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De ruimtelijke invalshoek bij het bepalen van 
het tracé van een fietssnelweg. 

Case F7 

Kortrijk-Harelbeke-Waregem



Kaart fietssnelwegen

2016: 
goedkeuring deputatie



ca. 15 km fietssnelweg tussen 3 stations
Kortrijk – Harelbeke – Waregem 

Doelstellingen van het PRUP:

▪ bepalen van tracé voor de fietssnelweg langs het spoor en de 
integrale ontwikkelingsvisie

▪ uitvoeringsgericht RUP: grondverwerving, financiële haalbaarheid, 
communicatie …



1. Ontwerprichtlijnen

2. Tracé onderzoek noord / zuid

3. Voorstel voorkeurstracé

4. Procedures mobiliteit en ruimtelijk beleid



ONTWERP richtlijnen voor het tracé

▪ kwaliteitseisen tracé van een fietssnelweg
▪ een zo rechtlijnig mogelijke verbinding
▪ zo veilig mogelijke kruisingen (fietsbrug / fietstunnel)
▪ vrijliggende fietspaden
▪ een goede en landschappelijke integratie

▪ knooppunten over ringwegen en kanaal

▪ tracé binnen bestaande wegenis of nieuw te verwerven ruimte

kanaal

N36

R8

N382

spoorwegbruggen



ONTWERP richtlijnen voor de inrichting

▪ richtlijnen Infrabel
▪ 4,5m vanaf buitenste spoorstaaf

▪ spoorwegbruggen:



ONTWERP richtlijnen voor de inrichting

▪ vademecum fietsvoorzieningen
▪ breedte: min. 4m + 1 m schrikafstand aan beide zijden

▪ hellingsgraad: max. 2%, comfortabel 1% (uitzonderlijk max. 4%)

▪ tunnels: min. 2,5 m vrije hoogte
▪ boogstraal: min. 35m – 30 km/u (min. 15 m bij aantakkingen – 20 km/u)



ONTWERP richtlijnen voor de inrichting

▪ vademecum fietsvoorzieningen
▪ richtlijnen Infrabel
▪ aanleg fietspad

► fietsen in voorrang
► beperkt gemengd gebruik



ONTWERP richtlijnen voor de inrichting

▪ modeldwarsprofiel 10m

▪ modeldwarsprofiel 6m



1. Ontwerprichtlijnen

2. Tracé onderzoek noord / zuid

3. Voorstel voorkeurstracé

4. Procedures mobiliteit en ruimtelijk beleid



indicatieve PLANCONTOUR 

voorstel BESTEMMING



PARTICIPATIE / inspraak 

23 oktober 2017 – 05 januari 2018 (min. 60 dagen publieke raadpleging)

▪ startnota ter inzage in stadhuis/provinciehuis + website

▪ tentoonstelling infopanelen: +/- 3 weken in elke stad

▪ 1 infomarkt per stad tijdens de tentoonstellingsperiode



PARTICIPATIE / inspraak via inspraakformulier 

veel voorkomende inspraakreacties:

• privacy en/of landschappelijke inkleding 
• veiligheid voor de gebruikers (snelheidsbeperkingen, voetgangers op het fietspad, …) 
• breedte van het fietspad 
• eigendomssituatie en/of mogelijk verlies van een deel van de eigendom 
• behoud van voldoende parkeermogelijkheden voor de deur 



PARTICIPATIE / inspraak 

adviezen van overheidsinstanties:

• impact op de landbouw en natuurwaarden
• (verkeers-)technisch ruimtelijk onderzoek

• potentiële lokale aantakkingspunten 
• vermijden van conflicten tussen gebruikers
• fietsbruggen en sociale veiligheid

• financiële haalbaarheid
• stationsomgeving: fietsenstallingen, onthaal reiziger
• eventuele toekomstige spoorgebonden bedrijvigheid
• afstemming met complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
• afstandsregels tot erfgoed (sluis)



VOLGENDE STAPPEN: 

▪ technisch-ruimtelijk onderzoek
▪ m.i.v. verkeerskundig onderzoek en verkeerstellingen
▪ uitwerking specifieke dwarsprofielen per segment
▪ landschappelijke inrichting

▪ milieu-effectenrapport (bovenlokaal niveau)

▪ studie bereikbaarheid landbouwpercelen (beperkte LER)

▪ gesprekken met individuele landbouwers/eigenaars
▪ procedure mobiliteit: startnota + projectnota (GBC, RMC)
▪ opmaak inrichtingsnota

studiebureau

VLM



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ analyse per segment



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ analyse per segment: fiches + dwarsprofielen



