herkomst of bestemming te hebben.
De centrale ligging van Vlaanderen in dit
gebied, maakt dat Vlaanderen fungeert
als logistieke draaischijf en in quasi alle
windrichtingen goed ontsloten is met de
rest van Europa. Voor die goede ontsluiting staan het Trans-Europese Netwerk
(TEN-T) garant (zie figuur hiernaast). Het
TEN-T netwerk vormt de ruggengraat
voor transport via weg, spoor en binnenvaart over de landsgrenzen heen.
De regio ligt langs de North Sea- Medi-
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terranean- verbinding. Volgende assen
maken deel uit van dit netwerk: E17,
spoorlijn 75 (Gent-Moeskroen – Rijsel),
Leie, Boven-Schelde en het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De Seine-Scheldeverbinding
zet in op de opwaardering van de binnenvaartverbinding tussen Gent/Antwerpen
en Frankrijk. Het verbeteren van deze
verbinding maakt dat grotere schepen ingezet kunnen worden en de binnenvaart
de concurrentie met het wegtransport
op deze belangrijke transportas beter
kan aangaan. De ligging in het hart van
Europa maakt dat de regio niet alleen

herkomst- en bestemmingsverkeer te verwerken krijgt, maar automatisch ook een
deel doorgaand verkeer. Dit is inherent
aan de rol die België als transitland opneemt.
Twee binnenvaartterminals (Avelgem Container Terminal, AVCT en River Terminal
Wielsbeke, RTW) en de spoorterminal in
Lauwe-Aalbeke-Rekkem (LAR) garanderen
vandaag reeds de multimodale ontsluiting van de regio en houden zo heel wat
vrachtwagens van de baan. Daardoor is
de regio, ondanks haar sterke economi-

Situering Vervoerregio Kortrijk in het TEN-T netwerk

sche ontwikkeling, tot nog toe gespaard
gebleven van structureel fileleed. Om
deze vlotte bereikbaarheid ook in de toekomst te garanderen, dient blijvend werk
gemaakt te worden van het stimuleren
van het gebruik van de binnenvaart en
het spoor. Wekelijks vertrekken er vanop
LAR twee tot drie vrachttreinen richting
Antwerpse haven. En volgens schattingen
spaart de spoorverbinding richting Zeebrugge jaarlijks ook 2.400 vrachtwagenritten uit.

Maar multimodaliteit kent geen grenzen.
De River Terminal Roeselare (RTR), net
buiten de vervoerregio, staat gepland
operationeel te worden tegen midden
2021. Deze terminal biedt geen concurrentie voor RTW - gelegen aan de ingang
van hetzelfde kanaal Roeselare-Leie – RTR
zal zich immers focussen op de overslag
van bulkgoederen en paletten, waar RTW
containers overslaat. Ondanks de ligging
van RTR buiten de vervoerregio Kortrijk
zal het ontwikkelen van deze terminal gevolgen hebben op assen binnen de regio.
Het overslagen op water van volumes die
voorheen via de weg vervoerd werden
kan de E17, N43 en N36 ontlasten. Verder
kan het bijkomende knooppunt ingezet
worden door verladers die in industrieterreinen ten noorden van Kortrijk gevestigd
zijn (Gullegem-Moorsele, Heule-Kuurne,
Vaarnewijk, etc).
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Vrachtverkeer op de openbare
weg
Vrachtroutenetwerk
In het verleden zijn reeds pogingen ondernomen om tot een afgestemd, regiobreed
beleid te komen. In opdracht van MOW
werd in 2010 immers een methodiek uitgewerkt om een vrachtroutenetwerk op
meso-niveau (het niveau tussen de hoofdwegen en lokale wegen) uit te bouwen.
De realisatie van een dergelijk netwerk
moet attractiepolen en (regionale) bedrijventerreinen binnen een regio verbinden
en ontsluiten via een daarvoor geschikte
route en het reguliere vrachtverkeer (>3,5
ton) kanaliseren richting het hogere wegennet. Daarbij dienen kwetsbare gebieden (vb. schoolomgevingen) gevrijwaard
te worden van vrachtverkeer.
Het resultaat is een gelaagd vrachtroutenetwerk dat een grote verbondenheid
heeft met de huidige wegencategorisering. Sinds de opmaak van de methodiek
in 2010 is het project lange tijd ‘on hold’
gezet. Binnen het kader van de vervoerregio’s zou het vrachtroutenetwerk verder
uitgewerkt en geïmplementeerd kunnen
worden. Daarbij is onderlinge afstemming binnen de regio, maar ook met de
omliggende regio’s belangrijk (om het
doorschuiven van vrachtverkeer te voorkomen). Binnen de vervoerregio Kortrijk
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heeft Leiedal alvast verder gewerkt op
de Vlaamse aanzet (zie figuur volgende
pagina. Dit thema kan verder opgenomen
worden door de vervoerregio.
In tussentijd werkt MOW aan een nieuwe
werkwijze om de wegen in Vlaanderen te
categoriseren, onder de werktitel ‘Slim,
veilig en robuust wegennet’. Bij het verder
uitwerken en uitrollen van het vrachtroutenetwerk dient dan ook nagegaan te
worden in welke mate de oefening rond
wegencategorisering een impact heeft
op het vrachtroutenetwerk. Vermoedelijk
kunnen de aanpassingen zich beperken
tot het hernoemen van de vrachtroutetypes en blijft de uitgewerkte methodiek
ongewijzigd.
Gekoppeld aan een gecoördineerd regionaal beleid inzake vrachtroutes kan een
soortgelijk beleid rond vrachtwagenparkeren vorm krijgen binnen de schoot van
de vervoerregio.

