
Groen! Kortrijk stelt voor: 

Groen Kortrijk wil fietsen in een nieuw park! 

Groen lint Noord: milieu, recreatie en verkeersveiligheid in 1 voorstel 

 

Voor de feiten lopen… 

(Lokale) politiek is voor een oppositiepartij vaak reageren op genomen besluiten. Maar van tijd tot 

tijd ook eens een stevig uitgewerkt voorstel de wereld in sturen. Vorig jaar lanceerde Groen! Kortrijk 

zo bvb het voorstel i.v.m. de gebiedswerking in onze stad.  

Ook vandaag willen we zo een uitgewerkt voorstel op tafel leggen. Een voorstel dat aansluiting kan 

vinden bij bestaande denkpistes van het stadsbestuur. Een voorstel ook dat inzet op milieu, meer 

recreatiemogelijkheden en verkeersveiligheid, 3 belangrijke thema’s voor Groen Kortrijk die we hoog 

op de agenda willen plaatsen.  

Dit voorstel komt er nu omdat de keuzes nog gemaakt moeten worden en we onze optie als “meest 

wenselijke” op tafel willen leggen.  

 

Wat stellen we samen vast? 

1. We bouwden lustig voort… 

Zuid West-Vlaanderen en bij uitstek Kortrijk is één van de meest dichtstbebouwde plaatsen in 

Vlaanderen. Die verstedelijking neemt nog steeds schrikbarend toe. Vooral de noordrand van onze 

stad kreeg de laatste jaren een enorme toename aan nieuwe bebouwing. Daarbij kiest de stad vaak 

voor inbreiding en soms ook voor het aansnijden van oude bedrijfsgronden (vb Puck in de St-

Godelievestraat in Heule). Dit zijn keuzes die we met Groen! Kortrijk willen toejuichen.  Toch maakt 

onderstaand lijstje duidelijk dat er enorme hoeveelheden open ruimte aan het verdwijnen zijn in 

Heule: 

• Verkaveling Mellestraat
1
: 80 woningen, (4 ha)  

• Verkaveling Molenstraat – bozestraat: 107 woningen en 28 appartementen (11, 6 ha)  

• Verkaveling Oogsttraat:  56 wooneenheden, ( 3.15 ha)   

• Verkaveling Moorseelsestraat   202 woningen en 82 appartementen (ca. 6 ha?) 

We mogen aannemen dat deze 445 huizen en 110 appartementen waar gemiddeld
2
 2.36 personen in 

wonen, zullen resulteren in een bevolkingstoename van 1309(,8) nieuwe inwoners. Dat betekent een 

stijging van 10.530
3
 naar 11.839. 
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  Goedgekeurd nog te bouwen 



2. De groene compensaties zijn miniem en blijven uit 

Voor die 1300 nieuwe inwoners is een beetje extra groene ruimte voorzien nl. de uitbreiding van De 

Warande (+ 5 ha). 

De heerlijke ‘Heulebeekvallei ‘die niet bedoeld is als recreatieruimte wordt “behouden” en kunnen 

we dus niet beschouwen als nieuwe groene ruimte. Het project is overigens nog steeds niet 

gerealiseerd! 

Het huidige Heulepark doet meer en meer dienst als overstromingsbekken . Dit is niet bepaald hoog 

kwalitatief.  

In de wijken moeten minimale groenvoorzieningen komen, maar die bestaan vaak uit stukjes 

restgrond waarop dan 1 boom en wat gras komt. In de verkaveling Moorseelsestraat komt dan weer 

een parkje van 0.5 ha voor 202 woningen. Bitter weinig! 

Samengevat: voor 25 ha open ruimte die verdwijnt komt er 5,5 ha extra groene ruimte. In feite is die 

5,5 hectare bestaande open ruimte die  toegankelijk wordt, dus geen nieuwe ruimte. 

 

 

3. De stadsvlucht houdt aan 

Behalve die ene keer dat Marie-Claire Vandebulcke als schepen een stijgende bevolking mocht 

aankondigen gaat het inwonersaantal naar beneden. Kortrijk blijft ondanks alle inspanningen een 

stad die onaantrekkelijk is om te komen wonen.  De inspanningen die op gebied van winkelen, 

werken, cultureel aanbod,… gebeurden,  kunnen deze stadsvlucht niet stoppen. Er moeten dus 

andere oorzaken zijn. 

In de Visitatie 2010 in het kader van het Stedenfonds kunnen we het volgende lezen: 

Kortrijk en de Kortrijkse regio hebben te kampen met een negatieve demografische evolutie, die ons 

grote zorgen baart. Als we de prognoses bekijken dan daalt de bevolking tussen 2010 en2025 met 5%. 

De streek verliest 2%, de provincie 1%. En dat terwijl Vlaanderen met 2% groeit. 

Er moet dringend uit een ander vaatje getapt worden om deze uiterst zorgwekkende evolutie te 

keren. 
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http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/structuur/huishoudens/grootte_gewest/index.jsp

   

3 Heule telde op 31/12/2009 10.503 inwoners. 



Er is al nagedacht 

In de lijvige studie “eindrapport Heerlijke Heulebeekvallei” van Leiedal uit 2009 staan al een aantal 

mooie voorstellen.  

Zo staat er de creatie van een fietsnetwerk beschreven op het traject van de N50 C. 

 

Een visuele voorstelling van het mogelijke fietslint (gaat nog verder dan in deze tekst). 

