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EEN NIEUWE   N8

VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

WAT KAN BETER?

De huidige N8 zorgt voor heel wat knel-
punten voor het plaatselijk en doorgaand 
verkeer in Kortrijk en Wevelgem:

● Een slechte doorstroming van het  
auto- en busverkeer tussen Kortrijk en 
Wevelgem

● Een moeilijke bereikbaarheid van  
handelszaken en bedrijven door files op 
piekmomenten

● Een moeilijke ontsluiting van het  
bedrijventerrein Wevelgem-Zuid

● Een onaangename leefomgeving in 
dorpskern Bissegem en langs de N8  
wegens druk verkeer en files

In 2011 liet Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) een mobiliteits- en verkeersstudie 
uitvoeren door studiebureau Vectris om 
deze knelpunten  weg te werken. 



EEN NIEUWE   N8

VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

HOE KAN HET BETER?
Mobiliteits- en verkeersstudie N8

Doel van de studie:
● een duidelijke visie op de herinrichting 

van de N8 vanaf Bissegem tot en met het 
op- en afrittencomplex van de E403 in 
Wevelgem

De nieuwe inrichting moet leiden tot:

Vlot auto- en busverkeer op de N8 
(DOORSTROMING/OPENBAAR VERVOER)

DOORSTROMING
OPENBAAR VERVOER

Veilig verkeer op de N8 voor alle
weggebruikers (VEILIGHEID/FIETSERS)

FIETSERSVEILIGHEID

Aangenamer wonen en werken in Bissegem 
en Wevelgem (LEEFBAARHEID)

LEEFBAARHEID

Betere bereikbaarheid van handelszaken en 
bedrijventerreinen (ONTSLUITING)

ONTSLUITING

Veiligere oversteekplaatsen voor de zachte 
weggebruikers (VEILIGHEID, LEEFBAARHEID)

LEEFBAARHEID
VEILIGHEID



HOE KAN HET BETER?
Mobiliteits- en verkeersstudie N8

De studie verliep in 3 fases:
● Analyse bestaande situatie + schatting 

toename toekomstig verkeer
● Uitwerking verschillende scenario’s 

+ selectie voorkeursscenario
● Prognose tot 2020 aan de hand van com-

putermodel + voorkeursscenario vertalen 
in actieplan met concrete ingrepen
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EEN NIEUWE  N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

FIETSERS N8
LEEFBAARHEID ONTSLUITING

VEILIGHEID

Zone 1: De zone van aan het kruispunt Meensesteenweg/Gullegemsesteenweg /Heulsestraat in Bissegem tot aan het kruispunt met de R8

Zone 2: De zone tussen het kruispunt met de R8 en het kruispunt met de Vlamingstraat 

Zone 3: De zone van aan het kruispunt met de Vlamingstraat tot aan de oostelijke aansluiting met de E403 

Zone 4: De zone van aan de oostelijke aansluiting met de E403 tot en met de westelijke aansluiting met de E403

DOORSTROMING
OPENBAAR VERVOER



Zone 1

EEN NIEUWE   N8

VAN BISSEGEM TOT AAN HET 

KRUISPUNT MET DE R8

WAT VERANDERT ER?

1. Herinrichting kruispunt Meensesteen-
weg/Gullegemsesteenweg/Heulsestraat 
met aanleg van een strook om rechts af 
te slaan

● Door de afbraak van het hoekgebouw 
t.h.v. de Meensesteenweg en de  
Gullegemsesteenweg, komt er plaats vrij 
om een extra rijstrook aan te leggen om 
rechts af te slaan. Het verkeer komende 
van de Gullegemsesteenweg richting  
Wevelgem wordt niet langer gehinderd 
door afslaand verkeer en kan vlotter 
doorrijden. (DOORSTROMING)

● Op de extra afslagstrook beschikken fiet-
sers over een apart fietspad, gescheiden 
van de rijbaan. (FIETSERS)

● Voetgangers beschikken over meer plaats 
op het nieuw ingerichte kruispunt. 
(LEEFBAARHEID)

● De verkeerslichten van het kruispunt en 
van de Driekerkenstraat worden beter op 
elkaar afgestemd. (DOORSTROMING)

FIETSERS LEEFBAARHEIDDOORSTROMING



Zone 1

EEN NIEUWE   N8

VAN BISSEGEM TOT AAN DE R8

2. Doortrekken pleintje Bissegemplaats

● Het pleintje Bissegemplaats zal doorlo-
pen tot in de Meensesteenweg.

