
OPEN OPLEIDINGSAANBOD KORTRIJK 

 

WAAR: 

Ondernemerscentrum Kortrijk 

Zaal 1.3 

Leiestraat 22 

8500 Kortrijk 
 

 

1. WEGBESCHRIJVING 

 
 

Te voet komende van het station van Kortrijk 

 

• Loop naar het oosten, richting de Doornikselaan (29 m) 

• Flauwe bocht naar links naar het Stationsplein (64 m) 

• Sla rechtsaf naar de Stationsstraat (140 m) 

• Sla rechtsaf naar de Waterpoort (58 m) 

• Weg vervolgen naar de Graanmarkt (81 m) 

• Sla linksaf naar de Grote Markt/de N50A (100 m) 

• Sla rechtsaf naar de Grote Markt (22 m) 

• Sla linksaf naar de Leiestraat (64 m) 

 

 

Komende vanuit de richting van Ieper 

 

• Neem de A19 richting Kortrijk/Menen/ E17/E403  

• Voeg in op de A19 (19,3 km) 

• Volg bij het knooppunt Kortrijk-West de borden R8 richting Kortrijk-

Zuid/Kortrijk-Centrum (1,1 km) 

• Neem afslag 11 richting N8/Luchthaven Kortrijk-Wevelgem/ Meensepoort/ 

Guldensporenstadion/Wevelgem (210 m) 

• Sla linksaf naar de Meensesteenweg/de N8 (borden naar Bissegem/Kortrijk) (2,5 km) 

• Weg vervolgen naar de Meensestraat/de R36 (300 m) 

• Sla rechtsaf naar de Overleiestraat (350 m) 

• Weg vervolgen naar de Budastraat (270 m) 

• Weg vervolgen naar de Leiestraat (110 m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komende vanuit de richting van Roeselare 

 

• Neem de E403 vanaf de Ardooisesteenweg/N37 richting Doornik/Kortrijk 

• Voeg in op E403 (11,5 km) 

• Neem afslag 1-Moorsele richting de R8 (400 m) 

• Houd links aan bij de splitsing om door te rijden in de richting van de R8 (88 m) 

• Neem de oprit naar A19/R8 richting Kortrijk (2,6 km) 

• Weg vervolgen naar de Afslag Kortrijk- West (550 m) 

• Volg de 2 rechterrijstroken bij het knooppunt Kortrijk-West om de borden R8 

richting Kortrijk-Zuid/Kortrijk-Centrum te volgen (600 m) 

• Neem afslag 11 richting N8/Luchthaven Kortrijk-

Wevelgem/Meensepoort/Guldensporenstadion/Wevelgem (210 m) 

• Sla linksaf naar de Meensesteenweg/de N8 (borden naar Bissegem/Kortrijk) (2,5 km) 

• Weg vervolgen naar de Meensestraat/de R36 (300 m) 

• Sla rechtsaf naar de Overleiestraat (350 m) 

• Weg vervolgen naar de Budastraat (270 m) 

• Weg vervolgen naar de Leiestraat (110 m) 

 
 

Komende vanuit de richting van Ingelmunster 

 

• Rijd naar het oosten op de Gravinnestraat/de Oostrozebekestraat/de N357, richting 

de Schoolstraat 

o Ga verder op de Oostrozebekestraat/de N357 (1,0 km) 

• Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ringlaan/de N50 (9,6 km) 

• Sla rechtsaf naar de Brugsestraat/de Burgemeester Vercruysselaan/de R36  

(300 m) 

• Sla linksaf naar de Overleiestraat (400 m) 

• Weg vervolgen naar de Budastraat (270 m) 

• Weg vervolgen naar de Leiestraat (110 m) 

 
 

Komende vanuit de richting van Waregem 

 

• Neem de E17 richting Kortrijk/Rijsel/Lille (10,7 km) 

• Voeg in op de E17 (10,5 km) 

• Neem afslag 3-Kortrijk-Oost richting de R8 (550 m) 

• Houd rechts aan en volg de borden voor R8/Kortrijk-Noord/Harelbeke-Zuid  

(210 m) 

• Weg vervolgen naar de R8 (2,1 km) 

• Sla linksaf naar de Gentsesteenweg/de N43 (950 m) 

• Sla rechtsaf naar de Vlaanderenkaai (400 m) 

• Neem op de rotonde de 2e afslag naar de IJzerkaai (700 m) 

• Flauwe bocht naar rechts naar de Dam (94 m) 

• Sla linksaf naar de Budastraat (270 m) 

• Weg vervolgen naar de Leiestraat (110 m) 

 

 

 

 

 

 

 



Parkeermogelijkheden: 

 

• Bovengrondse parking Broeltorens 

o Adres: Damkaai, 8500 Kortrijk 

o Routebeschrijving, te voet naar de zaal: 

▪ Loop naar het zuiden op de Damkaai, richting de Broeltorens (200 m) 

▪ Weg vervolgen naar de Broelkaai (280 m) 

▪ Sla linksaf naar de Budastraat (41 m) 

▪ Weg vervolgen naar de Leiestraat (110 m) 

• Ondergrondse parking Schouwburg 

o Adres: Schouwburgplein, 8500 Kortrijk 

o Routebeschrijving, te voet naar de zaal 

▪ Ga in noordoostelijke riching op Schouwburgplein naar 

Doorniksestraat/N50A (69 m) 

▪ Sla linksaf naar Doorniksestraat (220 m) 

▪ Sla rechtsaf naar Grote Markt (22 m) 

▪ Sla linksaf naar Leiestraat (61 m) 

 

• Ondergrondse parking Budabrug 

o Adres: Dam 1, 8500 Kortrijk 

o Routebeschrijving, te voet naar de zaal: 

▪ Loop naar het westen op de Dam, richting de Ijzerkaai (69 m) 

▪ Sla linksaf naar de Budastraat (270 m) 

▪ Weg vervolgen naar de Leiestraat (95 m) 

 

• Ondergrondse parking Houtmarkt 

o Adres: Houtmarkt 1, 8500 Kortrijk 

o Routebeschrijving, te voet naar de zaal: 

▪ Loop naar het zuidoosten op de Houtmarkt, richting de Lange -

Brugstraat (7 m) 

▪ Sla rechtsaf naar de Lange-Brugstraat (190 m) 

▪ Weg vervolgen naar het Sint-Maartenskerkhof (75 m) 

▪ Sla rechtsaf om op het Sint-Maartenskerkhof te blijven (39 m) 

▪ Weg vervolgen naar de Grote Markt (160 m) 

▪ Sla linksaf om op de Grote Markt te blijven (15 m) 

▪ Sla rechtsaf naar de Leiestraat (74 m) 

 

 

OPMERKING: Bij de vermelde parkings kan enkel betaald worden met een bank- of 

kredietkaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. STRATENPLAN OVERZICHT 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. STRATENPLAN DETAIL 
 

 

 

 

4. OPENBAAR VERVOER 
 

Hieronder zijn de dichtstbijzijnde bushaltes en buslijnen weergegeven. 

 

Halte Lijnen 

Kortrijk Markt Lijnen 4, 6, 9 en 51 

Kortrijk Graanmarkt Lijnen 4 en 6 

Kortrijk O.L.V Hospitaal Lijnen 4 en 6 

Kortrijk L.Robbeplein Lijnen 4, 6, 9, 40, 42, 50, 51, 52, 53, 60,  

61 en 62 

 


