
Toekomstvisie Fietsbeleid Kortrijk 

 

1. Voluit kiezen voor de fiets... 

Is kiezen voor een gezonde en veilige klimaatstad want ... 

- Fietsen is het ideale middel voor mobiliteit op korte en middellange afstanden .  De fiets 

is het meest aangewezen antwoord op de problemen inzake verkeerscongestie in 

Kortrijk . Bovendien geraak je met je fiets tot dicht bij winkels, werk, ... 

- Fietsen stoot geen fijn stof, stikstof, CO2, … uit  en is bijgevolg ideaal om een stap 

richting klimaatstad te zetten. De fiets neemt tevens zeer weinig  ruimte en zorgt voor 

meer ruimte in de stad. 

- Fietsen draagt bij tot menselijk contact en sociale interacties in de stad. 

- Fietsen is laagdrempelig en goedkoop. De fiets als een toegankelijk instrument voor alle 

maatschappelijke groepen 

- Fietsen is gezond 

 

Is kiezen voor goede infrastructuur en een coherent beleid dat voldoet aan volgende 

principes... 

o Samenhangend: een duidelijke en aaneensluitende verbinding tussen herkomst 

en bestemming van fietsers 

o Direct: aanvaardbare reistijdverhouding t.o.v. andere vervoerswijzen 

(voornamelijk de auto) 

o Aantrekkelijk: ruimtelijke ‘beleving’ door de fietser, sociale veiligheid 

o Veilig: verkeersveiligheid (objectief / subjectief)  

o Comfort: vermijden van knelpunten en gebreken in de fietsinfrastructuur die leiden tot 

extra fysieke inspanningen 

 



2. Toekomstvisie voor het mobiliteitsbeleid van Stad Kortrijk 

Onze principes voor een goed fietsbeleid voor Kortrijk: 

Toepassen van het STOP-principe : Het STOP-principe wordt gebruikt bij slimme inplanning van 

mobiliteitsbeleid, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar 

vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.  

 

 

Autoluw maken van woon- en winkelkernen in zowel het centrum van Kortrijk als de 

deelgemeenten 

Vbn: Autovrije winkelwandelgebied, autovrije Leieboorden, Grote Markt Kortrijk, autoluw 

maken van centrale pleinen en markten van  Bellegem, Bissegem, Heule, … 

 

Aanpassen  van het mobiliteitsplan op maat van de mensen in functie van een leefbare stad.    

Een beperkt aantal invalswegen worden gereserveerd voor in- en uitgaand verkeer. Doorgaand 

verkeer door wijken wordt onmogelijk gemaakt.  Belangrijke fietsassen worden autovrij, 

autoluw of worden geknipt voor het autoverkeer. 

 
Foto: knippen van Munkendoornstraat (Bellegem) zorgt voor een autoluwe fietsverbinding 

 

30/50/70 regel toepassen  inzake snelheid  

o 30 km per uur in de volledige binnenstad, woonwijken en kernen deelgemeenten 

o 50km  per uur in straten met een aanliggend fietspad is (Doorniksesteenweg, 

Brugsesteenweg, N8, …) 

o 70 km per uur op wegen buiten de stadskern waar er vrijliggende fietspaden zijn.  

(Doornikstesteenweg voorbij Bellegem) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mobiliteit


Kwalitatieve fietspaden. Voorzien van kwalitatieve fietspaden zoals opgenomen in 

fietsvademecum van de Vlaamse Overheid. Er wordt zoveel als mogelijk gekozen voor 

vrijliggende fietspaden.  Fietssuggestiestroken moet vermeden worden en enkel toegepast 

worden bij autoluw verkeer.  Landelijke wegen zijn vaak ideale fietswegen waarbij 

snelheidsbeperking en beperken van het aantal auto’s een beter alternatief zijn dan aparte 

fietspaden. (vb. Munkedoornstraat, Manpadstraat, Elleboogstraat, Beiaardstraat, Ter Biest) 

