


Beeldkwaliteit Kortrijk

Erfgoed en nieuwbouw:
een tandem voor een sterke beeldkwaliteit 



Beleidsplan 
beeldkwaliteit Kortrijk

situering



Aanleiding

BELEIDSPLAN BEELDKWALITEIT KORTRIJK

• De afgelopen decennia is vaak onzorgvuldig omgegaan met de 
beeldkwaliteit,

• een verlies aan samenhang en eigenheid, met een verlies van de 
identiteit tot gevolg…

• Het onroerenderfgoeddecreet geeft de lokale overheid meer bevoegdheden.
• Gabarietenplan niet up to date

Rijselsestraat begin 20ste eeuw Rijselsestraat eind 20ste eeuw







Situering

BELEIDSPLAN BEELDKWALITEIT KORTRIJK

De kwaliteit van de bebouwde ruimte bepaalt de aantrekkelijkheid
en de identiteit van een stad

Ambitie: erfgoed verweven met stadsvernieuwing, duurzaamheid en de 
goede ruimtelijke ordening

Een beleidsvisie op maat van de stad - een kader voor het realiseren van 
kwalitatieve ruimtelijke projecten

Het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk bestaat uit drie onderdelen:  

• de herziening / update van de inventaris bouwkundig erfgoed als 
waarderingskader

• de opmaak van een beeldkwaliteitsplan als bindend beleidskader
• de oprichting van de beeldkwaliteitskamer als advies- en 

overlegorgaan
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inventaris bouwkundig erfgoed

De update van de inventaris bouwkundig erfgoed geeft d.m.v. een 
locuswaarde het belang van het bestaande erfgoed weer. 

i.s.m. Leiedal, binnenkort definitief goed te keuren 

Locuswaarde ≠ bijkomend juridisch statuut
= vertaling van de verplichte erfgoedtoets die ieder 

lokaal bestuur sinds 1 januari 2017 moet opstellen

Geïntegreerd erfgoedbeleid met aandacht voor de toekomst en het 
verleden
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beeldkwaliteitskamer

Advies- en overlegorgaan voor beeldbepalende projecten
schaal – stadsbeeldgevoelige context – signaalwaarde
Binnen BKP: beschermd straatbeeld – inventarispanden – afwijkingen 

College van 5 externe experten 
- 3 leden uit architectuur, stedenbouw, openbare ruimte
- 2 leden uit het erfgoedplatform

Voortraject, begeleiding en advies aan CBS
de beeldkwaliteitskamer moet het gesprek aangaan met initiatiefnemers om 
tot gedragen projecten te komen 
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beeldkwaliteitsplan

3 basisprincipes: 

Zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed
uitgangspunt = behoud van het waardevol bouwkundig erfgoed, mét een 
zinvolle invulling en aangepast aan hedendaagse doelstellingen

Samenspel tussen oud en nieuw.
een stad leeft en evolueert: omgaan met historische context in combinatie 
met hoogwaardige contextuele nieuwbouw

De stad als dynamisch organisme
optimaal impulsen geven voor creatieve hedendaagse architectuur





doelstelling

BEELDKWALITEITSPLAN KORTRIJK

• geïntegreerd en gedragen werkingskader
• methodiek:

o bewaken van de kwaliteit van de gebouwde omgeving
o samenhang tussen oud en nieuw 
o kwaliteitsvolle contextuele architectuur



statuut

BEELDKWALITEITSPLAN KORTRIJK

• bindend beleidskader:
o Respect voor het waardevol erfgoed 
o Ontwerpcriteria voor vernieuwing

• vervangen van het gabarietenplan
• samen met de inventaris bouwkundig erfgoed
• aanvulling op de stedenbouwkundige verordening
• Deel 1: brochure met de basisprincipes, zonering, methodiek, 

contextnota
• Deel 2: referentiebeeld, erfgoed- en ontwerpcriteria 

beschreven in zonefiches
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hoe werkt het BKP?