 

Daarnaast staat er te lezen dat de terreinen die voorzien waren voor de aanleg van de N50 C gebruikt 

kunnen worden voor de creatie van extra recreatieve groene ruimte en extra verkavelingen.  Aan die 

nieuwe groene ruimte zeggen wij alvast ja! Aan nog meer nieuwe verkavelingen nee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij willen duidelijke keuzes 

1. Wij vragen de realisatie van een fietsverbinding worden op 2 assen: 

- De Warandestraat – Ring Shoppingcentrum . Door een fietspad aan te leggen langs de 

huidige woonwijken kan de Heulebeekvallei zelf ontzien worden. Er ontstaat een veilige 

fietsverbinding voor de leden van de lokale Chiro Tsjoef en de kinderen van de VBS De 

Watermolen en de woonwijken (Waterhoek, Vlasschaard en Emiel Hullebroeklaan). 

- De 2
e
 as zou dan jeugdcentrum De Warande kunnen verbinden met Molenstraat. Op die 

manier wordt Heule Watermolen op een veilige manier bereikbaar voor de inwoners uit de 

nieuwe verkavelingen. Dit idee sluit aan bij de aanleg die voorzien is in de huidige uitbreiding 

van Jeugdcentrum de Warande. 

Groen!  Kortrijk vraagt dat deze fietsassen snel gerealiseerd worden. Sinds de studie uit 2009 zijn er 

geen stappen meer gezet en dat is onaanvaardbaar. 

 

2. Een nieuw park op het tracé van de N50 C  

In het project van de Heulebeekvallei moet het hoofdaccent liggen op de ecologie. De aangrenzende 

percelen moeten voor het broodnodige extra groen zorgen. Zoals in de analyse reeds duidelijk werd 

is er een enorme behoefte aan extra groene recreatieve ruimte. Die ruimte kan gerealiseerd worden 

op dit traject. De studie van Leiedal laat de keuze tussen nieuwe verkavelingen en extra groene 

ruimte nog open. Voor ons is de keuze duidelijk. Enkel extra groen ruimte kan de levenskwaliteit van 

de Heulenaren op pijl houden. 

Een nieuw te creëren park sluit erg goed aan bij de creatie van de Heulebeekvallei. Dit park zal mede 

de ecologische functie ondersteunen en is een meerwaarde voor de vallei. Het moet publiek 

toegankelijk zijn. Het moet een plaats zijn om met je (klein)kinderen te gaan voetballen, de hond uit 

te laten, tot rust te komen na een zware werkdag,… Door een plaats te geven aan deze recreatieve 

noden, blijft de rest van het gebied daarvan gespaard en dat komt de ecologische waarde ten goede. 

Het gaat over de stroken tussen: 

- Bozestraat – Waterhoek –Vlasschaard 

- Bozestraat – Blauwpoort – Molenstraat 

 

 

 

 

De strook tussen Vlasschaard – Bozestraat en  

Waterhoek 

 

 

Groen! Kortrijk vraagt daarom dat de keuze gemaakt wordt om op dit traject te kiezen voor nieuwe 

groene ruimte in de vorm van een park, en niet voor nog meer bebouwing.  



3. De plannen met de Heulebeek vallei moeten dringend nieuw leven ingeblazen worden en 

uitgevoerd worden. 

Er is veel mooi studiewerk verricht maar er komt niets van in huis. De Heulebeekvallei ligt er na 3 

jaar onaangeroerd bij. Groen! Kortrijk vraagt om dit project dringend weer vast te pakken en zo 

de ecologische kwaliteit van de Heulebeekvallei op te waarderen. 

Groen! Kortrijk vraagt om dit dossier met spoed vast te nemen en in uitvoering te brengen. Bij de 

keuzes die nog gemaakt moeten worden willen we maximale inspraak van de bewoners. 

 

Alleen maar voordelen 

- Door de creatie van het fietslint Noord zal de verkeersveiligheid sterk toenemen. De zwakke 

weggebruikers worden maximaal beschermd.  

- Heule (Watermolen) krijgt zo het broodnodige extra groen waar het op zit te wachten. 

- De recreatiemogelijkheden in de noordrand nemen stevig toe. 

- Door de effectieve uitvoering van de plannen met de Heulebeek stijgt ook de ecologische 

kwaliteit van het gebied. 

- We denken dat al deze factoren samen zorgen voor een stad waar het beter is om te leven 

en waar mensen niet naar de buurgemeenten moeten vluchten om tot rust te komen. ( Al zal 

ook in het woonbeleid heel wat moeten veranderen om de stadsvlucht volledig te stoppen). 

 

Tijd voor actie 

Omdat het dringend tijd voor actie is, willen we met Groen! Kortrijk het goede voorbeeld geven. Op 

zaterdag 05/03/2011 om 10u30 plant Groen! Kortrijk de eerste boom van het nieuwe stadspark. Een 

symbool om de stad aan te zetten tot snelle en duidelijke keuzes en actie!  

We verzamelen in de Bozestraat in Heule (braakliggend stuk tussen Waterhoek en Vlasschaard).We 

nodigen jullie daarbij graag uit om de boomplanting bij te wonen. 

Groen! Kortrijk, 

David Wemel, voorzitter Groen! Kortrijk. 

Matti Vandemaele, secretaris Groen! Kortrijk. 

Carlo Herpoel, pers en communicatieverantwoordelijke Groen! Kortrijk. 

Phillipe Avijn, gemeenteraadslid 

Bart, Caron, gemeenteraadslid 

 

Meer informatie kan je bekomen bij 

Matti Vandemaele, secretaris Groen! Kortrijk. 0497/92.46.28 Matti.vandemaele@hotmail.com  


