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Inleiding 
 
Sinds de sloop van de oude fabrieksgebouwen van de textielfabriek Vetex NV in het begin van de jaren 
2000, zijn er geen grote wijzigingen gebeurd op de site. De renovatie en herbestemming van het oude 
Poortgebouw aan de Pieter De Conincklaan in 2006 maakten van de site het kloppend hart van de Sint-
Jansbuurt. 
 

Poortgebouw en Vetex-weide 
 
Naast de thuishaven voor het Buurtcentrum V-TEX en Chiro Sint-Jan maken nog veel verenigingen ge-
bruik van de oude fabriekshal: diverse sportclubs, vzw AjKo, een circusclub en Buurtschool V-Tex zijn 
slechts enkele voorbeelden. Het is ook een dankbare plek voor evenementen. Denk maar aan de the-
atervoorstellingen die er geregeld doorgaan, de markt voor boeren uit de buurt, filmvoorstellingen, 
Iftars,… 
 
Hetzelfde geldt voor de open groene ruimte voor het Poortgebouw – ‘de Vetex-weide’ in de volks-
mond. Het is het dagelijks toevluchtsoord voor kinderen en jongeren uit de buurt. Wandelaars laten 
er graag hun hond uit, jonge gezinnen maken gebruik van het kleine speelpleintje en het is de groene 
speelplaats voor de Buurtschool. Ondertussen maakte de Vetex-weide ook naam als evenementen-
plein, met jaarlijkse activiteiten als het steeds groter wordende TEXtival, een fietsbeurs, een benefiet, 
een barbecue of potluck en zelfs een camping. 
 
 

 
Potluck op de Vetex-weide                                                                                                                                       TEXtival 0.6 (2018) 

 

Geclaimd door de buurt 
 
Dat de site al meer dan vijftien jaar braak ligt, heeft er ook voor gezorgd dat de dichtbevolkte buurt 
zich de site heeft toegeëigend. Al snel werd een groot stuk grond aan de Vaartstraat een officieuze 
parking om tegemoet te komen aan de toenemende parkeerdruk. Buurtbewoners begonnen zich zelfs 
spontaan te organiseren om delen van de site bruikbaar te maken. Zo kwam er, met logistieke steun 
van Buurtwerk en hulp van vrijwilligers, een zelf ontworpen fietsparcours. De buurt sloeg ook de han-
den in elkaar om een wilgentunnel te maken. 
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Wilgentunnel en BMX-parcours, beide gemaakt door geëngageerde buurtbewoners 

 
Kortom, de buurt heeft de herbestemming van de site niet afgewacht om de VTEX te claimen. Onder-
tussen zijn reeds meerdere generaties verknocht aan dit groene plekje in hun wijk: velen van de oudere 
generatie hebben er gewerkt, hun kinderen zijn er opgegroeid en nu spelen hun kleinkinderen zich er 
de longen uit het lijf. 
 

Achterhaalde uitgangspunten 
 
De uitgangspunten van bijna 20 jaar geleden gelden vandaag niet meer. De VTEX ontwikkelde zich op 
een organische manier tot het kloppend hart van de Sint-Jansbuurt en vervult enkele voor het maat-
schappelijk weefsel vitale sociale en groene functies. 
 
Maar ook de wereld stond niet stil. Op onze overbevolkte planeet is het denken over consumptie, 
ruimtelijke ordening en architectuur grondig geëvolueerd. Het is onderhand duidelijk dat de span-
kracht van onze planeet niet oneindig is en dat we de limieten op vlak van energie, mobiliteit en ruimte 
stilaan hebben bereikt. 
 
De natuur zal alleen overeind blijven als we weigeren om haar vol te tekenen en dringend een totale 
betonstop inroepen. Vlaanderen heeft het kleinste percentage vrije natuur in heel Europa: 3 procent. 
Elke dag verdwijnen zes voetbalvelden aan open ruimte. Als we niet opletten, is Vlaanderen in het jaar 
2050 één bebouwde, verharde vlek.1 Uit het Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies 
van Natuurpunt blijkt dat elke dag 394m2 wordt verhard in Kortrijk. 2 
 
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is duidelijk: hij wil een einde maken aan ons verspreid model 
van bebouwing, waardoor de prijzen voor energie en riolering tot 20% hoger liggen dan in de rest van 
de EU en openbaar vervoer nooit rendabel kan worden.3 De Vlaams Bouwmeester en zijn team willen 
komaf maken met de Vlaamse anti-stedelijke houding en pleiten voor verdunning waar het moet en 
niet bouwen waar het kan.  
 
Er gaan ook steeds meer stemmen op voor een radicale ommezwaai van het gesloten, lineair econo-
misch denkpatroon naar een nieuw economisch model en een nieuwe relatie tussen producent en 
consument. Het begrip ‘eigendom’ verliest dan zijn waarde en collectiviteit en een circulaire economie 
komen in de plaats. Dat vereist een gewijzigd denkpatroon en het is een taak van de overheid om 
hiervoor draagvlak te creëren. 
 

                                                           
1 Interview met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in Humo, 15/05/2018 
2 Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies Natuurpunt, Mechelen, 27 augustus 2018 (link) 
3 Cahier #3, Duurzaam ruimtegebruik, Verslaglegging van de lezingenreeks Less is More – minder ruimte vraagt om meer architectuur, AR-
TUR en Kamp C., maart 2015 

https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/betonrapport-natuurpunt-2018.pdf
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Kortrijk: feiten en cijfers 
 

(Over)aanbod aan woongebied en woningen 
 
In 2017 pakte Stad Kortrijk uit met ‘Kortrijk 2025 – de Stadsdebatten’, die moesten resulteren in een 
ruimtepact tussen de stad en haar inwoners. In zijn presentatie op de laatste van de drie stadsdebatten 
citeerde architect en stedenbouwkundige Joachim Declerck de demografische prognoses voor Kortrijk 
en de behoefte aan woningen in de stad.  Daaruit bleek dat er 891 woningen nodig zijn om tot 2030 te 
voldoen aan de behoefte aan wonen, terwijl het potentieel aanbod aan wooneenheden in woongebied 
(25 woningen per hectare) 6.533 bedraagt.4 Er is in Kortrijk dus nog véél beschikbare ruimte om te 
wonen. 
 