Bij het aanleggen van fietspad moet er gekozen worden voor asfalt als wegbeddeking,  voorzien 

van een voldoende breed fietspad, fietspad en voetpad worden best doorgetrokken over en 

voorbij de kruispunten, voorzien van schrikstrook tussen fietspad en parkeerstroken,  …     

 

Uitbreiding van systeem fietsstraten (vb. Abdijkaai, spinnerijkaai,  Doornikse Wijk van Leie tot 

treinsporen) 

         
Foto: de inrichting van de Budastraat als fietsstraat zorgt voor stijging aantal fietsers 

 

Verdere uitbreiding van bewegwijzering voor fietsers. De meest veilige, directe en aangename 

fietsverbinding is namelijk niet steeds de hoofdweg. Belangrijke publieke voorzieningen  , 

attractiepolen en oriëntatiepunten in de stad worden bewegwijzerd op de fietsassen. 

 

Inzetten op veilige schoolomgevingen.  De infrastructuur moet worden aangepast (bijvoorbeeld 

door verkeersremmers) of er kan een mobiliteitsplan worden uitgedacht waardoor er zo weinig 

mogelijk doorgaand verkeer moet passeren aan schoolomgevingen.  Specifiek voor 

schoolomgevingen wordt er gedacht aan: 

– Organiseren van schoolstraten en de kiss and ride- zones verder van de 

schoolomgeving plaatsen ! 

– Stad Kortrijk heeft een pioniersrol gespeeld met het charter verbod werfverkeer bij 

schoolomgevingen.  Een uitbreiding en toezien naleving van charter werfverkeer is 

wenselijk. 

-Op fietsonveilige plaatsen is het plaatsen van politie op begin en eind schooldag 

wenselijk maar dat eerder als tijdelijke maatregel tot er een structureel veilige omgeving 

wordt gerealiseerd. 



3. Onze speerpunten 

De fiets , redder  van de economie?  

De Fietsersbond Kortrijk stelt vast er nog te vaak gedacht wordt vanuit de auto.   De 

mogelijkheden om te ondernemen met de  fiets als vervoersmiddel zijn echter ruimer dan men 

op het eerste zicht denkt.   

 

Volgende voorbeelden worden reeds toegepast in Kortrijk: 

- Pizzakoeriers per elektrische fiets 

- Tuinonderhoud en aanleg per bakfiets (firma ‘De Hovekes’, Nestor) 

- Levering van bloemen via fiets/bakfiets/ebike.   

- Elektricien die herstellingen uitvoert per fiets 

- Dokter die huisbezoeken per fiets aflegt 

          

 

 

 

De Fietsersbond is ervan overtuigd dat Kortrijk bijkomende stappen kan zetten naar duurzame 

mobiliteit. 

 

Last mile delivery 

Of je nu in de binnenstad woont of net buiten het stadscentrum, we zien dagelijks tientallen 

bestelwagens passeren om alle pakketten die we online bestellen thuis te leveren.   

Wij geloven dat door al deze e-pakketten geconsolideerd te laten leveren in een industriezone, 

de algehele leefbaarheid van de woonwijken sterk zal verhogen.  De levering tot in de 

woonwijken en stadskern gebeurt dan best met duurzame transportmiddelen .  

(zie situatie pionier Mechelen: https://www.ecokoeriers.be/diensten ) 

 

Ook de levering van de lokale winkels en bedrijven kan men groeperen en laten uitvoeren via 

duurzame transportmiddelen. Door het bundelen van dit vervoer wordt het zwaar vrachtverkeer 

in het centrum beperkt. 

 

 

 

https://www.ecokoeriers.be/diensten


Handenvrij shoppen. 

Klanten kunnen hun aankopen van de markt of in lokale winkels  thuis laten leveren via 

fietskoeriers.  (zie pionier Mechelen en project Wevelgem 

https://www.wevelgem.be/wevelgemse-fietskoeriers-brengen-je-boodschappen-gratis-thuis ) 

 

foto: gratis levering van aankopen in centrum Mechelen. 