Parkeren
Tenslotte gaan vrachtwagenstromen ook
gepaard met vrachtwagenparkeren. Dit
vindt plaats op drie niveaus:
•

Parkeren langs het hoofdwegennet:
chauffeurs parkeren hier vooral in
functie van het respecteren van hun
rijd- en rusttijden. Mogelijke problematieken op dit niveau dienen door
Vlaanderen opgenomen te worden.
“In West-Vlaanderen groeit de bezorgdheid dat de Brexit hierop een
versterkende invloed zou kunnen
hebben. Lange wachtrijen zouden
mogelijk leiden tot een bijkomende nood aan parkeermogelijkheden
langs autostrades.”

•

Parkeren langs het openbaar domein (vb. steenwegen, industrieterreinen,…): hier gaat het vaak om
chauffeurs die wachten tot ze hun
vracht kunnen leveren of wachten
op een nieuwe opdracht. Het feit dat
vrachtwagens op zondag Frankrijk
niet mogen inrijden, versterkt dit
probleem: chauffeurs zijn gedwongen om tijdens het weekend te kamperen. Dit leidt tot overlast. Dit is het
niveau waar mogelijk een rol voor de
vervoerregio is weggelegd.

•

Stallen van vrachtwagens in woon-

wijken: vrachtwagenchauffeurs stallen hun vrachtwagen in de buurt
van hun woning. Oplossingen voor
problematieken die hiermee gepaard
gaan, worden (in eerste instantie) op
lokaal niveau gezocht.
Hoewel het soms overlast met zich meebrengt en er een modal shift nagestreefd
wordt, is het belangrijk te beseffen dat
economische ontwikkeling altijd vrachtvervoer over de weg met zich zal meebrengen. Door in overleg met alle betrokken
stakeholders te werken aan een gedragen
visie over waar en hoe we vrachtwagens
wél willen faciliteren kan de vervoerregio
een belangrijke meerwaarde bieden voor
de steden en gemeenten, omwonenden
én voor de transportsector.

Vlaams en interlokaal vrachtroutenetwerk (2013)
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Knelpunten
Zoals reeds aangegeven, kent de regio –
ondanks haar sterke economische ontwikkeling - geen structurele files. Enkel
de R8, het knooppunt van de E17 en E403
in Aalbeke en het op- en afrittencomplex
van de E17 met de N382 in Waregem kennen doorstromingsproblemen.
De weinig leesbare inrichting, de moeilijke
weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgen vooral tijdens de
ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming
op de R8. Intensiteiten op de R8, specifiek aan de complexen Kortrijk-Oost en
Kortrijk-Zuid, zorgen voor overlast voor
de omliggende woonomgevingen. Deze
problematieken worden reeds verder opgenomen in het GRUP ‘K-R8 – Verbeteren
van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid
en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van
de omgeving.’
De sterke economische banden tussen de
vervoerregio en Noord-Frankrijk brengen
aanzienlijke vrachtwagenstromen met
zich mee. De meest voor de hand liggende
route is de rechtstreekse verbinding via
de E17. Ook de combinatie van de E403 en
E42 vormt een optie, maar dit betekent
wel dat men moet omrijden In Aalbeke
verknopen de E17 en de 403. Momenteel
is er in Frankrijk een vrachtverbod op de
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E17 van zuid naar noord van toepassing.
Vrachtwagens komende van Rijsel dienen
de langere route via de A27 en E403 te
volgen tot in Aalbeke.
Het grote aandeel vrachtverkeer op de E17
richting Frankrijk zorgt voor een gebrekkige doorstroming. Dit is te wijten aan
een combinatie van:
•

Een grote hoeveelheid vrachtwagens
op de E17 (van noord naar zuid),
waardoor het voorsorteren moeizamer verloopt en de doorstroming
afneemt op de E17 zelf.

•

Een aanzienlijk snelheidsverschil
tussen vracht- en personenwagens
waardoor de weefbeweging met de
403 moeizaam verloopt en ook op de
E403 de doorstroming afneemt.

Vanuit Frankrijk wordt de vraag gesteld
om het vrachtverbod in beide richtingen op te leggen. Daardoor zouden alle
vrachtwagens de afslagbeweging richting
E403 moeten maken, wat de al moeizame
doorstroming ter hoogte van dit knooppunt (volgens AWV en MOW) verder onder
druk zet.