 
Demografische prognoses tot 2030 - woningvraag en -aanbod 

(Bron: Stadsdebatten 2025) 

 
Bovendien is in Kortrijk het overaanbod aan nieuwbouwwoningen extreem groot. De titel van een ar-
tikel in De Tijd van 6 oktober 2018 is veelzeggend én alarmerend: “12 jaar nodig om alles te verkopen 
in Kortrijk”. “’Als de vraag niet stijgt of het aanbod niet daalt, is met de huidige bevolkingsgroei twaalf 
jaar nodig om alle gekende nieuwe sites te verkopen’, zegt Frédéric Vandenhende van de vastgoedad-
viseur Investr.”5 
 

Luchtkwaliteit 
 
Een leefbare stad wordt ook sterk bepaald door de luchtkwaliteit. Het is al decennia lang een bezorgd-
heid, maar in de voorbije jaren is het thema van luchtvervuiling niet meer weg te denken uit het maat-
schappelijk debat. Luchtkwaliteit is afhankelijk van de aanwezigheid van stoffen die schadelijk zijn voor 
de gezondheid van mens en dier. De belangrijkste bronnen in stedelijk gebied zijn het verkeer en de 
industrie. 
 
Drie belangrijke bronnen van luchtvervuiling zijn stikstofdioxide (NO2), roet (black carbon) en fijnstof. 
Uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de luchtkwaliteit in de Sint-Janswijk 
vooral negatief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van belangrijke verkeersaders van de Kortrijkse 

                                                           
4 Presentatie van Joachim Declerck tijdens het derde stadsdebat in Kortrijk, 24/10/2017, slide 57 
5 Artikel in De Tijd van 6 oktober 2018, Vastgoedontwikkelaars onderschatten risico op overaanbod in steden, p.5 (link) 

https://drive.google.com/open?id=1tWM-Xp8TiC8rnrQgsC0Wwt3DAOdz6WmB&fbclid=IwAR3X1GJsF515vj1fW901q9BzusJiWSdRSEvBd6edDfiv1HLL5MBAJb1vtWw
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binnenring (R36): de Gentsesteenweg en de Groeningelaan. Ook de resultaten voor de straten langs 
het Kanaal Kortrijk-Bossuit laten minder fraaie resultaten zien. 
 

 
Stikstofdioxide (NO2), fijnstof PM2,5 en roet (black carbon) – cijfers VMM, 2017 

 
Dat blijkt ook uit de metingen die gebeurden door CurieuzeNeuzen6, het grootste burgeronderzoek – 
citizen-scienceproject – naar luchtkwaliteit door 20.000 Vlamingen: 
 
 

Groen in de buurt en de stad 
 
De Stadsmonitor 2017, die de maatschappelijke ontwikkelingen in de 13 Vlaamse centrumsteden be-
schrijft, schetst een beeld van de aanwezigheid van en tevredenheid van stadsbewoners over het 
groen in de stad. Daaruit blijkt dat het aandeel van buurtgroen (minimum 0,2 hectare) in de opper-
vlakte van de stad beduidend lager ligt dan de andere centrumsteden (op Roeselare na). Het aandeel 
buurtgroen bedraagt slechts 9%, terwijl het gemiddelde voor de andere centrumsteden 22% en voor 
het Vlaams Gewest 24% bedraagt. Overigens scoort Kortrijk barslecht als het gaat over het aandeel 
inwoners dat in de buurt van wijkgroen (minimum 10 hectare) woont: 32,1% tegenover gemiddeld 
58,9% voor de centrumsteden en 66,7% voor het Vlaams Gewest. 
 

 
Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de stad 

(Bron: Stadsmonitor 2017, p. 249) 

                                                           
6 https://curieuzeneuzen.be/ 
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Een ander sprekend cijfer uit de Stadsmonitor is te vinden bij de tabel over het aandeel inwoners en 
kinderen dat woont binnen 400 meter loopafstand van speelruimte. Ook daar hinkt Kortrijk achteraan 
het peloton, alleen Aalst doet het beduidend slechter (totale bevolking: 56,2%, kinderen 55,5%).7 
 
Kortom, Kortrijk beschikt over een gigantisch overaanbod aan bouwgronden: zelfs zeven keer groter 
dan de behoefte, rekening houdend met de demografische prognoses. De stad kan echter maar 
zwakke cijfers voorleggen op het vlak van luchtkwaliteit en kampt met een schrijnend tekort aan buurt-
groen en speelruimte. 
 
 

Grote woorden en beloftes 
 

Stadscoalitie: Plan Nieuw Kortrijk (2012) 
 
Sinds het aantreden van de stadscoalitie van Open Vld, Sp.a en N-VA in 2012 waait er een nieuwe wind 
door de stad. Het Plan Nieuw Kortrijk, het bestuursakkoord voor de legislatuur 2012-2018, baadt in 
volzinnen als “Kortrijk moet een stad zijn van en voor alle mensen van Kortrijk”, “Kortrijk kiest voor 
sterke straten, buurten en wijken” en hecht daarom “veel belang aan wijk-, straat- en buurtcomités”.8 
 

Concreter wordt het in het hoofdstuk ‘Een stad die verjongt en vergroent’: “Kortrijk 
heeft te weinig groen en open ruimte en behoort tot de bosarmste regio’s van Vlaan-
deren. De stadscoalitie legt zich hier niet bij neer en investeert in oude en nieuwe 
groenzones. (…) We doen er alles aan om de schaarse natuur te behouden, groene 
zones met elkaar te verbinden en uit te breiden.” 
 