 

https://www.wevelgem.be/wevelgemse-fietskoeriers-brengen-je-boodschappen-gratis-thuis


Fijnmazig netwerk van fietsverbindingen 

Een goede fietsinfrastructuur vormt de basis voor een kwalitatief fietsbeleid.  Een missing link of 

onveilige situatie kan resulteren in een keuze voor het gebruik van de wagen in plaats van de 

fiets. 

De fietsersbond ijvert voor een fijnmazig netwerk van fietsverbindingen  

o Fietssnelwegen vormen maximaal een directe en snelle verbindingen tussen steden, 

gemeenten en deelgemeenten. 

o FB Kortrijk ijvert voor  forse  investeringen in fietssnelwegen naar 

▪ Harelbeke-Waregem (langs sporen) 

▪ Wevelgem-Menen (langs sporen) 

▪ Lauwe -Moeskroen 

▪ Roeselare en Izegem 

o Hierbij moet rekening gehouden worden met goede tussenverbindingen en 

bewegwijzering. 

 

o Waar er geen fietssnelwegen kunnen gecreëerd worden ijvert de Fietsersbond voor de 

creatie van autoluwe verbindingen. 

▪ knippen van wegen (zie Munkendoornpad; mogelijkheden voor Bergelen, 

Beiaardstraat, Manpad, Lampestraat,  …) 

▪ creatie van fietsstraten 

 

o Op historische verbindingen (de typische steenwegen)  ontbreekt het vaak aan 

comfortabele en veilige fietsinfrastructuur.  Deze verbindingen moeten geanalyseerd 

worden en omgevormd worden tot directe, veilige, comfortabele fietsverbindingen.  Ter 

illustratie hieronder 3 voorbeelden. 

- Voorbeeld 1:  Aalbeeksesteenweg:  Het huidig fietspad is zeer smal en scheert 

rakelings langs de geparkeerde wagens.    

                               
 



- Voorbeeld 2: Doorniksesteenweg. De FB ijvert voor de creatie van brede fietspaden 

vanaf het kruispunt naar het zuiden.  Het huidig fietspad is smal en oneffen.  Trage 

verbindingen kunnen gecreëerd worden via site Loofstraat, paden park Blauwe hoeve, 

… 

        

Afb1: fietspad Doorniksesteenweg : smal, slechte kwaliteit. 
Afb 2: verbinding door park Blauwe hoeve 
Afb 3: opportuniteit om Dooriksesteenweg te verbinden met station via site Loofstraat. 

-  

 

o Voorbeeld 3: Gentsesteenweg ( en Deerlijkstraat) 
De fietspaden tussen Harelbeke en ringweg R8 zijn van een hoge kwaliteit (vooral vrijliggend, 
rode asfalt, breed).  Op grondgebied Kortrijk is de kwaliteit heel wat minder. Het kruispunt van de 
R8/N8 is voor fietsers onveilig en oncomfortabel.  Het fietspad op Kortrijks grondgebied is van 
zeer slechte kwaliteit. 
De FB Kortrijk ijvert voor : 

- Op zeer korte termijn heraanleg van het fietspad langs de N8 van Deerlijkstraat tot R8 
- Het voorzien van een bypass aan de zijde van Harelbeke van de N8 naar jaagpad zodat 

fietsers het jaagpad kunnen bereiken zonder het kruispunt te moeten oversteken. 
 
 
 

3. Flankerende maatregelen 

Om het fietsgebruik te stimuleren mag men de aandacht niet beperken tot de 
fietsverplaatsingen op zich. Men moet ook zorg dragen voor wat eraan vooraf gaat en wat 
achteraf gebeurt. 
 
Voorafgaand: 
Fietsgerichte locaties : nabijheid is een belangrijk fietscriterium. De ruimtelijke ordening 
moet bestemmingen op fiets- of wandelafstand behouden of hervestigen. 



