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1. Kwaliteiten



Landschappelijke betekenis

Wevelgem

Lauwe

Marke

Bissegem

Kortrijk

Kuurne

Harelbeke

Bavikhove
Beveren

Desselgem

Ooigem

geologisch opbouw Leievallei

gespiegelde dorpen langsheen de Leievallei

Kuurne als uitzondering; geen spiegeldorp



Landschappelijke betekenis

aanduiding site (carte militaire 1913) referentiebeeld Leiemeersen

Heulebeek en open kouter

beboste steilrand Heulebeekvallei

geologisch opbouw Leievallei



Cultuurhistorische betekenis



Cultuurhistorische betekenis



Cultuurhistorische betekenis

roothekkens nabij Kuurne (2de helft 19de eeuw)

warmwaterroterij Verschaeve - 1954

vlaslevering Kortrijksestraat, thuisnijverheid
  

vlasimport via Leie, aanleg Kuurnse kade



vlaslevering Kortrijksestraat, thuisnijverheid
  

Cultuurhistorische betekenis



Recreatieve betekenis

groene snippers in zuid-westvlaanderen fietsbrochure Leiestreek



fietsbrochure Leiestreek

2. Probleemstelling



Problematische beeldwaarde

Heulebeekmonding, anno 1940 dezelfde locatie, anno 2013

jaagpad Leie, eerste helft twintigste eeuw dezelfde locatie, anno 2013



dezelfde locatie, anno 2013

Problematische ontsluiting

Bondgenotenlaan, doorheen de site

conflictsituatie aan het waterfront

de projectsite als weinig toegankelijke gebied



3. Ambitie



1) CULTUURHISTORISCH LANDSCHAPSPARK

2) KWALITATIEF WATERFRONT

3) VERSTERKEN RECREATIEVE ACTIVITEITEN

4) VERKNOPEN MET HET OMLIGGENDE STEDELIJK WEEFSEL

5) ECOLOGISCH HERSTEL HEULEBEEK



4. Visie - Concepten 



Opladen:                     twee complementaire ontwikkelingspolen 
als toegangspoorten tot de projectsite

huidige situatie: vijf ontwikkelingspolen nieuwe situatie: twee complementaire polen



Openwerken:      één centraal cultuurhistorisch landschapspark
 

huidige situatie: rommelig versnipperd landschap nieuwe situatie: open aangesloten parklandschap



Omranden:                          visuele buffers en bebouwingsranden

huidige situatie: negatieve visuele impacten nieuwe situatie: visuele buffer



5. Integraal plan





6. Planlagen



Groenstructuur



huidige situatie en toekomstbeeld steilrand Heulebeekvallei

Groenstructuur



referentiebeeld glooiend park

Groenstructuur



huidige situatie en toekomstbeeld jaagpad Leie

Groenstructuur



huidige situatie Leiemeersdreef en toekomstbeeld

Groenstructuur



huidige situatie Leiemeersdreef

Groenstructuur



Groenstructuur

toekomstbeeld Leiemeersdreef



Cultuurhistorische structuur



Cultuurhistorische structuur

industriële relicten in een rommelig landschap open cultuurhistorisch parklandschap



Waterstructuur



Waterstructuur

hermeanderen Heuelbeek



Waterstructuur

rootputten, Kortemark anno 1904 ecologische herontwikkeling vlasrootput



Waterstructuur

grachten en rietvelden, waterpark LankheetHollands blekerijdomein, midden 18de eeuw



Ontsluitingsstructuur



Ontsluitingsstructuur

jaagpad langsheen de Leie graspad doorheen een open landschap



Bebouwingsstructuur



Bebouwingsstructuur

huidige situatie toekomstbeeld



Zichtrelaties



Zichtrelaties

huidige situatie en toekomstbeeld



7. Overzichtsbeelden



huidige situatie



toekomstige situatie



huidige situatie



toekomstige situatie



8. Fasering



Fasering

Fase 1 - korte termijn

aanleg groenstructuur site Sabbe

restauratie beschermde gebouwen

hermeandering + herprofilering beek

bosaanplant noordelijke oever

aanleg dreef langs Leie

Fase 2 - middellange termijn

ontwikkeling recreatieve infrastructuren

afbraakwerken diverse loodsen

aanleg wandelpad langs Heulebeek

herontwikkeling parking Damier

herontwikkeling hondenschool

aanleg verharde kade jachthaven

Fase 3 - lange termijn

herlokaliseren tennis

herontwikkeling technische loods

ontwikkel nieuwe havenkade
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9. Plan van aanpak