De stadscoalitie wil, onder het motto Kortrijk Klimaatstad, ook overal groen in de stad: “Via parken en 
kleinere groenelementen brengen we de natuur in de stad. We grijpen alle kansen om groen- en park-
zones op te waarderen, aan te leggen of te openen.” 
 
Daarnaast schenkt het bestuursakkoord aandacht aan een betaalbare stad: “Kortrijk heeft nog vol-
doende woongebied om de voorziene groei op te vangen. Dat is goed nieuws. Een aandachtspunt even-
wel: veel ruimte kan leiden tot overaanbod. Dat kan leegstand veroorzaken, een reële bedreiging voor 
het hart van de stad omdat daar de meeste oudere en minder kwaliteitsvolle woningen staan.” En gaat 
verder met: “Door de publieke ruimte aantrekkelijker en groener te maken stimuleert de stad haar 
inwoners om blijvend te investeren in hun woning. We maken van de strijd tegen leegstand en verkrot-
ting een prioriteit.” 
 
Kortrijk belooft ten slotte ook een kindvriendelijke stad te zijn: “We geven kinderen alle ruimte om te 
spelen en te ontdekken. We voorzien voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte in de stad en in het 
groen: van speelstraten tot een speelbos.” 
 
Kortom: “De stadsontwikkeling gaat verder. We maken keuzes die ambitieus, maar haalbaar en be-
taalbaar zijn.” Dat zijn allemaal woorden die het buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang als muziek in de 
oren klinken. 
 
 
 

                                                           
7 Stadsmonitor 2017, p. 52-53 
8 Plan Nieuw Kortrijk: https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/plannieuwkortrijk_web.pdf  

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/plannieuwkortrijk_web.pdf


Het Plan van Tsjing Tsjang (november 2018) – p. 8 
 

Kortrijk Spreekt en de Stadsdebatten 
 
Het stadsbestuur heeft de bevolking van alle wijken in de deelgemeenten en de binnenstad betrokken 
bij het schrijven van dit Plan Nieuw Kortrijk en wil dat beleid ook tijdens zijn regeerperiode verder 
zetten met Kortrijk Spreekt: “een volwaardige samenwerking [tussen bewoners en bestuur, red.] in de 
periode 2013-2018 die we vastleggen in een participatiecharter”. 
 
In 2017 organiseert Kortrijk de Stadsdebatten. Kortrijk 2025 – Stad in verandering moest als basis die-
nen voor een nieuw ruimtelijk beleid voor Kortrijk. Het doel is een ruimtepact vast te leggen tussen 
stad en inwoners, met burgerinspraak in toekomstige stadsprojecten en ruimtelijke projecten. De 
stadsdebatten worden afgetrapt met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, architect en stedenbouw-
kundige Joachim Declerck en schepen voor Bouwen en Wonen Wout Maddens (Open Vld) die zich 
buigen over de toekomst van Kortrijk. 
 

 
Eerste Stadsdebat, Leo Van Broeck, Joachim Declerck en Wout Maddens, 9/3/2017 

 
Op het tweede stadsdebat zijn de inwoners aan de beurt. Na afloop komen een aantal duidelijke 
thema’s bovendrijven die tot concrete principes worden uitgewerkt. Tijdens het derde stadsdebat wor-
den binnen die principes enkele prioriteiten naar voor geschoven, o.a. een veilig en snel fietsnetwerk, 
toegang tot het landschap, gemengde woon-werkwijk, ruimte delen, ruimte behouden, koppelen on-
derwijs en ondernemen, werkruimtes delen, groene lanen, groen fietsnetwerk en zelfs nieuwe buurt-
parken. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen van 14/10/2018 
 
Ondertussen zijn de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 achter de rug. Het stond in de 
sterren geschreven dat de meeste partijen opnieuw de mond vol zouden hebben over groene pleinen 
en parken, kiezen voor niet bebouwen, een betere mobiliteit en kwaliteitsvollere inspraak van de be-
woners. Meer nog, de VTEX was twee weken lang niet uit het verkiezingsnieuws te slaan. Het Nieuws-
blad kopte zelfs: “V-texsite op Sint-Janswijk hot item in Kortrijkse verkiezingsstrijd.”9 Net voor de 
stembusslag lijstte VTEX Tsjing Tsjang in een kort filmpje alle verkiezingsbeloftes op.10 
 
Op 17 oktober 2018 kondigde burgemeester Van Quickenborne aan dat de coalitie in dezelfde samen-
stelling de legislatuur 2019-2024 zal ingaan. Het is nog even wachten op de concrete inhoud van het 

                                                           
9 Artikel in Het Nieuwsblad van 20 september 2018 (link) 
10 https://youtu.be/8-BAjtuYC4Q  

https://drive.google.com/open?id=1rf_ZY7YDdZBOV6BTZxIOM0NAV_QJV4yK
https://youtu.be/8-BAjtuYC4Q
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nieuwe bestuursakkoord, maar de ambitieuze krijtlijnen11 die op de persconferentie naar voor werden 
geschoven, zijn alvast veelbelovend: de open ruimte moet worden gekoesterd, een verkavelingsstop, 
stilteplekken, de stap van ‘Kortrijk Spreekt’ naar ‘Kortrijk Doet’… Dat treft, want het is precies wat 
buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang nastreeft. VTEX Tsjing Tsjang kijkt verwachtingsvol uit naar de 
daden na de woorden. 
 