Fietsgerichte informatie : artikels en infobrochures over bereikbaarheid (tijdens werken of 
festiviteiten) moeten ook vertrekken vanuit het STOP-principe. Eerst duidelijk de info hoe 
voetgangers en fietsers ter bestemming geraken en pas achteraf hoe dit per auto 
voortaan kan gebeuren. Momenteel gebeurt doorgaans het omgekeerde: eerst wordt 
uitvoerig uitgelegd hoe men vanuit de verschillende startplaatsen er toch per auto kan 
geraken en staat er ergens tussendoor dat er voor fietsers “weinig verandert”. 
 
Achteraf:  
Diefstalveilige en comfortabele fietstallingen moeten zichtbaar en dichtbij openbare 
bestemmingen voldoende aanwezig zijn. Het is een fout signaal wanneer autoparkings 
dichterbij  en opvallender gelegen zijn dan de fietsstallingen (cfr. Jeugdherberg, 
bibliotheek-Heule, kasteel Heule). Een stalling is diefstalveilig wanneer het kader aan een 
vast voorwerp kan bevestigd worden (pedalo’s of nietjes) 
 
Bagagekluizen: fietsers hebben geen autokoffer, waarin ze helm, hesje, regenzeil… en 
aankopen tijdelijk kunnen wegbergen. Een bezoek aan bibliotheek, schouwburg, info-
avond, winkelcentrum… is heel wat aangenamer als je als fietser je bagage niet 
voortduren moet meesleuren. 
 
 
 
 
 
 

 

contact:  fietsersbondkortrijk@hotmail.be 

tel. 0484/158911 

 
 

mailto:fietsersbondkortrijk@hotmail.be


BIJLAGE : Analyse fietsinfrastructuur als basis voor een kwalitatief fietsbeleid. 
 

Creatie van kwalitatieve FIETSSNELWEGEN: 

Gelet op het feit dat in de Kortrijkse regio  steeds meer fietsers gebruik maken van de 

fietssnelwegen Guldensporenpad en de jaagpaden, adviseert de Fietsersbond Kortrijk  aan de 

overheden  om blijvend in te zetten in de ontwikkeling van deze fiets(snel)wegen. 

- Directe en autovrije trajecten naar woonkernen en aantrekkingspolen 

- Bewegwijzerd  

- Voldoende verbindingen met fietsverbindingen naar kernen 
 

Voor Kortrijk is er een nood aan directe fietssnelwegen naar de dichtbij gelegen buurgemeenten 

en -steden. 

 

De fietsersbond Kortrijk adviseert om prioritair in te zetten op functionele fietsroutes waar er 

veel  potentieel is.  Hiervoor is een analyse nodig over de verkeersbewegingen in de regio 

Kortrijk. 

 

Om fietsers te motiveren en sporadische fietsers en toeristen de weg te wijzen is een goede 

bewijzering aangewezen.   Via de bewegwijzering zal het voor de fietser duidelijk worden welke 

bestemmingen hij vlot kan bereiken met de fiets. 

 

Vb foto van bewegwijzering met verwijzing van het aantal kilometer en bestemmingen. 

 
 

Potentiele verbeteringen aan de bestaande fietssnelwegen 

Op de bestaande fietssnelwegen zijn er nog missing links of opportuniteiten die nog kunnen 

voorzien worden.  Daarnaast zijn er op verschillende stukken nog onveilige kruisingen en 

verbetermogelijkheden. 

 

• Guldensporenpad Kortrijk-Zwevegem-Avelgem-Ronse met aftakking fietssnelweg naar 

Oudenaarde 

o Verbinding Marke -Lauwe-Moeskroen 

o De doorsteek via de Bekaert-site in Zwevegem  

o De oversteek tussen de Luipaardbrug langs het kanaal aan de Kaai is zéér 

onveilig.  Dit is nochtans de te verkiezen verbinding tussen de route kanaal 



Kortrijk-Bossuit met het Guldensporenpad. In de visie van de provincie West-

Vlaanderen werd er reeds een voorstel gedaan om de Luipaard-fietsersbrug van 

een extra fietshelling te voorzien over de Industrieweg en op een directe manier 

te verbinden met jaagpad Kanaal. 

