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Leiewerken
Westelijke ring
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Masterplan voor de site



Link tussen stadskern en westelijk stadsdeel
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Link tussen stadskern en westelijk stadsdeel



Masterplan 2003 - 2007 Stéphane Beel Arch.

• Oostelijke spoorbundel 
-> gerechtsgebouw

• Oostelijke 
Bouwblokken 
vervolledigen

• Westelijke campus
met functies 
aanvullend aan de 
binnenstad

• Loods als icoon

• Productieve 
stadswijk ?



Masterplan 2013 Jordi Farrando

• Politieke keuze 
voor park

• Focus op publieke 
ruimte als 
verbindende 
structuur tussen 
voorzieningen



LT    Masterplan
vs. quick wins
vs. ongeduld
vs. ondertussen



Vergeten stadsdeel ?



Kansen grijpen
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Stadsvernieuwingsproject



Site zichtbaar maken
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Voorjaar 2015

Indienen aanvraag SVP

december 2016

infomoment stadsproject

meiboomplanting Fuifzaal

januari 2017

Eerste lesdag CVO

februari 2017

Protocollaire opening CVO

Opendeurdag voor buurt CVO

Werfbezoek voor buurt aan de fuifzaal

maart 2017

Publiceren naam en exploitatievoorwaarden fuifzaal

Werfbezoek fuifzaal organisatoren en jeugd 

1e spadesteek zwembad

april 2017

start werken loods

mei 2017

Werfbezoek openbaar domein

juni 2017

opening Urban Sportszaal

Opening stedelijke belvédère

opening fuifzaal

zomer 2017

jeugdwerking in JC Tranzit

september 2017

start fuifseizoen

start werken rotonde Blekerstraat

december 2017 -2018

Opening parking/evenementenplein

Opening Loods



Verhaal van synergie, kruisbestuiving, 
co creatie en partnership



Site openen PLAY 2018



Ondertussen
Goose Safari studio’s

Goose



Site openen Goose Non Stop 29-09-2018
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Hangar K



Mix  
• Co-Working place
• incubator
• Corporate innovation hub

Ambition 
• Brain drain => brain gain
• Creating a digital economy in the region

Partners
• Stad Kortrijk, Barco, unilin , Start-It @KBC, 

Cronos, Howest, Vives, KUL & Ugent

Wat is Hangar K ?



We believe in 

• Open ecosystem 

• Cross-polination between startups 
and corporates

• Open innovation

• Networking as catalyst to drive 
collaboration and innovation



What do we do

EdTech

Station

Gaming 

Hub

Start @K

Innovation Program

• Twee verticale acceleratoren
met verticale benadering en 
eigen partners

• Horizontale accelerator voor 
studenten en innovatie 
richting KMO

Students

Companies



WHY EDTECH?
EdTech

Station

Gaming 

Hub

Start @K

Innovation Program



GAME HUB

▪ The aim of GameTech Hub is to become the epicenter of the Game industry in 
Belgium. We want to create an OPEN ecosystem to help game studio’s in finding the 
best creative skills and the best funding to realize their dream. Working together with 
publishers, other creative industries and International organisations we want to boost 
a local Gaming industry. 

▪ By creating a Strong community we aim to create a sandbox environment where new 
games can be produced, tested and published.  A Strong community that gives young 
entrepreneurs the ability to learn from their peers.

▪ Expand 1up conference to keep on being the strongest B2B conference in Europe on 
gaming. Make from 1up expo a fun venue where game-enthousiasts see what is 
made locally and matchmaking between studio’s and publishers.

WHY CREATE A GAMEHUB ?
EdTech

Station

Gaming 

Hub

Start @K

Innovation Program



Het leven buiten het 
stadvernieuwingsproject



Westelijke Campus



Campus West: Howest + UGent + PTI



Campus West



Westelijke Campus



Westelijke Campus



Linken naar stadskern



Pop-up Scale-up



Digital Entertainment Film Music Game

Veg-i-tec

Flanders make

Ugent

Howest



Kortrijk Weide
productieve stadswijk?



Productieve stadswijk

Eco-systeem

Start-ups Incubatoren Scale-ups

Samenwerking partners 
(tijdelijke en blijvend)

Samenwerking binnen 
stadsorganisatie

Open Ecosysteem, over de 
grenzen van de site

Plek waar de gebruikers 
hun plek kunnen creëren

SVP als package-deal

SVP verbindt deelprojecten 
met een losse strik

Globale doelstellingen op LT,
wel een evoluerend traject

Vliegwiel naar realisatie eens 
cruciale puzzelstukken er liggen

SVP en subsidie als stimulans 
om ambitie samen te realiseren, 
met een timing voor ogen
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