 

‘Kleine’ meningen en grote verwachtingen 
 
Voor ons telt vooral de stem van de bewoners. Bij de geboorte van het buurtactiecomité VTEX Tsjing 
Tsjang was onze eerste eis: het verkrijgen van inspraak. De buurt had genoeg van de oncontroleerbare 
geruchten over nieuwe plannen, terwijl niemand leek te weten hoe het precies zat. Na een assertieve 
start van VTEX Tsjing Tsjang en een geslaagde startavond met een droomboom waar de buurtbewo-
ners hun wensen voor de VTEX konden aan ophangen, werd ons door de Stad en de bevoegde Schepen 
buurtparticipatie gegarandeerd. 
 
Op 20 maart 2018 was er een uitgebreid inspraakmoment voor de ruime buurt, met een heel grote 
opkomst: bijna 150 mensen. Het werd een open brainstorm aan de hand van 5 infopanelen met ver-
schillende thema's: het centrale Middengebouw, sociale functies (activiteiten), groen en publieke 
ruimte, woningen, parkeren en mobiliteit. 

 
Na analyse van de resultaten werden de volgende 
conclusies gemaakt: de overgrote meerderheid 
van de buurtbewoners wil absoluut géén nieuwe 
woningen, wil zo veel mogelijk behoud van open 
ruimte met sport- en spelmogelijkheden, inclu-
sief de Engelse tuin, en wil het oude fabrieksge-
bouw – het zogenaamde Middengebouw – 
(deels) behouden. Een heel grote bekommernis 
van de buurt is de stijgende parkeerdruk. 
 
Ondanks deze niet mis te verstane boodschap 
van de buurtbewoners, lieten het stadsbestuur 
en het AGB SOK (Stadsontwikkelingsbedrijf Kort-
rijk, de eigenaar van de gronden) meteen weten 
dat niet bouwen geen optie is. 

 

Slechts één conclusie… 
 
Niettemin: de claim van de buurt, de geëvolueerde visie op duurzame stadsontwikkeling, de cijferma-
tige vaststellingen over het gigantische overaanbod aan bouwgrond en nieuwbouwwoningen, de 
slechte luchtkwaliteit en het schrijnend gebrek aan groen en speelmogelijkheden in de stad, de grote 
ambities in Plan Nieuw Kortrijk en de voorstelling van de coalitie 2019-2024, de analyses van de Stads-
debatten, het geflirt met de Vlaams Bouwmeester en ten slotte (in onze ogen het belangrijkste argu-
ment) de overduidelijke mening van de buurtbewoners… Alle argumenten wijzen in één en dezelfde 
richting: de VTEX moet het kloppend hart en de groene long van de Sint-Janswijk blijven. Verkavelen 
en bouwen horen daar gewoon niét bij. Dit is een unieke kans om in een dichtbevolkte residentiële 
wijk, op wandelafstand van het stadscentrum, een site van 2,3 hectare een nieuwe toekomst te kunnen 
geven. En hoe kan dat beter dan met een duurzaam modelproject en met de blik op 2050? 

                                                           
11 http://www.tsjingtsjang.be/uploads/2/2/9/6/22964806/181019_reactie_nieuwe_coalitie.pdf Zie ook: https://www.kortrijk.be/si-
tes/kortrijk/files/2018-10/krachtlijnen20192024.pdf  

Uitgebreide en druk bijgewoonde 
buurtvergadering van 20/3/2018 

 

http://www.tsjingtsjang.be/uploads/2/2/9/6/22964806/181019_reactie_nieuwe_coalitie.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-10/krachtlijnen20192024.pdf
https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/2018-10/krachtlijnen20192024.pdf
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Het Plan van Tsjing Tsjang 
 

Nieuw denkkader 
 
Omdat de oorspronkelijke uitgangspunten voor de herbestemming van de VTEX doorheen de jaren 
door maatschappelijke evoluties compleet werden ingehaald, dringt een toekomstgericht en duur-
zaam totaalproject zich op.  
 
De ontwikkeling van een site van 2,3 hectare in een dichtbevolkte woonwijk, met een heel diverse 
bevolking, weinig (particulier) groen, relatief hoge graad van leegstand en verkrotting en een steeds 
complexer wordende mobiliteit, kan nooit los gezien worden van de ruimere context. Of zoals Leo Van 
Broeck het verwoordt: “Ontwerpers moeten generalisten en systeemdenkers blijven. Ze moeten vol-
doende afweten van stedenbouw, techniek, detaillering, sociologie, ruimtelijke ordening, landschap en 
mobiliteit om het overzicht te kunnen bewaren.” 
 
 

 
 
 
Het project moet dus de vijfhoek, gevormd door de aangrenzende straten, overstijgen en een meer-
waarde bieden voor de hele buurt. Een kwaliteitsvolle ontwikkeling kan bovendien de katalysator zijn 
van stadsvernieuwing door zijn gunstige invloed op verkrotting en leegstand, de aanwezigheid van 
groen en een vernieuwde visie op mobiliteit. 
 

