
FOSSIELARME WIJK NIEUW KORTRIJK FASE 1

 - fase 1 van de opwaardering van de wijk Nieuw Kortrijk d.m.v. renovatie en nieuwbouw, 
binnen een masterplan dat de transformatie van de volledige wijk van 311 nieuwe en 
gerenoveerde woningen inluidt

 - afbraak van 83 wooneenheden + bouwen van 4 meergezinswoningen (77 
wooneenheden) en 6 eengezinswoningen + renovatie van 22 eengezinswoningen + 
bijhorende omgevingsaanleg (verharding en publiek groen)

 - opdracht met toepassing van de wet van de overheidsopdrachten

 - winnend project na een architectuurwedstrijd

Acacialaan - visualisatie Abscis Architecten
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Wonen Regio Kortrijk cvba is een sociale huisvestingsmaatschappij 
die beschikt over een uitgebreid patrimonium op het grondgebied 
van Kortrijk. Verschillende wijken zijn echter aan vernieuwing 
toe. Abscis Architecten nam deel aan de ontwerpwedstrijd en 
kreeg samen met Sileghem en Partners de wijk Nieuw Kortrijk 
toegewezen. De nieuwe wijk omvat ca. 311 wooneenheden van 
de sociale huisvestingsmaatschappij, waarvan 10% renovatie 
en 90% nieuwbouw. De eerste fase, 105 wooneenheden, werd 
recent opgeleverd en de werken voor de tweede fase staan in de 
startblokken.

De wijk Nieuw Kortrijk wordt gekenmerkt door geschakelde 
eengezinswoningen die gebouwd werden in de jaren ’50. Het 
huidige patrimonium is sterk verouderd en voldoet niet meer aan 
hedendaagse wooneisen. Tevens beantwoorden de woningen 
ook niet meer aan de huidige gezinssamenstelling. De ambities 
voor deze herontwikkeling zijn hoog op het vlak van toekomstige 
woonkwaliteit voor de gehele wijk, energetische performantie en 
circulair bouwen. Om de ambities te kunnen waarmaken werd het 
bestaande patrimonium grondig geanalyseerd en werd op basis 
daarvan een masterplan opgemaakt.  

Op basis van een grondige analyse van de wijk formuleerden we de 
uitgangspunten voor de opwaardering van de wijk, bestaande uit 
renovatie en (ver)nieuwbouw. De gehele wijk wordt opgebouwd in 
een hybride structuur van massiefbouw, voor de flexibel invulbare 
lange termijnstructuur, gecombineerd met demonteerbare 
houtskeletbouw en staalstructuur. Alle nieuwbouw past binnen 
een fossielvrij energieconcept. Hiervoor werd reeds in 2016 een 
innovatief energieconcept uitgewerkt met gemeenschappelijke 

geothermie en zonneboilers, aangevuld met grote zuidgerichte 
PV-daken. Via deze uitgekiende combinatie wordt de zonne-
energie opgeslagen in grote centrale buffervaten voor de korte 
termijn en in de grond als een langetermijn batterij.

Doorheen de wijk wordt een blauw-groen netwerk geïntroduceerd. 
Dit netwerk heeft naast een functionele rol ook een sociaal-
maatschappelijke en een ecologische rol. Wadi’s zorgen voor een 
verantwoord omgaan met hemelwater en verhogen de attractiviteit 
en belevingswaarde van de omgeving. Speelruimte, verblijfsgroen, 
collectieve tuinen, boomgaarden, zorgen voor een divers ruimtelijk 
beeld en creëren een aangename ambiance in de wijk.

Alle meergezinswoningen worden voorzien van ruime leef-
terrassen. Deze terrassen zijn strikt privatief, waarborgen de nodige 
privacy en zorgen tevens voor de gewenste zuidelijke  passieve 
zonnewering. De zuidgevel van deze gebouwen grenst steeds aan 
collectieve tuinen. Deze tuinstrook vormt een publiek - private 
gradiënt als natuurlijke verlenging van de eigen private buitenruimte 
en stimuleert ontmoeten, collectief gebruik,…

Door de verkoop van individuele sociale woningen in het verleden, 
zal de wijk na de volledige uitvoering van het masterplan 
een combinatie zijn van private woningen uit de jaren ‘50, 
gerenoveerde sociale woningen, nieuwbouw grondgebonden-  
en meergezinswoningen en ondersteunende functies als een 
crèche en een buurtcentrum. Met hun inplanting, volumetrie en 
materialenpalet gaan de nieuwe eigentijdse interventies in dialoog 
met het bestaande. Door de verschillende participatiemomenten 
wordt ook het sociale weefsel meegenomen in deze transitie. 
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NIEUW KORTRIJK
Een uitdaging voor de toekomst

uitgangspunten en doelstellingen aangepast woonaanbod, meergezinswoningen

schema groen-blauw netwerk