• Fietsers dienen de drukke wegen over te steken aan de brug van Wevelgem en de brug 

van Menen om het traject langs de Leie te vervolgen.  Het jaagpad bevindt zicht namelijk 

tussen Wevelgem en Menen aan de Zuid- zijde van de Leie terwijl de rest van het traject 

Warneton-Deinze zich ten noorden van de Leie bevindt. 

 

Nood aan nieuwe verbindingen tussen stedelijke kernen 

De door de provincie voorgestelde fietsverbinding  langs de spoorlijn Kortrijk-Waregem-Deinze 

is een zeer goed voorstel gezien dit gebied dichtbevolkt is met vele mobiliteitsbewegingen.  

Voor de fietsersbond Kortrijk is de ontwikkeling van dit traject een prioriteit.  

 

De ontwikkeling van een fietsverbinding langs de spoorlijn Kortrijk-Wevelgem kan een goed 

fietsalternatief bieden aan de drukke verkeersweg N8 voor fietsers (zie voorstel Stad Kortrijk) 

 

Er is op dit moment geen goed fietstraject beschikbaar tussen de Kortrijkse regio met de 

grootstedelijke regio Lille/Tourcoin/Roubaix/Moeskroen.  De fietsersbond Is vragende partij 

voor interregionaal overleg om de huidige fietsverbindingen en aangewezen fietstrajecten 

tussen Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.  De fietsersbond ziet een aantal mogelijkheden voor 

de veilige, comfortabele verbindingen 

 

Er is vraag naar een fietssnelweg of een directe fietsverbinding tussen Kortrijk en Roeselare en 

daarnaast ook Izegem.  Voor de regio Ledegem/Ingelmunster/Izegem(oost) lijkt een verbinding 

langs de treinsporen Kortrijk-Ingelmunster doorheen het landelijke gebied een mogelijkheid (zie 

eerder voorstel Stad Kortriik 
 

 

 

 

 

 

Autoluwe en kwalitatieve fietsverbindingen als alternatief voor fietssnelwegen 



Indien autovrije fietssnelwegen niet mogelijk zijn voor belangrijke fietsverbindingen dan kan er 

gekozen worden voor autoluwe en kwalitatieve fietsverbindingen 

Dit kan via creatie van fietsstraat, het knippen van een weg voor autoverkeer, … 

- Vb. : Spinnerijkaai, Abdijkaai, Budastraat, …  zijn ingericht als fietsstraat 

- Vb. Munkendoornpad: hoogwaardig fietsverbinding naar Bellegem en Rollegem 

 

Deze oplosssing lijkt ons ook aangewezen voor andere situaties : Bergelen, Lampestraat, 

Manpadstraat. 

 



Verbindingen van en naar fietssnelwegen: 

Knooppunt : Guldensporenpad- jaagpad Kanaal en toekomstig fietssnelweg Harelbeke-Waregem 

Een cruciale verbinding lijkt ons de het aanknopen van het bestaande Guldensporenfietspad (Kortrijk-

Zwevegem) met het bestaande jaagpad Kortrijk-Stasegem, het bestaande jaagpad langs de Leie en de 

toekomstige fiets(snel)weg Kortrijk Harelbeke.  Er wordt voorgesteld om de T. Sevenslaan een 

kwaliteitsvolle fietsverbinding te maken (eenrichtingsstraat, parkeren langs 1 zijde). Deze weg is op dit 

moment smal en aangelegd in kasseien.  Een fietsknooppunt kan gecreëerd worden ter hoogte van de L. 

De Boningestraat/T.Sevenslaan. Er wordt tevens voorgesteld om de fietskwaliteit te verbeteren richting 

Toekomststtraat. 