Project van de toekomst  
 
Een innovatief en toekomstgericht modelproject kijkt verder dan de horizon en mikt op de verre toe-
komst. In algemene termen gaat het over een visie op wonen die zich richt op verdunning en archi-
tecturale kwaliteit, de publieke ruimte die een gepaste mix biedt van groene en sociale functies, een 
duurzaamheid die streeft naar een grote leefbaarheid, een beperkte grondinname en de introductie 
van vormen van collectiviteit en ten slotte ook een waarachtige participatie die het ownership over 
de buurt en het buur(t)gevoel krachtig versterkt. Een toekomstproject dat rekening houdt met deze 
aandachtspunten, zal de stadsgrenzen overstijgen en kan een inspirerende voorbeeldfunctie vervul-
len waar Kortrijk terecht trots op mag zijn. 
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Volledige site 
 
De VTEX is het kloppend hart en de groene long van de ruime buurt. Een herbestemming kan geen 
afbreuk doen aan die vitale functies. Dat vereist een multidisciplinaire aanpak waardoor de verschil-
lende aspecten van de ontwikkeling van een stadsdeel – wonen, publieke en groene ruimte, mobiliteit 
en parkeren – in één doordacht en coherent ontwerp uitmonden. Een goed werkend multidisciplinair 
team bestaat idealiter uit een architect, een landschapsarchitect en stedenbouwkundige en een duur-
zaamheidsexpert. Een slimme indeling van de site bevordert bovendien de sociale controle zodat vor-
men van overlast vroegtijdig in de kiem worden gesmoord zonder een toevlucht te moeten zoeken tot 
repressieve maatregelen. 
 
Met een doordacht en coherent ontwerp kan vermeden worden dat de verschillende delen van de 
site, zoals de Engelse tuin, het Poortgebouw, de groene en publieke ruimte en het Middengebouw, 
losstaande eilandjes worden. Een open, toegankelijk en groen karakter doorheen de volledige site 
vormt voor het buurtactiecomité het basisprincipe waaraan alle ontwerpkeuzes moeten worden ge-
toetst. 
 
De blik moet steeds gericht zijn op de ruime buurt. Om een goede inbedding in de Sint-Janswijk te 
verzekeren, kunnen de drie grote toegangen (Veldstraat, Vaartstraat en Pieter De Conincklaan) de 
gastvrijheid beklemtonen met een uitnodigende mix van groen en fietsstraten. Indien ook auto’s toe-
gang moeten krijgen, kunnen de fiets- en autostraten op een veilige manier van elkaar gescheiden 
worden. 
 
 

Blueberry Hill 
 
In juni 2018 stelden het stadsbestuur en het SOK een alternatieve invulling van het Middengebouw 
voor. Het aflopende huurcontract van het gebouw waar de Kortrijkse klimclub Blueberry Hill in huist, 
dwingt de zaakvoerder om op zoek te gaan naar een andere locatie, met voorkeur in Kortrijk. Het SOK 
en het stadsbestuur, en niet in het minst de eigenaar van Blueberry Hill zelf, lieten daarbij hun oog 
vallen op de VTEX en het Middengebouw. 
 
 

 

 

Blueberry Hill in het huidig pand in de Zwevegemsestraat in Kortrijk 
(© https://www.blueberry-hill.be/) 
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Blueberry Hill biedt veel activiteiten aan voor een groot publiek van verschillende leeftijden. VTEX 
Tsjing Tsjang is tevreden dat het oorspronkelijke idee van een volledig verhuis werd afgezwakt tot een 
beperkt programma met boulderen en nevenactiviteiten (speleo, boogschieten, horeca…). Het uitge-
breide programma zou zonder twijfel een veel te grote impact hebben, vooral op het vlak van inname 
van openbare ruimte, mobiliteit en parkeerdruk. 
 
De komst van Blueberry Hill, ook in een afgeslankte versie, is echter niet het droomscenario van het 
buurtactiecomité. De buurt is vragende partij om het oude fabrieksgebouw – het Middengebouw – om 
te bouwen tot een polyvalente ruime of overdekte buurthal (zie verder). VTEX Tsjing Tsjang is zich wel 
bewust van het belang van de klimclub voor het sportaanbod van en de aantrekkingskracht voor Kort-
rijk en ruime omgeving. Bovendien past de soort activiteit binnen de VTEX-sfeer en vergemakkelijkt de 
komst van een private investeerder een herbestemming van het Middengebouw. 
 
VTEX Tsjing Tsjang blijft echter heel bezorgd over de komst van Blueberry Hill en de concrete uitwer-
king. De vraag is of de draagkracht van de VTEX en de ruimere buurt de komst van Blueberry Hill aan-
kan. Een afzonderlijke nota van 12 juli 2018 somt de opmerkingen en bezorgdheden op over de in-
bedding in de volledige site, de inname van open en publieke ruimte, mobiliteit, parkeren en het Mid-
dengebouw.12 
 
De komst van Blueberry Hill kan een grote troef worden voor de VTEX-site, maar in dat geval moeten 
de huidige uitgangspunten losgelaten worden en het concept herbekeken. Van nieuwe bebouwing 
kan dan uiteraard absoluut geen sprake zijn. VTEX Tsjing Tsjang is ervan overtuigd dat een kwaliteits-
volle integratie op de site mogelijk is, maar betwijfelt of moet worden vastgehouden aan het Midden-
gebouw. De ligging in het publieke hart van de site maakt het immers minder geschikt voor grootscha-
lige private activiteiten. Een open, buurtgerichte en laagdrempelige werking van de klimclub schept 
dan weer opportuniteiten voor de cultureel en sociaal-economisch heel diverse buurt. Bovendien ver-
hoogt zo ook de sociale controle. Grote uitdagingen blijven echter het mobiliteitsvraagstuk en de nu 
al hoge parkeerdruk in de Sint-Janswijk. 
 

Wonen 
 
Alle argumenten wijzen in de richting van een ontwikkeling waar bouwen en wonen geen deel van 
uitmaken. Het buurtactiecomité wijst nieuwe bebouwing op VTEX dan ook resoluut af. Sinds de start 
van het participatietraject in februari 2018 hoorde VTEX Tsjing Tsjang nog geen enkel valabel argument 
dat het tegendeel bewijst. 
 