Omleiding E17 voor vrachtverkeer vanuit Frankrijk

Het huidige op- en afrittencomplex van
de E17 met de N382 in Waregem kent een
moeilijke doorstroming door de hoge
verzadigingsgraad. Dit is te wijten aan
de hoge intensiteit van het linksafslaande
verkeer van en naar de E17 vanuit de omliggende bedrijventerreinen. Uit onderzoek is gebleken dat een Diverging Diamond Interchange (DDI) de meest geschikte oplossing voor dit probleem biedt. In
dit concept wordt het verkeer op de N382
ter hoogte van het op- en afrittencomplex zelf naar de andere weghelft geleid.
Dit reduceert het aantal passages langs
verkeerslichten voor het linksafslaande
verkeer naar de E17 tot één in plaats van
twee. Om hun veiligheid te garanderen en
de doorstroming op het complex te optimaliseren worden de fietsers omgeleid via
een nieuw aan te leggen fietsbrug over
de E17.
Ook ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de A19 te Wevelgem is er
een conflict tussen de fietsverbinding
Wevelgem-Gullegem en de vrachtwagens
komende van de bedrijvenzone Gullegem-Moorslede. Ontwerpend onderzoek is
lopende voor dit kruispunt, een mogelijke
fietsbrug kan hierbij een alternatief zijn.

Schematische voorstelling Diverging Diamond Interchange op de N382 in Waregem
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Het spoornetwerk verzekert
multimodaal potentieel
Dankzij de aanleg van de spoor- en
buurtspoorwegen halfweg de 19e eeuw
kende de regio een eerste sterke economische ontwikkeling. De nieuwe transportmogelijkheden via het spoor of via de gekanaliseerde waterlopen ondersteunden
een industriële revolutie met de voor de
regio kenmerkende vlasnijverheid, dakpannenfabrieken en steenbakkerijen. Deze
nijverheden werden verweven in kernen
en gekoppeld aan spoorinfrastructuren,
zoals beschreven in ‘Zuid-West-Vlaanderen: Ruimtelijke visie voor regio van Leie
en Schelde’. Vandaag loopt de hoofdgoederenroute tussen Frankrijk en de Vlaamse
Zeehavens (Antwerpen/ Gent/ Zeebrugge)
doorheen de vervoerregio. De spoorterminal op het bedrijventerrein LAR biedt de
hele regio toegang tot deze strategische
transportas en trekt ook stromen vanuit
Frankrijk aan. Momenteel rijden er wekelijks twee tot drie vrachttreinen richting
Antwerpse haven. In 2018 is ook een directe verbinding met de haven van Zeebrugge gerealiseerd. Een subsidiedossier voor
uitbreiding van de terminal is in opmaak,
waardoor de terminal ook op langere termijn een duurzaam alternatief biedt voor
de vrachtstromen binnen de regio.
Elders in de regio bevinden zich nog enkele spoorlijnen die in onbruik zijn geraakt

90

VERVOERREGIO KORTRIJK

en ook niet langer onderhouden worden
door Infrabel (vb. industrieterrein KortrijkNoord of een oude aftakking in bedrijventerrein Grensland). Om veiligheidsredenen
wenst Infrabel ook alle gelijkgrondse
overwegen af te sluiten, waarbij men niet
in alle gevallen een alternatief voor het
kruisende verkeer voorziet. Door de historische verwevenheid van het stedelijk
weefsel met de aanwezige spoorwegen,
leidt dit op verschillende plaatsen (vb Menen, Wevelgem, Kortrijk, Anzegem,…) tot
een mogelijke barrièrevorming.
Ondanks de federale aard van het spoorvervoer kan de vervoerregio minstens een
adviserende rol in de ontwikkeling van
het spoornetwerk spelen.

Spoornetwerk Vervoerregio Kortrijk

Fijnmazig binnenvaart
netwerk is troef van de regio
De figuur hiernaast vergelijkt de kostprijs
van binnenvaart met de aanwezige alternatieven op gemeenteniveau. Hoe groener de gemeente kleurt, hoe competitiever binnenvaart is. De aanwezigheid van
Leie en Schelde en twee binnenvaartterminals (met een geplande derde terminal
net buiten de vervoerregio, in Roeselare)
maakt dat de binnenvaart binnen de vervoerregio Kortrijk zeer competitief is.
De competitiviteit zal bovendien enkel
toenemen, dankzij de realisatie van de
Seine-Scheldeverbinding. Dit project omvat een reeks infrastructurele verbeteringen aan het binnenvaartnetwerk tussen
Seine en Schelde (veelal de Leie) tegen
2030. Het wegwerken van de bestaande
flessenhalzen in het vaarnetwerk, maakt
dat Vlaanderen en Noord-Frankrijk beter geconnecteerd worden over het water. Grotere binnenvaartschepen zullen
op deze as kunnen varen, waardoor de
kostprijs per vervoerde ton verder kan
afnemen. Het onderzoek naar de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk
kadert eveneens binnen de Seine-Scheldeverbinding. Dit kanaal is ideaal gelegen
om een verbindende rol te spelen tussen
de Leie en de (Boven-)Schelde. Momenteel kan het kanaal die rol enkel spelen
voor pleziervaart en schepen tot 300