● Aan de overzijde van de Bissegemplaats 
wordt het vroegere gemeentehuis afge-
broken en wordt er een groene verbin-
ding gemaakt met het achterliggende 
ontmoetingscentrum.

● Deze maatregel maakt het aangenamer 
zitten op de Bissegemplaats. 

● Voetgangers maken gebruik van een  
veilige oversteekplaats op de  
Meensesteenweg. (VEILIGHEID)

3. Trajectcontrole vrachtverkeer: doorgaand 
vrachtverkeer tussen de R8 en de 
Kleine Ring (R36) wordt geweerd. 
(LEEFBAARHEID)

4. Aangepaste verkeerslichtenregeling 
N8-R8: De verkeerslichten van het kruis-
punt van de N8 met de R8 worden afge-
stemd op de verkeerslichten aan de Drie-
kerkenstraat en de Gullegemsesteenweg. 
(DOORSTROMING)

LEEFBAARHEID
VEILIGHEID

DOORSTROMING



Zone 1

EEN NIEUWE   N8

VAN BISSEGEM TOT AAN DE R8

5. Proefproject afsluiten linksafslag vanuit 
de R8 naar de N8 (DOORSTROMING)
● De linksafslag vanuit de R8 naar de 

N8 wordt afgesloten gedurende een 
proefperiode. Zo wordt het autoverkeer 
gestimuleerd om de E403 of de R8 te 
gebruiken en is er minder doorgaand 
verkeer op de N8.

● Voor de herinrichting van het kruis-
punt Meensesteenweg/ Gullegemse-
steenweg/ Heulsestraat wordt een nul-
meting gedaan op de wegen waar er 
extra verkeer verwacht wordt door het 
afsluiten van de linksafslag.

● Na de heraanleg van het kruispunt 
wordt opnieuw een meting gedaan om 
het verschil in kaart te brengen.

● Het afsluiten van de linksafslag moet 
ervoor zorgen dat het verkeer op het 
kruispunt Meensesteenweg/ Gullegem-
stesteenweg/ Heulsestraat vlotter kan 
doorrijden.

Proefproject afsluiten linksafslag R8

Verkeer op de R8 uit de richting van com-
plex 12 ‘Marke’ kan de N8 enkel nog in de 
richting van Kortrijk oprijden, en niet meer 
in de richting van Wevelgem centrum.  
Verkeer dat uit de richting van Kortrijk West 
komt en de N8 op wil, kan enkel nog  
richting Wevelgem centrum, niet meer 
richting Kortrijk.



Zone 2

EEN NIEUWE   N8

VAN DE R8 TOT AAN DE 

VLAMINGSTRAAT

WAT VERANDERT ER?

1. Nieuwe weginrichting N8 met: 

● Aparte verhoogde fietspaden, gescheiden 
van de rijbaan (FIETSERS)

● Bomen en duidelijk gescheiden parkeer-
plaatsen wisselen elkaar af (LEEFBAARHEID)

● Veilige toegangen tot de zijstraten d.m.v. 
verhoogde inritten (VEILIGHEID)

 Wegprofiel tussen de R8 en Moraviëstraat:
▶ De rijweg krijgt een breedte van 6,70 m, zo-

dat er aan beide kanten plaats is voor een 
fiets- en voetpad. 

▶ Verkeer richting Wevelgem krijgt een par-
keerstrook van 2 m met bomen. 

▶ Achter de parkeerstrook loopt een fietspad 
van 1,50 m, het fietspad richting Bissegem 
is 1,75 m breed en ligt naast de rijbaan.

▶ Het voetpad is overal minstens 1,50 m breed.
▶ Tussen de R8 en de Moraviëstraat zijn er 

twee bushaltes. De bus stopt op de rijbaan. 
Aan de haltes komt er een perron van 1,75 
m en een schuilhuisje. (OPENBAAR VERVOER)

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

▶ 

Dit wegprofiel is slechts een streefbeeld.Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nog 
of het profiel daadwerkelijk kan ingepast worden in de omgeving.