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ analyse van de kruispunten



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ ontwerpend onderzoek



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ ontwerpend onderzoek: varianten tracé en inrichting



TECHNISCH – RUIMTELIJK ONDERZOEK

▪ ontwerpend onderzoek: evaluatie volgens criteria



Studie bereikbaarheid landbouwpercelen (VLM)



Ontwerp MER

disciplines:

• Mens-mobiliteit
• Bodem
• Water
• Biodiversiteit
• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
• Mens
• Klimaat



PARTICIPATIE 2.0

Inspraak

08 april 2019 – 06 juni 2019 (60 dagen publieke raadpleging)

▪ startnota ter inzage in stadhuis/provinciehuis + website
▪ tentoonstelling van 09/04 tot 26/04: vloersticker met infopanelen in CC 

Het Spoor in Harelbeke
▪ infomarkt: 24/04/2019 van 14u-18u





BIJKOMEND ONDERZOEK na publieke raadpleging 2.0:

bijkomend onderzoek toevoegen aan startnota mobiliteit:
• extra dwarsprofielen
• technische haalbaarheid tunnels onder spoorweg (hoogte, 

breedte, hellingsgraad)
• schema circulatie eenrichtingsstraten / wegnemen parkeren
• toevoegen telgegevens
• locaties: zie hierboven

woning Tapuitstraat

Gaverkestraat

woning Lissebroek
fruitboomgaard

Papestuk

BerkenlaanHarlemboislaan

bijkomend alternatief

stationsomgeving



1. Ontwerprichtlijnen

2. Tracé onderzoek noord / zuid

3. Voorstel voorkeurstracé

4. Procedures mobiliteit en ruimtelijk beleid



noord

zuid

Stasegemsestraat

Guldenspoorpad - Passionistenlaan

Gaverkestraat -
station

noordVOORSTEL voorkeurstracé



Stasegemsestraat

Guldenspoorpad - Passionistenlaan

Gaverkestraat -
station

VOORSTEL voorkeurstracé: voorontwerp PRUP



VOORSTEL voorkeurstracé: bestemmingen in voorontwerp PRUP











COMMUNICATIE in PROCEDURE PRUP

Persbericht



Verdere uitwerking van voorkeurstracé in PROJECTNOTA



Uitvoeringsnota?

Afspraken over 
• Grondverwerving

• Bezettingscontract op gronden Infrabel
• Aankoop private (landbouw)gronden 

• in der minne
• onteigeningsplan opmaken?

• Opmeting?
• Prijsraming + 1e onderhandeling
• Projectnota bij voorlopige vaststelling PRUP?

• Realisatie en (gezamenlijke) financiering
• Fietsfonds
• Planbaten
• …

• Beheer



1. Ontwerprichtlijnen

2. Tracé onderzoek noord / zuid

3. Voorstel voorkeurstracé

4. Procedures mobiliteit en ruimte



Mobiliteitsbeleid

• Startnota mobiliteit: intergemeentelijke projectstuurgroep (IPSG)                                                   
goedkeuring op 30/09/2019 en 05/06/2020

• Afweging tracé noord / zuid
• Voorstel voorkeurstracé
• Belang van communicatie op juiste moment

• Projectnota mobiliteit: intergemeentelijke projectstuurgroep  (IPSG) 
voorgelegd op 29/06/2021

• Concrete ruimte-inname (belangrijk voor PRUP)
• Belangrijk in communicatie naar omwonenden

• aanvullende projectnota:                                             
voorleggen aan intergemeentelijke projectstuurgroep (IPSG) 

• technische verfijningen (bruggen, tunnels)



Ruimtelijk beleid

• Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP):
• Fase startnota (2x)

• Publieke raadpleging (2x): infomarkten

• Fase scopingnota: inspraak verwerken (website)

• Fase voorontwerp (administratieve fase)
• Communicatie rond voorkeurstracé: persbericht

• Fase ontwerp voorlopige vaststelling                              
(incl. onteigeningsplan?)
• Openbaar onderzoek: infomarkten?

• Fase definitieve vaststelling PRUP
• Terugkoppeling naar publiek



COMMUNICATIE in PROCEDURE PRUP

Persbericht
Publieke 

communicatie



Conclusies

• Samenwerking met steden, Infrabel, AWV en 
De Vlaamse Waterweg is belangrijk.

• Belang van wisselwerking tussen procedures 
mobiliteit en ruimte.

• Goede en gerichte communicatie op het terrein 
is cruciaal voor het draagvlak: omwonenden, 
middenveldorganisaties, …



De ruimtelijke invalshoek bij het bepalen van 
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