ton, omwille van de beperkte omvang
van de sluizen aan de zijde van Kortrijk.
Om bedrijven gelegen langs het kanaal
te bereiken, moeten grotere schepen het
kanaal langs de zijde van de Schelde aandoen. Binnen het complex project kanaal
Bossuit-Kortrijk wordt de opwaardering
van het gehele kanaal voor schepen tot
3.000 ton (CEMT Va) onderzocht. Binnen
het kader van het onderzoek wordt ook
gekeken naar de mogelijke realisatie van
één centraal regional overslagcentrum
(ROC) of een netwerk van specifieke overslagpunten (SOC’s) gericht op bouwmaterialen, stedelijke distributie en container/
pallet overslag. Net over de grens van de
vervoerregio, in Roeselare, is ook de realisatie van een binnenvaartterminal gepland.
Tenslotte omvat de regionale actie “herstructurering bedriijventerreinen” een
deelactie om bedrijfssites langs het water
te transformeren ten behoeve van watergebonden bedrijvigheid. De Vlaamse
Waterweg werkt hierbij (in samenwerking
met de bovenlokale partners) een strategie uit om (watergebonden) bedrijfssites te activeren en te herstructureren
en om bijkomend aanbod te integreren.
De ruimte ambitie betreft een algemene
herstructurering van watergebonden bedrijvigheid langs de Leie, het kanaal Roeselare-Leie, het kanaal Bossuit-Kortrijk en
de Schelde.

Bedrijven binnen de vervoerregio hebben
dus een groeiend netwerk aan toegangspunten tot het competitieve en steeds
sterker wordende binnenvaartnetwerk.

Competitiviteit binnenvaart in België
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Maar niet elk bedrijf dient gebruik te
maken van een binnenvaartterminal om
goederen aan of af te voeren via de binnenwateren. Binnen de regio zijn immers
ook verschillende bedrijventerreinen als
watergebonden aangeduid (vb. Wevelgem-Zuid, Harelbeke-Kanaalzone, Waregem-Desselgem, Avelgem – Industriezone
Nijverheidslaan,…). Zij hebben dus een
rechtstreeks verbinding naar het waterwegennet. Bovendien worden ook verschillende zones voorbehouden voor (gedeeltelijke) watergebonden ontwikkeling.
Voorbeelden hiervan zijn Menen-Grensland, Harelbeke Vaarnewijk, Kanaalzone
Kortrijk Visserskaai-Littoral, Harelbeke/
Zwevegem Blokkestraat, Moen trekweg,…).
Ook over de grenzen van de vervoerregio
is er vraag naar watergebonden bedrijventerreinen. Zo kan onder meer worden
verwezen naar de bestaande initiatieven
in Halluin (Noord-Frankrijk), Warcoing
en Pecq (Henegouwen) en de reconversie
van de elektriciteitscentrale van Ruien
(Oost-Vlaanderen).

Binnenvaart netwerk Vervoerregio Kortrijk
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Dat een bedrijventerrein als watergebonden wordt bestempeld, betekent nog niet
dat de bedrijven die er gevestigd zijn effectief gebruik maken van de binnenvaart
(watergebonden kan ook slaan op het
gebruik van water uit een nabijgelegen
waterweg als proces- of koelwater). Anderzijds kunnen ook bedrijven die niet op
een watergebonden terrein liggen, goede-

ren aan- of afvoeren via het water.
De figuur op de volgende pagina geeft
voor de West-Vlaamse bedrijventerreinen
binnen een straal van 300m rond bevaarbare waterwegen weer hoeveel procent
van de bedrijven er gebruik maakt van
binnenvaart in hun logistieke keten. Naast
de binnenvaartterminals RTW en AVCT
zijn er ook enkele terreinen binnen de regio waar minstens de helft van de bedrijven gebruik maakt van de binnenvaart
(vb. bedrijventerreinen Menen Grensland
en Moen Trekweg). Toch valt eveneens op
dat er op het merendeel van de bedrijventerreinen nog een verbeteringsmarge
is, als het op een modal shift aankomt.

Om die modal shift verder te ondersteunen is het Economisch Netwerk Seine-Schelde (ENES) opgericht. In aanvulling
van de infrastructuurwerken, gaat dit netwerk van stakeholders uit zowel publieke
als private sector na hoe het gebruik van
de binnenvaart ruimtelijk-economisch gestimuleerd kan worden. De nadruk wordt
gelegd op het uitvoeren van acties om
tot een herstructurering van de watergebonden bedrijventerreinen te komen.
Bijkomend gaat er ook aandacht naar
informatiedeling over de watergebonden
infrastructuur.

Gebruik van binnenwater door West-Vlaamse bedrijven
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Het vierde netwerk:
pijpleidingen
Naast de bovenvermelde netwerken is er
nog een vierde – minder voor de hand
liggend netwerk- dat op logistiek vlak
van cruciale waarde is, namelijk het netwerk aan pijpleidingen. Vlaanderen geniet
immers van een fijnmazig netwerk aan
pijpleidingen waarvan 90% door de haven van Antwerpen lopen. Doorheen de
regio loopt er één pijpleiding voor het
transport van waterstof tussen Rijsel en
Antwerpen.