Zone 2

EEN NIEUWE   N8

VAN DE R8 TOT AAN DE 

VLAMINGSTRAAT

 Wegprofiel tussen de Moraviëstraat en de 
 Vlamingstraat:

▶ De rijweg krijgt een breedte van 6,60 m,  
zodat er aan beide kanten plaats is voor 
een voet- en fietspad. 

▶ Verkeer richting Bissegem krijgt een  
parkeerstrook van 2 m met bomen.

▶ Verkeer richting Wevelgem kijkt op een 
groenstrook van 2 m. 

▶ Achter de parkeer- en groenstrook loopt 
een apart fietspad van minstens 1,50 m, 
gescheiden van de rijbaan.

▶ Naast het fietspad komt er een voetpad.

Dit wegprofiel is slechts een streefbeeld. Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nog 
of het profiel daadwerkelijk kan ingepast worden in de omgeving.

LEEFBAARHEIDFIETSERS VEILIGHEIDOPENBAAR VERVOER



Zone 2

EEN NIEUWE   N8

VAN DE R8 TOT AAN DE 

VLAMINGSTRAAT

2. Herinrichting kruispunt Moraviëstraat

● Het kruispunt van de N8 met de Moravië-
straat krijgt een middeneiland en extra 
rijstroken om links af te slaan. 
(DOORSTROMING)

● Voetgangers steken het kruispunt via de 
middenberm in twee keer over. 
(VEILIGHEID)

● Op het kruispunt komt een bushalte. 
(OPENBAAR VERVOER)

● De Moraviëstraat wordt gebruikt als 
bijkomende uitrit voor het autoverkeer 
van/naar het bedrijventerrein 
Wevelgem-Zuid. (ONTSLUITING)

VEILIGHEIDOPENBAAR VERVOER
ONTSLUITINGDOORSTROMING

Moraviëstraat



Zone 3

EEN NIEUWE  N8  VAN 
DE VLAMINGSTRAAT TOT AAN 
DE OOSTELIJKE AANSLUITING 

MET DE E403

WAT VERANDERT ER?

1. Nieuwe weginrichting N8 met een 
centrale busbaan 

● In deze zone krijgt de N8 een centrale 
busbaan, die werkt volgens het principe 
van een ‘tidal flow’: in de ochtendspits 
gebruikt de bus de busbaan in de richting 
van Kortrijk, in de avondspits in de rich-
ting van Wevelgem. (OPENBAAR VERVOER)

● Het verkeer kan niet over de centrale 
busbaan rijden, waardoor bestuurders 
niet langer links af kunnen slaan en het 
verkeer niet langer kunnen ophouden. 
(DOORSTROMING)

● De busbaan is 3,50 m breed, de rijbaan 
links en rechts ervan is 3,10 m breed.

● Aan de noordzijde van de weg beschik-
ken fietsers over een dubbelrichtings-
fietspad van 2,5 m breed, langs de zuid-
zijde ligt een enkelrichtingsfietspad van 
1,50 m breed. (FIETSERS)

● Beide fietspaden worden van de rijbaan 
gescheiden door een groenstrook.

Dit wegprofiel is slechts een streefbeeld. Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nog 
of het profiel daadwerkelijk kan ingepast worden in de omgeving.



Zone 3

EEN NIEUWE  N8  VAN 
DE VLAMINGSTRAAT TOT AAN 
DE OOSTELIJKE AANSLUITING 

MET DE E403

2. Herinrichting rotonde Vlamingstraat 

● Bij de rotonde aan het kruispunt van de 
N8 met de Vlamingstraat komen er  
doseerlichten, die bij piekmomenten 
het verkeer beter zullen kunnen sturen. 
(DOORSTROMING)

● Op de rotonde rijden fietsers op aparte 
fietspaden, gescheiden van de rijbaan. 
(FIETSERS)