Verbinding Guldensporenpad met Marke en Markebekepad 

Het huidig knooppunt aan de marktstraat is onveilig en niet comfortabel.  Deze plaats is een belangrijke vertakking van centrum Marke 

naar Guldensporenfietspad en ook naar het recreatieve Markebekepad en de fietsverbinding Baliestraat. 

Komende van het Guldensporenfietspad, dan kom je op de Baliestraat, als je richting Marke rijdt is dit een gevaarlijk punt om op de 
Baliestraat te komen, er is ruimte genoeg om dit punt veiliger te maken voor fietsers. 

 

   

Ook de verbinding van de Baliestraat naar het bedrijventerrein Dumoulinlaan is niet veilig. Baliestraat – Dumoulinlaan  in Marke : geen 
enkele beveiliging om over te steken. De Baliestraat is een doorgangsweg in Marke die heel wat verkeer genereert.   

 



Verbinding Guldensporenpad met aantrekkingspool Atheneum /PTI /Howest (Weggevoerdenlaan). 

Er is op dit moment geen fietsafslag ter hoogte van de Weggevoerdenlaan.  Op  de fietssnelweg te bereiken moet men fietsen ofwel 

naar het station ofwel richting winkelcentrum Pottelberg.  De kwaliteit van het fietspad Weggevoerdenlaan is tevens zeer slecht. 

De FB Kortrijk vraagt een fietsafslag ter hoogte van Atheneum / stelplaats De Lijn .

 

Een mogelijkheid in de toekomst is de herontwikkeling van de 

site Van Marcke in de Weggevoerdenlaan.  Dit biedt 

mogelijkheden voor verbinding  tussen Guldensporenfietspad 

naar Weggevoerdenlaan (Atheneum) naar Meiweg en dan 

verder naar Bruningepad. 

 

 

Verbinding Guldensporenpad  met  Minister De Detaeyelaan 

Dit kan de fietssnelweg verbinden met schoolomgeving  VTI, De 3 hofsteden, voetbalplein, … 

 

 

 

 



fietsverbinding door het Astridpark – NZ- fietsnelweg: oplossing korte termijn 

Er bestaat het plan om de fietsverbinding door het Astridpark in het kader van Noord-zuid fietstraject (tussen de Overleiestraat en de 
Koninginnenlaan) duidelijker en fietsvriendelijker te maken. Het huidige traject is erg omslachtig (onvoorspelbaar of je nu best links 
of rechts het park infietst), hoekig (90°aansluitingen tussen fietspad en doorsteek in en uit het Astridpark) en hobbelig (de kasseien in 
de Koninginnenlaan). In de toekomst zou dit vervangen worden door twee corridors (zie illustratie uit N50c Eindrapport).   

Eén van beide corridors, de oostelijke langs het Waaihof, ligt er eigenlijk al. Enkel de aansluitingen met de rijbanen zijn niet 
aangepast. Vijf afhellende boordstenen (2x2 aan de Smet de Naeyerlaan en 1x aan de Herdersstraat) aan de straatovergangen 
moeten nog geplaatst worden.   Deze kleine ingrepen kunnen onmiddellijk gebeuren en betekenen een daadwerkelijke verbetering 
voor de fietsers, en eveneens voor de rolstoelgebruikers die deze oversteek willen maken. En ook de westelijke corridor is binnen 
korte termijn realiseerbaar. 

 



Zorgen voor kwalitatieve fietsswegen. 

Visie voor Doonriksewijk en -steenweg 
De Doorniksesteenweg is een zeer belangrijke fiets-as gezien dit in verbinding staat met Hoog Kortrijk (Vives, Expo, Synta, Kulak) met 
station en met centrum Kortrijk.  Gezien er ook druk autoverkeer is rond de zone R8/E17 wordt er voorgesteld om : 

• kwalitatieve fietspaden te voorzien van het kruispunt ‘Kanon’ (Rochuslaan, Wallestraat) tot minimaal aan Bellegem en 
Kooigem.  Voorbij de brug E17 is er reeds een kwalitatief en veilig fietspad. 