Europees pijpleidingen netwerk

94

VERVOERREGIO KORTRIJK

First & last mile
Vlaanderen heeft zich tot doel gesteld
om de belevering van stadscentra tegen
2025 emissievrij te krijgen. Deze Vlaamse
ambitie kan ook doorvertaald worden
naar de vervoerregio Kortrijk. Zo kan binnen het regionaal mobiliteitsplan onderzocht worden hoe steden als bijvoorbeeld
Kortrijk en Menen duurzaam beleverd
kunnen worden vanuit hubs, in combinatie met cargo-fietsen en -scooters, emissievrije vrachtwagens,…
Mogelijk gaat de ambitie ook verder. Zo
kan de regio op zoek gaan naar oplossingen voor de last (en mogelijk first) mile
van pakjes (en andere stromen), bijvoorbeeld een innovatieve wisselwerking van
goederen- en reizigersstromen ter hoogte
van mobipunten of in woon- en handelskernen.

Doorgedreven locatiebeleid
houdt regio ook in de toekomst bereikbaar
Zoals al eerder aangegeven, beseft de
vervoerregio al geruime tijd dat ruimtelijke ordening en locatiebeleid de sleutel
vormen om de regio economisch verder
te laten groeien, zonder in te boeten aan
bereikbaarheid en leefbaarheid. De regio
neemt daarom actie met de opmaak van
een activitatie- en herstructureringsstrategie voor (watergebonden) bedrijvigheid. De strategische visie BRV haalt
aandachtspunten aan zoals het belang
van multimodaliteit, verhogen van het
ruimtelijk rendement en clustering bedrijvigheid om de leefkwaliteit te verhogen.
Het zijn dan ook deze thema’s waarop de
regio verder inzet.

Niet alle aantrekkingspolen voor vracht
zullen multimodaal ontsloten kunnen
worden (denk maar aan winkelcentra en
bedrijven uit de landbouwsector). Maar
de vervoerregio kan wel – in samenwerking met de bevoegde overheden – werk
maken van een langetermijnvisie op de
wisselwerking tussen ruimtelijke ordening
en mobiliteit die erop gericht is economische groei te stimuleren met minimale
overlast voor de omwonenden.

De aanwezige multimodale terminals en
watergebonden bedrijventerreinen, verspreid over de regio zorgen er vandaag
al voor dat veel vracht van de weg kan
blijven. Om de regio ook op termijn bereikbaar te houden, is het raadzaam om
op langere termijn in te blijven zetten op
de ontwikkeling van deze sites en clustering van bijkomende bedrijvigheid in hun
(directe) nabijheid. Een aandachtspunt
hierbij is de impact dat het clusteren van
bedrijvigheid kan hebben op de mobiliteit
en leefomgeving op lokaal niveau.
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Ambities modal split en vergroening goederenvervoer
In de huidige Belgische modal split betreft
het aandeel vrachtververvoer op de weg
72,4%, over spoor 10,1%, via binnenvaart
15,8% en pijpleidingen 2,2% (Eurostat, Performance of Freight, 2017). 25,9% van het
vrachtverkeer verloopt dus vandaag via
binnenvaart of spoor. Vlaanderen heeft
als ambitie (Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030) om het aandeel van spoor
en binnenvaart (uitgedrukt in tonkm) te
laten toenemen tot 30% (gezamenlijk)
tegen 2030. Jaarlijks zouden 6,3 miljard
tonkilometer van de weg naar water en
spoor moeten verschuiven . Bijkomstige
ambitie (Vlaams luchtbeleidsplan 2030)
is dat goederenbelevering in stedelijke
omgeving emissieloos zal zijn tegen 2025
(enkel hybride, elektrische en waterstofvoertuigen of alternatieve modi).
Aangezien het om relatieve cijfers gaat
in een steeds aangroeiende sector, vraagt
een groei van iets meer dan 4% zeer grote
inspanningen. Tussen 2015 en 2040 voorspelt het Federaal Planbureau een toename van het vrachtvolume met 27%. De
aansluitende tabel geeft per vervoerwijze
weer hoe het aandeel binnen de modal
split verwacht wordt te evolueren (aandeel % 2040) en welke impact dit heeft
op de totale groei per modus (totale groei
2040/2015). Uit de tabel blijkt dat, hoewel
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men verwacht dat het procentuele aandeel van vrachtvervoer over de weg met
3% zal dalen tussen 2015 en 2040, de sector van het wegtransport zelf met 20,4%
zal toenemen. Of ook: een modal shift
van minder dan 1% richting binnenvaart,
vraagt wel een groei van de modus met
bijna 32%.

Voorspelling Federaal Planbureau groei vrachtvolume en -verkeer
Bron: PLANET v4.0

Het ontbreekt momenteel aan gegevens
om de modal split te verfijnen naar het
Vlaamse of regionale niveau. Bovendien
dient men zich ervan bewust te zijn dat
de sturing van de modal split vaak niet
in de regio zelf ligt, doordat het vrachtverkeer in de regio in vele gevallen op
doorreis is.

municerende vaten. Wanneer het
aantal rijpaden ingenomen door
passagierstreinen bijvoorbeeld toeneemt (bijvoorbeeld om een hogere
frequentie aan te bieden in de hoop
een modal shift te creëren), neemt
het aantal beschikbare rijpaden voor
vrachttreinen af.