CONTEXT: afbakening van ZONES met eigen identiteit



BASISPRINCIPES

1. zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed

o behoud van het waardevol erfgoed (inventaris bouwkundig 
erfgoed)

o zinvol invullen en aanpassen aan hedendaagse doelstellingen
o restauratie en renovatie al dan niet in combinatie met 

hedendaagse ingrepen
o erfgoedoverleg



2. samenspel tussen oud en nieuw
o wel afgewogen, selectieve sloop mogelijk
o gevoeligheid van de locatie
o hedendaagse, kwaliteitsvolle interventies met een 

meerwaarde voor de historische context

BASISPRINCIPES



3. stad als dynamisch organisme
kansen voor waardevolle, vernieuwende architectuur 
maximaliseren:

o het beeldkwaliteitsplan: richtinggevend, kader
o kwalitatief voortraject: begeleidend, ondersteunend
o beeldkwaliteitskamer: evaluerend, terugkoppeling
o samenhang met andere beleidskaders bewaken

BASISPRINCIPES



ZONEFICHES

analyse van de context:
o stedenbouwkundige kenmerken van de zone:

Ø Ligging, functie, beleving, aard van het openbaar 
domein,…

o historische context van de zone:
Ø Periode, evolutie, aantal beschermde monumenten, 

waardevol erfgoed, gaafheid en aantasting,…
o conclusie: 

Ø beeldkwaliteit van de zone



referentiebeelden
Ø Ruimtelijke weergave van de mogelijkheden en 

opportuniteiten

ZONEFICHES



ontwerpcriteria
o de typische kenmerken omschrijven ahv. stedenbouwkundige 

criteria: 
Ø bouwvolume
Ø gevelritmering en gelijkvloerse invulling
Ø Architecturale uitwerking
Ø Materialisatie en kleurgebruik
Ø Duurzaamheid en technieken

ZONEFICHES



balans erfgoed en stadsvernieuwing 

ZONEFICFES
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toepassing op specifieke zones



toepassing op specifieke zones

1. Zone-fiches



kenmerken van de zone



historische context van de zone



conclusie: beeldkwaliteit van de zone

(I) Straten met nog een gaaf bewaarde 
homogene bebouwing die vaak uit 
dezelfde periode stamt. 

(II) Plaatsen met een diversiteit aan 
gebouwen uit verschillende 
tijdsperiodes.



referentiebeelden



referentiebeelden



zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed



Ontwerpcriteria voor nieuwbouw:
bouwvolume



Ontwerpcriteria voor nieuwbouw:
Gevelritmering en gelijkvloerse invulling



Ontwerpcriteria voor nieuwbouw:
Architecturale uitwerking:



Ontwerpcriteria voor nieuwbouw:
Materialisatie en kleurgebruik:
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ontwerpcriteria voor nieuwbouw:



Ontwerpcriteria voor nieuwbouw:



toepassing op specifieke zones

contextnota

Ø van toepassing bij omgevingsaanvragen voor bebouwing gelegen 
binnen de zones van het Beeldkwaliteitsplan Kortrijk

Ø architect en/of bouwheer geeft zijn visie weer op ontwerp en 
plaatst het project binnen de ruimere context van het straat-
/stadsbeeld



Toepassing op specifieke zones

De nota omvat:

Ø Ontwerpvisie
Ø Analyse van de site en/of bouwplaats/pand
Ø Referentiebeeld en identiteit:

§ Beschrijving van de zone en het referentiebeeld
§ Foto’s
§ Overeenstemming van het ontwerp met het referentiebeeld

Ø Eventuele afwijkingen
Ø Verslag Beeldkwaliteitskamer (BKK)



Beeldkwaliteitsplan

CONCREET



CONCREET

Gebruiksvriendelijk document voor burgers en 
professionelen:

1. Deel 1 brochure: doelstelling en basisprincipes
Ø In boekvorm
Ø Digitaal

2. Deel 2 zonefiches: uitwerking per zone
Ø zoekmodule geïntegreerd in website stad Kortrijk
Ø Fiches als PDF te downloaden

www.kortrijk.be/beeldkwaliteitsplan

http://www.kortrijk.be/beeldkwaliteitsplan
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VRAGEN? 

Rita Agneessens
Adviser Beleid Kabinet Schepen Stadsvernieuwing en Wonen
Stad Kortrijk