• Een volwaardig fietspad aan beide zijden van de Doorniksesteenweg is perfect mogelijk via het kiezen van parkeren langs één 
zijde .  De oostkant van de straat kent namelijk een zeer lage parkeerdruk gezien de aanwezigheid van het park ‘De Blauwe 
Hoeve’ en huizen met allen een garage met oprit voor minimaal 2 wagens. 

• Voorbij het kruispunt met de Rochuslaan is de ruimte beperkt en kan er gekozen worden voor gemengd verkeer met 
duidelijke zone30.  

                        

Afb: fietspad Doorniksewijk: smal, slechte kwaliteit. 



De ontwikkeling van de site Loofstraat en het project Stationsomgeving genereert sterke opportuniteiten voor een fietsverbinding van 
de Doorniksesteenweg  met de ruime fietsparking onder het station.  Dit kan een sterke troef zijn voor studenten die dagelijks met de 
fiets naar Hoog Kortrijk moeten. 

Dit kan gerealiseerd worden via een verbinding via de nieuwe fietsweg doorheen he park Loofstraat en via een autoluwe 
Bloemistenstraat en daarbij gebruik makende van de fietstunnel onder de Bloemistenstraat die voorzien wordt.   

De Fietsersbond ijvert ervoor dat de onderdoorgang via de Bloemistenstraat -bestaande tunnel onder Tacklaan en onder de sporen 
kan voorzien worden van lage hellingen en voldoende ruimte  zodat deze tunnel  kan voorzien worden als veilige en kwalitatieve 
verbinding voor fietsers (aan lage snelheid) en aan mindervalide personen. 

    

Afb.: uit het bestaandemasterplan site Loofstraat 2016     afb. : fietspad die aansluit bij Bloemistenstraat 



De nabijheid van de park Blauwe Hoeve met Cauletwandeling biedt een opportuniteit om de site Loofstraat  en Wolvenstraat de 
verbinden met het fietspad in het park tot aan de Burgemeester  Gillonlaan.   Vandaaruit kan er een verbinding gemaakt worden naar 
de site Mimosa naar de Beekstraat 

        

Afb 1: oversteekplaats en doorgang tussen paaltjes en op kasseien. Een aanpassing kan dit fietsvriendelijker maken. 

Afb 2: Caulletwandeling is een goede en aangename fietsverbinding  

 

De FB Kortrijk stelt voor een groene fiets en wandelring te creëren langs de site Loofsttraat – Park Blauwe Hoeve- Caulletwandeling- site Mimosa 
– Beekstraat -Scheuttistenstraat. 



 



Verkeerssituatie Hoog-Kortrijk 

Er situeren zich steeds meer bedrijven en scholen in Hoog-Kortrijk.  De infrastructuur is echter gericht op wagens. Een grondige 
aanpassing van de infrastructuur is nodig.  Daarnaast vraagt de FB Kortrijk dat ziekenhuizen, scholen, bedrijven, sporthallen, … zoveel 
als mogelijk op bestaande (fiets)infrstructuur wordt ingepland. 

    

Afbeeldingen:  slecht fietspad met tal van uitritten van winkels en bedrijven op de Beneluxlaan (richting Barco).  Fietsers zijn niet 
zichtbaar voor uitrijdende auto’s (en omgekeerd) waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. FB Kortrijk vraagt om deze weg aan te 
passen.  De  fietsinfrastuctuur aan de rontonde Benelux (Expo) is een gevaarlijk obstakel .  De FB stelt voor om te werken om te 
werken met fietstunnels of een ‘brug  



 

Voorstel FB: De FB stelt voor om gebruik te maken  van fietstunnels of een fietsbrug  ter hoogte van de Benelux-rotonde zodat een 
veilige verbinding voor fietsers en wandelaars gecreerd wordt. 

