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Nieuwe fietsverbinding(en) tussen
Kortrijk Weide en Campus West

Fietsdoorsteek Kortrijk Weide - Campus West/Graaf Karel de Goedelaan

Het fietsnetwerk, gescheiden van het gemotoriseerd verkeer, breidt verder uit in Kortrijk. In

samenwerking met de UGent werd een trage verbinding gerealiseerd tussen Kortrijk Weide en Campus

West/Graaf Karel de Goedelaan. De Universiteit Gent kocht het perceel enkele jaren terug en realiseerde

er intussen VEG-i-TEC, het nieuwe onderzoekscentrum voor de aardappel- en groentenverwerkende

industrie. Bij het ontwerp van de nieuwe campus werd een trage verbinding verankerd die onlangs

verwezenlijkt werd. De Universiteit Gent stond in voor de aanleg van de fietsverbinding. Stad Kortrijk

voorziet in het onderhoud van de weg. De kostprijs voor de aanleg van het fietspad bedroeg 103.000

euro
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Fietstunnel als doorsteek naar Nelson Mandelaplein

Eerder werd ook door Stad Kortrijk samen met Howest een tunnel onder de spoorweg gerealiseerd die

verbinding maakt met het Nelson Mandelaplein. Door de samenwerking met beide

onderwijsinstellingen, de Universiteit Gent en Howest, en Stad Kortrijk, worden twee stadsdelen met

elkaar verbonden voor de trage weggebruiker op een verkeersveilige manier.

We zijn verheugd dat we, geheel in lijn met de mobiliteitsvisie van de UGent,
kunnen bijdragen aan een duurzaam mobiliteitsbeleid in Kortrijk. Via deze
geslaagde samenwerking kunnen we voor onze studenten, personeel,
bezoekers en voor de bewoners een aangename campus uitbouwen, die via
deze trage weg ook goed aansluit bij de dynamiek van Stad Kortrijk.
— Carl Devos, vertegenoordiger van de UGent in West-Vlaanderen
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Waar vroeger de spoorweg de stad in tweeën sneed, wordt campus West, een
stadsdeel in volle ontwikkeling, met deze twee trage verbindingen fiets- en
wandelvriendelijk maar vooral verkeersveilig, verbonden met Kortrijk Weide, het
Nelson Mandelaplein en het centrum van Kortrijk. Ideaal voor bijvoorbeeld de
vele studenten die zich van de campus van het ene stadsdeel van Kortrijk naar
het andere wensen te begeven. Sinds de komst van dit fietspad zien we dat de
tunnel heel vaak gebruikt wordt door studenten met de fiets of te voet, maar
ook door bewoners van de woonwijk Patersmote. We zijn dan ook heel blij met
deze samenwerking met de UGent!
— Axel Weydts, Schepen van mobiliteit en openbare werken