Bovendien hebben sommige straten in de buurt 
te kampen met leegstand en verkrotting. Een 
mogelijkheid is dat het stadsontwikkelingsbe-
drijf (SOK) deze woningen na verwerving en al 
dan niet na renovatie of sloop doorverkoopt 
aan alleenstaanden en jonge koppels of gezin-
nen. Ook bouwblokrenovatie kan deze straten 
een nieuw elan geven. Bovendien wordt zo de 
strijd aangegaan met huisjesmelkerij en ver-
waarlozing en het straatbeeld verfraaid. In 
combinatie met een open en groene VTEX op 
wandelafstand, wordt hiermee een aantrek-
kingspool voor jonge gezinnen gecreëerd – toch 
een duidelijke ambitie van het stadsbestuur.  

                                                           
12 Zie: http://www.tsjingtsjang.be/uploads/2/2/9/6/22964806/180712_standpunt_vtt_bbh_architecten.pdf  

Project Bouwblokrenovatie (2008-2012) 
Pluimstraat en Slachthuisstraat Kortrijk 

http://www.tsjingtsjang.be/uploads/2/2/9/6/22964806/180712_standpunt_vtt_bbh_architecten.pdf
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Maar dat neemt niet weg dat het buurtcollectief een visie heeft over bouwen. Duurzaam wonen houdt 
in dat het grondgebruik zo klein mogelijk wordt gehouden. VTEX Tsjing Tsjang pleit binnen de stads-
ontwikkeling van Kortrijk, net als de Vlaamse Bouwmeester, voor compact en gestapeld wonen. De 
wooneenheden moeten betaalbaar zijn voor verschillende inkomensklassen en moeten mikken op een 
gezonde sociale mix, denk maar aan eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen, ouderen… Ook hier 
is een open, toegankelijk en groen karakter primordiaal. Er wordt gewaakt over de integratie met de 
omliggende woningen. Omwonenden krijgen ook de kans om tuinen uit te breiden of bereikbaar te 
maken. Bovendien moeten duurzame ingrepen op diverse gebieden (energie, circulaire economie, col-
lectiviteit…) meer te bieden hebben dan een ecologisch sausje over het geheel. Er wordt volwaardige 
ruimte gemaakt voor collectieve voorzieningen zoals fietsenstallingen, collectieve buffers voor hemel-
water, zonnedelen, een warmtenet…  
 
 
 

 
 
 
Is de Kortrijkzaan daar wel klaar voor? Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft al een antwoord 
klaar: “Het kan me niet schelen waar de Vlaming klaar voor is. De planeet is niet klaar voor de mens als 
die zo verder doet.”13 

 
  

                                                           
13 Het Laatste Nieuws, 12 september 2017 
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Publieke en groene ruimte 
 
Waar de straat vroeger een belangrijke rol speelde in sociaal contact en ontmoetingen, is dat vandaag 
veel minder het geval. Bovendien wordt de straat als publieke ruimte steeds meer gebruikt om het 
autogebruik te faciliteren. Terwijl de densiteit van steden toeneemt en de woonoppervlakte beperkter 
wordt, groeit ook de behoefte aan ruimte voor de mensen zelf. In een stad met steeds meer mensen 
is het bovendien onmogelijk om ieder huisje een tuintje te geven.14 
 
In een stedelijke omgeving is groene ruimte schaars. Nochtans is de vraag bij bewoners, die vaak een 
hectische en zittende levensstijl hebben, naar een kwaliteitsvolle groene ruimte voor buitenactivitei-
ten groot, zeker in combinatie met een sterke verstedelijking. Buurtgroen is zeer belangrijk voor een 
kwalitatieve woon- en leefomgeving. Bovendien is de gunstige invloed op milieu en gezondheid en 
sociale en stedelijke aspecten groot.15 
 
De herbestemming van de VTEX biedt een uitgelezen kans om daaraan tegemoet te komen. Overigens 
toont de van onderuit gegroeide claim van de buurt op de site aan dat de buurtbewoners er nood aan 
hebben. De ontwikkeling van de VTEX moet dan ook volledig in het teken staan van een kwalitatieve 
invulling van de publieke en groene ruimte die zoveel mogelijk functies incorporeert. 
 
De VTEX bezit momenteel een van de laatste groene experimenteerzones die de stad rijk is. Ook uit de 
buurtbevraging blijkt dat veel belang wordt gehecht aan een wilde, vrije zone waar iedereen nog kan 
experimenteren, vrij van aangelegde, strak aangelegde en gereguleerde groenvoorzieningen. Een ex-
perimenteerzone – vrijstaat VTEX – wildernis moet dus een belangrijke plaats innemen op de site. 
 
 

 
© Wildebras 

                                                           
14 Vrij naar: BRAL. (2012). Publieke ruimte, de woonkamer van de 21ste eeuw. (https://bral.brussels/nl/artikel/publieke-ruimte-de-woonka-
mer-van-de-21ste-eeuw) 
15 Vrij naar: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. (2014). Natuurrapport - Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten 
in Vlaanderen (Hoofdstuk 26). (https://pureportal.inbo.be/portal/files/4339527/Simoens_etal_2014_Hoofdstuk26Ecosysteemdienst-
GroeneRuimteBuitenactiviteiten.pdf) 
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Sport en spel zijn niet weg te denken uit de hedendaagse publieke ruimte. Een combinatie van ver-
harde en groene ondergrond maken de meest uiteenlopende activiteiten mogelijk. Het gaat dan over 
verharde terreinen voor balsporten en ‘mobiele sporten’ als skeeleren en skaten, een groene weide 
voor vrij spel en evenementen en een natuurlijk speelplein voor kinderen en tieners. Ook de herbe-
stemming van het Middengebouw als verharde en overdekte hal (zie verder) biedt kansen voor een 
multifunctionele en polyvalente invulling. 
 