● T.h.v. de rotonde komt er een bushalte.  
Mensen die de bus nemen beschikken 
over twee perrons langs de centrale bus-
baan en twee perrons aan de buitenzijde 
van de N8 (voor als de bus geen gebruik 
maakt van de centrale busbaan, buiten 
de spitsuren). (OPENBAAR VERVOER)

● Fietsers en voetgangers kunnen  via de 
bushalte met centrale busbaan veilig 
oversteken. (FIETSERS, VEILIGHEID, LEEF-
BAARHEID)

OPENBAAR VERVOER
DOORSTROMING FIETSERSVEILIGHEID

LEEFBAARHEID

Rotonde Vlamingstraat



Zone 3

EEN NIEUWE  N8  VAN 
DE VLAMINGSTRAAT TOT AAN 
DE OOSTELIJKE AANSLUITING 

MET DE E403

Proefopstelling doseerlichten
Vlamingstraat sinds december 2014
Het principe van de doseerlichten voor 
de rotonde aan de Vlamingstraat, is al 
 uitvoerig getest. Doseerlichten lijken op 
verkeerslichten en zorgen voor een betere 
door stroming op de rotonde op momenten 
dat er veel verkeer is. 

Hoe werken doseerlichten? 
Anders dan bij gewone verkeerslichten 
hebben deze lichten alleen een oranje en 
een rood licht en gaan ze alleen aan als het 
nodig is. Detectielussen in het wegdek  
meten de drukte van het verkeer. 

● Wanneer de detectielussen tijdens de 
piekuren (7u-9u en 16u-18u) filevorming 
detecteren in de Vlamingstraat, springen 
de lichten op de N8 op rood, zodat de 
Vlamingstraat ontruimd kan worden. 

● Wanneer er geen filevorming gedetec-
teerd wordt in de Vlamingstraat blijven 
de lichten op de N8 op oranje knipper-
stand staan en gelden de gewone voor-
rangsregels op de rotonde.



Zone 1Zone 4

EEN NIEUWE  N8  VAN 
AAN DE OOSTELIJKE TOT AAN 
DE WESTELIJKE AANSLUITING 

MET DE E403

WAT VERANDERT ER?

1. Nieuwe weginrichting N8 met een 
centrale busbaan

● In deze zone krijgt de N8 een centrale 
busbaan, die werkt volgens het principe 
van een ‘tidal flow’: in de ochtendspits 
gebruikt de bus de busbaan in de richting 
van Kortrijk, in de avondspits in de rich-
ting van Wevelgem. (OPENBAAR VERVOER)

● Het verkeer kan niet over de centrale bus-
baan rijden, waardoor bestuurders niet 
linksaf kunnen slaan en het verkeer niet 
langer kunnen ophouden. (DOORSTROMING)

● De busbaan is 4 m breed, de rijbaan links 
en rechts ervan telkens 3,10 m breed.

● Fietsers beschikken aan beide kanten over 
een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m 
breed. (FIETSERS)

● Langs beide kanten van de weg komt er 
een groenstrook van 2 m met bomen en 
verlichtingspalen. (LEEFBAARHEID)

Dit wegprofiel is slechts een streefbeeld. Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt nog 
of het profiel daadwerkelijk kan ingepast worden in de omgeving.

OPENBAAR VERVOER
DOORSTROMING FIETSERSLEEFBAARHEID
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EEN NIEUWE  N8  VAN 
AAN DE OOSTELIJKE TOT AAN 
DE WESTELIJKE AANSLUITING 

MET DE E403

2. Oostelijke en westelijke rotonde worden
 turborotondes

● Zowel de oostelijke aansluitingsrotonde  
van de N8 met de E403 als de  westelijke 
aansluitingsrotonde (ter hoogte van 
Vliegveld), worden omgevormd tot een 
turborotonde.

● Turborotondes bestaan uit twee rijstroken 
om het doorgaand verkeer te scheiden van 
het verkeer van de op- en afritten van de 
E403. Bestuurders moeten voor het oprij-
den al de juiste rijstrook kiezen, zodat ze 
er op de rotonde niet nodeloos  moeten 
wisselen van rijstrook. (DOORSTROOM)

● De oostelijke turborotonde krijgt een 
fietstunnel aan de zuidzijde. (FIETSERS)

3.  Carpoolparking en vrachtwagenparking:
 
aan de op- en afrit van de E403 komt er 
een carpoolparking en een vrachtwagen-
parking. (LEEFBAARHEID, ONTSLUITING)

DOORSTROMING FIETSERS

Carpoolparking
en vrachtwagenparking

LEEFBAARHEIDONTSLUITING

Turborotondes
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VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

HOE GAAT HET VERDER?