Zowel in het vrachtvervoer als de personenmobiliteit wordt ingezet op een modal shift. Hoewel lovenswaardig, kunnen
stimulerende maatregelen in het ene veld
mogelijk negatieve gevolgen hebben voor
het andere. Daarom is onderlinge afstemming noodzakelijk. Twee voorbeelden
hiervan zijn:
•

Aandacht voor conflicterende netwerken. Fietssnelwegen of het BFF
worden vaak langs lijninfrastructuren zoals kanalen en spoorlijnen
gelegd. Ter hoogte van kaaimuren
ontmoeten fiets- en vrachtstromen
elkaar, wat tot gevaarlijke situaties
kan leiden. Binnen de vervoerregio’s
dient voldoende aandacht aan dit
spanningsveld besteed te worden.
Daarbij is het belangrijk te erkennen dat elke situatie anders is en er
steeds gezocht dient te worden naar
een oplossing op maat.

•

Door het grotendeels gedeelde
netwerk zijn personenvervoer en
vrachtvervoer per spoor zijn com-
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2.7 IMPACT WEGVERKEER
Verkeersveiligheid
Op vlak van verkeersveiligheid hinkt
Vlaanderen achter op de rest van Europa. Het aantal verkeersdoden per miljoen
inwoners ligt hoger dan het Europees
gemiddelde. Het Vlaams gewest wil het
aantal verkeersdoden tegen 2050 terugbrengen tot nul (‘vision zero’). Het aantal letstelongevallen moet volgens het
Vlaams Verkeersveiligheidsplan tegen
2030 ten opzichte van 2010 met 50% dalen. Hoewel er een dalende trend is, is die
daling voorlopig onvoldoende om deze
doelstellingen te halen.
Ook in de Kortrijkse vervoerregio ligt het
aantal verkeersslachtoffers hoog. In 2018
werden 1.125 ongevallen met letsel geregistreerd, waarvan 19 met een dodelijke
afloop.Dit komt neer op 3,7 ongevallen
per 1.000 inwoners. Dit is net iets hoger
dan voor Vlaanderen met 3,6 per 1.000
inwoners.
De kaart op volgende pagina geeft de
locaties van de gevaarlijke punten weer,
een jaarlijks uitgebrachte statistiek van
het Agentschap Wegen en Verkeer die de
ongevallen van de afgelopen drie jaar
voor elke kruispunt van Vlaanderen bijhoudt.. De verkeerswisselaar in Aalbeke
komt prominent naar voor met de hoogste prioriteitswaarde. Ter hoogte van de
stationsomgeving van Kortrijk en de R8
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tussen Stasegem en Kuurne bevinden zich
concentraties van gevaarlijke punten. De
vervoerregio is relatief veilig, op enkele locaties na die bijzonder problematisch zijn.
Kijken we naar de evolutie van het aantal
verkeersongevallen met letsel tussen 2009
en 2019 (provinciesincijfers.be), zien we
dat de vervoerregio de dalende trend in
Vlaanderen volgt.

Geluidsoverlast
Het gemotoriseerd wegverkeer (auto’s,
vrachtwagens, bussen, ...) zorgt voor hinder in zijn omgeving. Het creëert geluidsoverlast, wat nefast is voor woon- en natuurgebieden. Onderstaande kaart toont
de geluidsoverlast door het wegverkeer
in Vervoerregio Kortrijk. Het is duidelijk
dat de geluidshinder gerelateerd is aan
snelheid en intensiteit: drukke snelwegen
creëren veel geluidsoverlast.
In zake geluidsoverlast legt de Vlaamse
overheid geen wettelijke normen op. Er
wordt verwezen naar naar de WHO 2018
aanbevelingen om te streven naar een geluidskwaliteit die geen negatieve invloed
heeft op de gezondheid van inwoners.

Vergelijking evolutie aantal verkeersongevallen met letsel per 1000 inwoners Vervoerregio
Kortrijk en Vlaanderen
Bron: provinciesincijfers.be
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Luchtvervuiling
Het wegverkeer is ook verantwoordelijk
voor de uitstoot van vervuilende en ongezonde gassen en deeltjes. De belangrijkste zijn stikstofoxiden (NOx), (zeer) fijn
stof (PM 10 en PM 2,5) en roet dat vrijkomt bij de suboptimale verbranding van
brandstoffen.Stikstofoxiden zijn gassen
die bijdragen tot de vorming van ozon
en fijn stof. Het verkeer is in Vlaanderen
verantwoordelijk voor 35% van de stikstofoxiden.
Nevenstaande kaarten tonen de luchtvervuiling in onze vervoerregio. In de buurt
van de snelwegen E17 en E403 en in iets
mindere mate de R8 is de vervuiling hoog.
Het Luchtbeleidsplan 2030 streeft ernaar
om overal onder een jaargemiddelde
NO2-concentratie van 40µg/m3 (helderrood op de kaart linksboven) te blijven
en tegen 2030 het aantal mensen dat
woont op een locatie met een jaargemiddelde NO2-concentratie hoger dan
20µg/m3 (heldergroen) in elke gemeente
te halveren t.o.v. 2016. Ook tegen 2030
wordt gestreefd de gezondheidsimpact
door blootstelling aan PM2,5 te halveren
t.o.v. 2005, en de kritische last voor vermesting en verzuring terug te dringen
zodat in minder dan respectievelijk 61%
en 46% van de oppervlakte natuur deze
nog overschreden wordt.