 
 
De Engelse tuin met zijn parkfunctie en strakker aangelegd karakter maakt het groenaanbod compleet. 
Het kan de plaats worden voor de buurtbewoners die op zoek zijn naar een rustmoment, weg uit het 
drukke stadsleven. Door de huidige muur tussen de tuin en de rest van de site open te breken, kan de 
tuin toegankelijker worden gemaakt en loopt de parkfunctie geleidelijk over in de open groene ruimte 
voor sport, spel en evenementen. De huidige opslagruimte (containers) voor Buurtwerk en Chiro Sint-
Jan verhuist in dat geval naar de overdekte hal (het Middengebouw). 
 
Indien het onoverkomelijk blijkt zonder parkeervoorzieningen, moeten eventuele parkeerhavens bij 
voorkeur ondergronds en aan de randen aangelegd worden. Indien dat geen optie is, zijn parkings 
ontworpen met het oog op dubbel gebruik mogelijk zodat ze ook als publieke ruimte bruikbaar zijn. 
 

Middengebouw en Poortgebouw 
 
Het oude en vervallen fabrieksgebouw – het zogenaamde Middengebouw – is door zijn centrale positie 
in de sociale en groene ruimte van de site heel dominant. Bovendien verkeert het gebouw in een lam-
lendige staat. 
 
Door de bovenverdieping te slopen en het gelijkvloerse niveau via openingen in de constructie een 
open karakter te geven, kan het Middengebouw een collectieve functie vervullen als verharde en over-
dekte polyvalente buurthal. Dat bleek ook de wens van de buurtbewoners op de buurtvergadering 
van 22 maart 2018. Met een doordacht plan kan er een multifunctionele ruimte ontstaan die kan in-
gevuld worden als markthal en verharding voor sport en spel. Er kan ook tegemoet worden gekomen 
aan de nijpende vraag naar opslagruimte voor Buurtwerk en Chiro Sint-Jan. Bovendien opent het plat 
dak mogelijkheden op het vlak van duurzaamheid en collectiviteit, denk maar aan stadslandbouw of 
energieproductie. 
 

 
The High Line, New York City                                                                                                                                           Abattoir, Anderlecht 
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De inrichting en het ontwerp van de buurthal gebeurt op basis van een uitgebreide bevraging van de 
buurtbewoners en buurtpartners: Buurtwerk, Korenbloem, Chiro Sint-Jan, vzw AjKo, Basisschool 
Sint-Jozef, Basisschool Drie Hofsteden, OKAN Drie Hofsteden, Buurtschool V-TEX, Kinderwijkparle-
ment, sportclubs, Unie der Zorgelozen, vzw De Vaart, moskee Atakwa, Wildebras… 
 
Het andere gebouw met een collectieve functie, het Poortgebouw, ligt op een boogscheut van het 
Middengebouw. Met enkele slimme ingrepen kan de connectie tussen beide gebouwen worden ver-
beterd. Bovendien kunnen enkele noodzakelijke investeringen het Poortgebouw van een comfort-
arme, veredelde sporthal naar een hoger niveau tillen. 
 
Dit vereist uiteraard een investering van publieke middelen. Bovendien zorgt het beheer voor een 
blijvende kost binnen de stadsfinanciën. VTEX Tsjing Tsjang is er echter van overtuigd dat een investe-
ring in het sociale weefsel van een stadsbuurt zich misschien niet in harde valuta terugbetaalt, maar 
wel een maatschappelijke winst oplevert die hoger ligt dan de investeringskost zelf. Dit is ook geen 
kwestie van ‘niet kunnen’, maar van ‘willen’. Het is een politieke keuze om deze investering op te ne-
men in de meerjarenbegroting en het investeringsprogramma voor de legislatuur 2019-2024. Uiter-
aard kan dit gefaseerd gebeuren. Buurtwerk vervult een coördinerende rol voor het beheer, waarvoor 
het ook bijkomende ondersteuning krijgt. 
 
Overigens kan het Middengebouw plaats bieden aan een ruim scala aan andere buurtversterkende 
invullingen. Ook een sloop en vervanging door een nieuwe constructie behoren eventueel tot de mo-
gelijkheden. Een alternatieve invulling moet beantwoorden aan twee criteria: de invulling gebeurt op 
basis van een uitgebreide bevraging van de buurt(partners) en de functie of aard van de activiteit(en) 
weerspiegelen het DNA van de buurt (culturele en sociaal-economische diversiteit). 
 
Uiteraard hangt de toekomst van het Middengebouw en de opwaardering van het Poortgebouw ook 
af van de komst en de plannen van Blueberry Hill (zie boven).  
 

Mobiliteit en parkeren 
 
De stad groeit. Het is een grote uitdaging om haar toegankelijk, mobiel en aangenaam te houden. 
Mobiliteit is meer dan de optelsom van verplaatsingen. Het bepaalt hoe de inwoners een stad, wijk of 
straat beleven.16 
 
Daarom mag het mobiliteitsvraagstuk zich niet beperken tot de VTEX. De mobiliteit in de volledige 
buurt moet onder de loep worden genomen. Dat houdt ook de aanpak van de huidige mobiliteitspro-
blemen in onder meer de Veldstraat, Stasegemsestraat en Passionistenlaan in. De groene fietsas die 
loopt van het Plein, langs het Groeningemonument en Jakob van Arteveldelaan, door de VTEX en via 
de Schaekenstraat tot aan het Kanaal Kortrijk-Bossuit, maakt integraal deel uit van dit nieuw wijkmo-
biliteitsplan. Uiteraard geldt dat ook voor de parkeerproblematiek. 
 