 

     

Afb. 1: fietspuzzel station Mechelen ;                                  afb. 2 De Hovenring Eindhoven (https://localhost.one/archive/2014/05/06/bijzondere-fietsbrug-de-hovenring ) 

  

https://localhost.one/archive/2014/05/06/bijzondere-fietsbrug-de-hovenring


Visie voor N43 Moeskroen-Aalbeke-Kortrijk 

De N43 in Aalbeke word reeds opnieuw aangelegd en is een sterke verbetering.  De N43 tussen Aalbeke en R8 wordt opnieuw 
aangelegd in 2019 en in de planning worden er vrijliggende fietspaden voorzien.  De passage van R8 werd reeds eerder fietsveilig 
gemaakt. 
 De passage tussen R8 en de Condédreef wordt in 2018 opnieuw aangelegd.  Er werd gekozen voor gemengd verkeer wat volgens de 
fietsersbond niet de beste keuze is voor deze verbindingsweg. 
De fietsersbond Kortrijk vraagt om de Aalbeeksesteenweg te voorzien van kwalitatieve fietspaden die zullen aansluiten op de 
fietstunnels onder de treinsporen aan de Zandstraat.  De huidige fietspaden zijn zeer smal (soms zelfs slecht 40 cm breed) en hebben 
geen schrikstrook ten opzichte van geparkeerde wagens.  De FB Kortrijk stelt voor om te kiezen voor parking langs één zijde.  
(Eventueel zijn er parkeermogelijkheden voor buurtbewoners via de nieuwe ondergrondse parking station, samenwerking Colruyt of 
op nieuwe ontwikkeling Damiaankerk. 

                                



Visie voor Condédreef 
De Condédreef-Felix De Bethunelaan  is een belangrijke fietsas gezien aanwezigheid van scholen, zorgcentra, en verbinding met de 
fietsstraat Wolvenstraat. Er zijn nu reeds hoofdzakelijk vrijliggende fietspaden maar de kwaliteit is  laag: 

- Verzakking asfalt 
- Fietspad in beton is oneffen 

Fietsersbond ijvert voor een heraanleg van de fietspaden (asfalt voldoende breed) 

 
Visie voor N8 en Deerlijkstraat 
De fietspaden tussen Harelbeke en ringweg R8 zijn van een hoge kwaliteit (vooral vrijliggend, rode asfalt, breed).  Het kruispunt van de 
R8/N8 is voor fietsers onveilig en oncomfortabel.  Het fietspad op Kortrijks grondgebied is van zeer slechte kwaliteit. 
De FB Kortrijk ijvert voor : 

- Op zeer korte termijn heraanleg van het fietspad langs de N8 van Deerlijkstraat tot R8 
- Het voorzien van een bypass aan de zijde van Harelbeke van de N8 naar jaagpad zodat fietsers het jaagpad kunnen bereiken 

zonder het kruispunt te moeten oversteken. 
- Op middellange afstand het voorzien van de fietssnelweg F7 tussen Kortrijk-Harelbeke-Waregem 
- Het voorzien van fietsinfrastructuur  in de Deerlijkstraat. (minimaal fietssuggestiestroken). 
-  

Visie voor Brugsesteenweg 
Voor het belangrijkste deel van de Brugsesteenweg is er een kwalitatief fietspad reeds voorzien.  Deze zijn breed, comfortabel, de 
kruispunten zijn zichtbaar (rode ondergrond).  De fietspaden maken ook een verbinding met de scholenomgeving 
Guldensporencollege . 
 
De FB vraag om : 
-de hoofdas te laten verlopen doorheen de scholenomgeving Guldenspoor en aansluitend op de College-fietsbrug.  De stad Kortrijk 
heeft reeds plannen voor opgemaakt.   
-het kruispunt met de R8  op zeer korte termijn te beveiligen voor fietsers.  In de eerste plaats moet er een oplossing voorzien worden 
voor afdraaiende (vracht)wagens die nu soms op het fietspad rijden. 
 