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij
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Leefkwaliteit
Het wegverkeer heeft, door een combinatie van onveiligheid, geluidsoverlast
en luchtvervuiling, een negatieve impact
op de leefkwaliteit van onze dorpen en
steden.
De ervaren impact op leefkwaliteit wordt
beïnvloed door heel wat factoren: de verkeersintensiteit, de snelheid van het verkeer, het wegprofiel, het congestieniveau,
.... Vooral in straten waar de werkelijke
verkeersintensiteit niet overeenkomt met
de capaciteit of de functie van de weg,
wordt het verkeer als onaangenaam ervaren.
Zoals reeds aangegeven is filevorming
(nog) geen structureel probleem in de
regio. Dit betekent echter niet dat de
regio niet geconfronteerd wordt met andere nadelige effecten van wegverkeer, en
hoofdzakelijk vrachtverkeer. Zo drukt het
verkeer op verschillende locaties binnen
de regio op de verkeersleefbaarheid. We
denken hierbij onder meer, maar niet exclusief aan:
Sluiproutes om betalende trajecten
te vermijden
De vervoerregio wordt geconfronteerd
met sluipverkeer, in een aantal gevallen
om andere trajecten waarop een kilometerheffing van toepassing is te ontwijken.
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Daarbij passeert het vrachtverkeer in vele
gevallen woonkernen. (vb. Lauwe, Menen,
Bissegem/ Gullegem). Momenteel nemen
lokale besturen geïsoleerde maatregen
(vb. tonnageverbod, plaatsen vrachtwagensluis,…) waardoor de problematiek zich
soms geografisch verplaatst, maar niet
ten gronde wordt opgelost.
Sluipverkeer vindt vooral tijdens de spitsuren plaats en wordt sterk beïnvloed
door het congestieniveau in de omgeving.
File op de snelweg zorgt bijvoorbeeld al
snel dat het nabijgelegen onderliggend
wegennet meer (of te veel) verkeer moet
slikken. Heel wat gemeenten (en hun inwoners) van de vervoerregio hebben te
kampen met sluipverkeer.
Het is echter niet evident het sluipverkeer
in kaart te brengen of te kwantificeren.
Bovendien is niet alle sluipverkeer van dezelfde aard. Op sommige plaatsen biedt
het wegennet geen ander alternatief dan
de sluiproute, maar is het verkeer er wel
ongewenst.
Sluipverkeer verdient hoe dan ook een
regionale aanpak. Lokale oplossingen zorgen immers al snel voor een verschuiving
van het sluipverkeer naar nabijgelegen
straten of kernen. De vervoerregio is daarom de meest geschikte instantie om deze
problematieken aan te pakken.

De laatste jaren tracht men het autoverkeer (en vrachtverkeer) in de steden en
kernen te reduceren om de leefbaarheid
te verbeteren. Verschillende gemeenten in
de vervoerregio hebben in het centrum
circulatiemaatregelen ingevoerd. Zo heeft
de stad Kortrijk in het centrum een fietszone ingericht waar de voetgangers en
fietsers voorrang krijgen op de wagens.
Daarnaast zijn verschillende gemeenten
mogelijke circulatiemaatregelen en/of
verkeersfilters aan het onderzoeken.

Om de leefkwaliteit te verbeteren is het
belangrijk om de bevolking te betrekken
in de verandering. Vanuit het regionaal
mobiliteitsplan is het dan ook onze bedoeling om mee te helpen met de mental
shift in de regio.

Ruimte-inname

ruimte-inname voor het parkeren een belangrijk aandachstpunt.

Personenwagens hebben een veel lagere
capaciteit om personen te vervoeren, dan
bijvoorbeeld een bus, of trein, ten op zichte van de ruimte die een wagen inneemt.
Dit is ook weergegeven in de grafiek hiernaast, welke weergeeft wat het maximaal
aantal passagiersis, nl. de rijstrookcapaciteit, uitgedrukt in personen per seconde
per meter voor verschillende vervoersmiddelen. Hierdoor zal de ruimtelijke
impact van een personenwagen groter
zijn dan voor verplaatsingen met andere
vervoersmiddelen.
Vandaag wordt ongeveer 74.000 ha van
het Vlaamse grond¬gebied ingenomen
door wegen, spoorwegen, waterwegen
en luchthavens, wat neerkomt op 5,5 %
van de totale oppervlakte (Vlaamse Milieumaatschappij, 2017).
In her ruimterapport (2018) is aangegeven
dat Vlaanderen beschikt over 96 m² weginfrastructuur en 25 m²² parkeerterrein
per inwoner. Dit is bebuidend groter dan
de ruimteimpact van de spoorinfrastructuur en de fietsinfrastructuur.
De auto neemt dus enerzijds veel ruimte in tijdens de verplaatsing, gezien de
beperkte capaciteit van het voertuig en
anderzijds neemt de infrastructuur voor
de wagen een veel grotere ruimte in dan
de fiets, bus of trein. Hierbij is de grote