Binnen de site wordt absolute voorrang verleend aan fietsers en wandelaars. De interne mobiliteit is 
volledig gericht op de zogenaamde ‘zwakke’ weggebruiker, onder meer door de invoering van het re-
gime woonerf. De site is alleen doorwaadbaar door fietsers en voetgangers, er kan geen sprake zijn 
van doorgaand autoverkeer. 
 
Er wordt ook veel aandacht besteedt aan kwalitatieve aansluitingen op het bestaande wegennet. 
Hierbij staat opnieuw het basisuitgangspunt centraal: de toegangspoorten tot de site moeten een 

                                                           
16 Vrij naar: Stadslab2050. Experimenteren met mobiliteit in je buurt. (https://stadslab2050.be/mobiliteit/slim-op-weg-de-buurt/experi-
menteren-met-mobiliteit-je-buurt) 
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open, uitnodigend en groen karakter hebben. De zones voor de fiets en de wagen worden zo veel 
mogelijk gescheiden gehouden. 
 
 
Parkeren is een grote bezorgdheid bij de buurtbewoners. Het is bij uitstek een vraagstuk dat op wijk-
niveau moet worden bekeken.  
 

Eventuele bijkomende bebouwing moet de 
parkeerdruk van de nieuwe bewoners volle-
dig opvangen. Ook economische, sociale of 
recreatieve functies op de site mogen de al 
hoge parkeerdruk in de buurt niet verhogen. 
 
Buurtparkeren binnen de VTEX mag geen af-
breuk doen aan het totaalconcept. Eventu-
ele parkings liggen bij voorkeur onder-
gronds. Indien dat onmogelijk is, zijn de par-
keerhavens groen en maken ze een dubbel 
gebruik mogelijk. Daarnaast worden er ook 
collectieve voorzieningen opgericht, zoals 
fietsenstallingen en laadpalen. 
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Nawoord 
 
Dit Plan van Tsjing Tsjang is een uitgebreid werkstuk waarin de visie van VTEX Tsjing Tsjang op de 
volledige VTEX-site uit de doeken wordt gedaan. Het vormt het resultaat van vele gesprekken tussen 
de kernleden, met buurtbewoners, buurtorganisaties en professionals. Uiteraard is dit Plan van Tsjing 
Tsjang nooit af. Inzichten evolueren. Doorheen de maanden werd het aangevuld en het zal ook in de 
toekomst nog updates kunnen gebruiken. 
 
Het Plan van Tsjing Tsjang bevat de basisvisie van het buurtactiecomité over de volledige VTEX-site. 
Het is geen dictaat. Het Plan bevat wel veel ideeën die de richting aantonen voor een hedendaagse 
herbestemming van een oud braakliggend fabrieksterrein dat doorheen de jaren door de buurt werd 
geclaimd. 
 

Over VTEX Tsjing Tsjang 
 
VTEX Tsjing Tsjang is een open buurtcollectief van actieve burgers en geëngageerde inwoners uit de 
Sint-Janswijk met als inzet de VTEX-site: het kloppend hart en de groene long van een dichtbevolkte 
en hyperdiverse buurt. Via creatieve ingrepen en uiteenlopende evenementen zet het buurtactieco-
mité, samen met de buurtbewoners, het enorm potentieel van de site als plaats voor dagelijkse ont-
moeting, spel, ontspanning, avontuur en experiment in de verf. 
 
Het buurtactiecomité zit stevig verankerd in de Sint-Janswijk. Meer dan zestig buurtbewoners hebben 
in de afgelopen maanden op de een of andere manier actief meegewerkt aan de werking van VTEX 
Tsjing Tsjang. Bijna honderd buurtbewoners gaven zelf aan op de hoogte te willen worden gehouden 
van de ontwikkelingen. De kernleden komen uit alle hoeken van de wijk, van de Pieter De Conincklaan 
en de Veldstraat over de Vaartstraat en de Goedendaglaan tot de Stasegemsestraat. De nieuwjaarsre-
ceptie van 19 januari 2018 en zeker de massaal bijgewoonde buurtvergadering van 22 maart 2018, 
waarin VTEX Tsjing Tsjang een grote rol voorbereidende rol speelde, toonden aan dat het buurtactie-
comité terecht aanspraak kan maken op een volwaardige stoel aan de onderhandelingstafel. 
 
VTEX Tsjing Tsjang is overtuigd van de positieve kracht van burgerparticipatie. Dit is geen verhaal van 
strijd, maar van samenwerking. Wanneer alle partners met die constructieve ingesteldheid rond de 
onderhandelingstafel zitten, zal het participatietraject ongetwijfeld een door de buurt gedragen op-
lossing opleveren. Zo kan de herbestemming van de VTEX uitgroeien tot een toonvoorbeeld van he-
dendaagse stadsontwikkeling. Dat zal het imago dat het stadsbestuur terecht wil uitdragen - "Kortrijk 
als trendsetter" en “Kortrijk als participatiestad” - stevig versterken.  
 
VTEX Tsjing Tsjang gelooft rotsvast in dit positief verhaal. Samen met het stadsbestuur deelt het buurt-
actiecomité immers hetzelfde doel: we maken van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen. 
 
Allen samen op naar de VTEX die we kunnen willen!  
 
 

Meer informatie: 
 

Floor Vandewalle 
0494/88.71.45 

info@tsjingtsjang.be 
www.tsjingtsjang.be 

https://www.facebook.com/tsjingtsjang/  

mailto:info@tsjingtsjang.be
http://www.tsjingtsjang.be/
https://www.facebook.com/tsjingtsjang/