Alle grote infrastructuurprojecten die vol-
gen uit dit streefbeeld, moeten nog een 
aantal procedures en acties doorlopen:
● Stap 1: Agentschap Wegen en Verkeer 

(AWV) zal de verschillende zones in detail 
opmeten.

● Stap 2: Op basis van de resultaten kijkt 
AWV of de voorgestelde weginrichtingen 
mogelijk zijn in de verschillende zones.

● Stap 3: AWV schrijft een projectnota uit.
● Stap 4: AWV legt de projectnota samen 

met het ontwerpplan voor aan de Ge-
meentelijke Begeleidingscommissie.

● Stap 5: Eens de Gemeentelijke Begelei-
dingscommissie akkoord gaat, gaan de 
plannen naar de Regionale Mobiliteits-
commissie.

● Stap 6: Als ook de Regionale Mobiliteits-
commissie toestemming geeft, kunnen 
de werken starten.

Sommige werken kunnen vroeger van 
start gaan. Agentschap Wegen en Verkeer 
maakt een onderscheid tussen:
● Werken op korte termijn (KT): werken 

die, als alles volgens plan verloopt,  
starten in 2015-2016. 

● Werken op middellange termijn (MT): 
werken die, als alles volgens plan  
verloopt, starten in 2017-2020.

● Werken op lange termijn (LT): werken 
die, als alles volgens plan verloopt,  
starten in 2021-2025.
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WAT WIE WANNEER
AWV werkt 
hiervoor samen 
met verschillende 
partners

KT MT LT

 Zone 1: Van Bissegem tot aan de R8

Herinrichting kruis-
punt Meense-
steenweg/Gulle-
gemsesteenweg/
Heulse-straat met 
aanleg van een  
extra rijstrook om 
rechts af te slaan

stad Kortrijk x x

Doortrekken pleintje 
Bissegemplaats

stad Kortrijk,  
De Lijn

x x

Trajectcontrole 
vrachtverkeer 

politiezone Vlas, 
stad Kortrijk

x x

Aangepaste ver-
keerslichten N8-R8

stad Kortrijk x x

Proefproject  
afsluiten linksafslag 
vanuit de R8 naar 
de N8

gemeente  
Wevelgem, stad 
Kortrijk, Depar-
tement Mobiliteit 
en Openbare  
Werken

x

 Zone 2: Van de R8 tot aan de Vlamingstraat

Nieuwe weginrich-
ting N8 (fietspaden, 
parkeervakken,  
inritten zijstraten)

stad Kortrijk, 
gemeente  
Wevelgem

x x

Herinrichting kruis-
punt Moraviëstraat

x x
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WAT WIE WANNEER

AWV werkt 
hiervoor samen 
met verschillende 
partners

KT MT LT

Zone 3: Van de Vlamingenstraat tot aan de oostelijke 
aansluiting met de E403

Nieuwe weginrich-
ting N8 met centrale 
busbaan

gemeente  
Wevelgem

x

Herinrichting 
 rotonde Vlaming-
straat met doseer-
lichten

gemeente  
Wevelgem

x

Zone 4: Van aan de oostelijke tot aan de westelijke 
aansluiting met de E403

Nieuwe weginrich-
ting N8 met centrale 
busbaan

gemeente  
Wevelgem

x

Oostelijke en wes-
telijke rotonde wor-
den turborotondes: 
2017 – 2025

gemeente 
Wevelgem

x

Carpoolparking en 
vrachtwagenparking

gemeente 
Wevelgem

x

De realisatie en timing van deze werken hangt af 
van de tijd die er nodig is om verder onderzoek 

uit te voeren, en van de beschikbare budgetten van 
de verschillende partners.

!

x = al uitgevoerd   x = nog uit te voeren