Bron: Ruimterapport Vlaanderen (RURA),
Departement Omgeving, 2018)

Bron: Ruimterapport Vlaanderen (RURA),
Departement Omgeving, 2018)
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Lokale knelpunten
Net zoals sluipverkeer hebben volgende
lokale knelpunten ook een regionale aanpak nodig omverder te gaan dan eenvoudige symptoombestrijding.
Het vrachtverkeer door de kern van
Anzegem
Zowel de organische verkeersstromen als
het (ontwerp van) vrachtroutenetwerk
leiden het vrachtverkeer via de N382 pal
door het centrum van Anzegem. In het
verleden rees de vraag naar de aanleg
van een omleidingsweg. Hiervoor werden
de nodige processen opgestart. De verdere uitrol van de omleidingsweg staat nog
ter discussie.
Het verkeer gelinkt aan landbouwactiviteiten
Op een aantal plaatsen binnen de vervoerregio (vb. Harelbeke, Menen,…) zijn
individuele landbouwbedrijven doorheen
de jaren verder uitgegroeid tot belangrijke aantrekkingspolen voor landbouwverkeer. De intensiteit van het zware verkeer
beschadigt de wegenis en/of hindert de
omwonenden.
De ontsluiting van bedrijventerrein
Deerlijk-Waregem via Belgiek
Dit regionale bedrijventerrein genereert
veel vrachtverkeer. Via de Breestraat takt
het aan op de N36 en zo op de E17. De
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weginrichting ter hoogte van het kruispunt Breestraat – N36 is echter niet geschikt voor vrachtwagens, waardoor het
verkeer terugslaat en overlast voor de
omwonenden veroorzaakt. Een aanpassing van de boogstraal ter hoogte van
deze aansluiting en de realisatie van een
bypass in één rijrichting is gepland om dit
probleem te verhelpen.
De ontsluiting van Wervik-Sud naar
A19
Ten zuiden van de Leie, net over de grens
met Frankrijk zijn er een aantal bedrijventerreinen gelegen in Komen, Wervik-Sud
en Busbeke. De kortste ontsluiting tussen
deze bedrijventerreinen en de A19 is via
de N303. Hierdoor rijden vrachtwagens
doorheen de huidige tonnagezone van
Wervik. Dit brengt overlast met zich mee,
o.a. in de kern van Kruiseke. Via de N58
worden deze bedrijventerreinen, mits een
aanzienlijke omrijfactor, in noordelijke
richting ontsloten.
Baanwinkels en winkelcentra
Langs (onder andere) R8 in Kortrijk en
Kuurne, N8 in Wevelgem en Menen en N43
in Waregem zijn verschillende winkels geconcentreerd. Ofwel in de vorm van een
winkelcentrum (R8) of baanwinkels (N8
en N43). Deze concentratie trekt zowel
personen- als goederenverkeer aan en
maakt dat de ontsluiting van de sites een
zekere complexiteit of overlast voor de

omgeving met zich meebrengt.
In de ‘ regionale strategie kleinhandel’ is
aangegeven dat winkelen één van de drie
belangrijkste verplaatsingsmotieven is. De
gemiddelde woonwinkelafstand is kort,
maar gebeurt voor meer dan 60% met
de auto. Opvallend is ook dat bezoekers
van winkelcentra in kleinere steden een
minder duurzaam verplaatsingspatroon
hebben dan in grotere steden. Hierbij is
niet alleen de locatie van de winkel bepalend, maar ook de woon of werkplaats
van de bezoeker. Indien men dicht bij een
winkelcentrum woont zal met er vlugger
voor kiezen om met de fiets of te voet
te gaan. Daarnaast worden boodzschappen vaak gedaan tijdens de woon-werkverplaatsing, die nog grotendeels met de
wagen gebeuren. Om hier op in te spelen
is in het project ‘regionale strategie kleinhandel’ enerzijds de relatie kleinhandel en
mobiliteit verder onderzocht. Daarnaast
besteedt deze nota aandacht aan de
ruimtelijke visies en de planologische en
juridische context omtrent detailhandel.
De omgeving van AVCT
De binnenvaartterminal ligt op de grens
met Wallonië.
Het gewest verbiedt
vrachtverkeer om gebruik te maken van
de N391, waardoor het zijn weg naar het
hoger wegennet over het Vlaams grondgebied moet zoeken. Daarbij passeert het
vrachtverkeer de kern van Avelgem (N8)

of Spiere-Helkijn (N353), wat gepaard
gaat met overlast voor de buurtbewoners.
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