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Handelsdistrict Kortrijk Centrum vzw is 
medio 2008 opgericht als een partnership 
tussen de stad Kortrijk, de vertegenwoor-
digers van de handelaars en de exploitant 
van het nieuwe winkelcentrum K in Kortrijk. 
Het uitgangspunt is de creatie van een 
goede samenwerking tussen de zittende 
handelaars en de nieuwe handelaars van 
‘K in Kortrijk’. De creatie van een ‘handels-
district’ of een ‘Business Improvement 
District (BID)’ was een gloednieuw concept 
voor Vlaanderen.
  
Wat doet het handelsdistrict Kortrijk 
Centrum vzw?
Centrummanager Maarten Decramer: 
“Het handelsdistrict steunt op twee 
belangrijke pijlers: marketing/promotie 
en professionele ondersteuning. We doen 

acties ter ondersteuning van belangrijke 
koopperiodes zoals eindejaar, Valentijn, 
Moederdag, Pasen, zomerkoopjes, 
braderie, … We werken campagnes uit via 
de media en brengen sfeer in de binnen-
stad met onder andere kerstverlichting en 
straatanimatie.

We profileren Kortrijk als merknaam voor 
het winkelgebeuren via een eigen huisstijl, 
evenementen met uitstraling, een kwali-
teitsvolle website en de verspreiding van 
een magazine/koopgids/plattegrond.

Andere kerntaken zijn het voorzien van 
een sterke communicatie tussen de 
handelaars onderling en het behartigen 
van de belangen van alle handelaars. 
Maar we bestendigen ook het overleg 

tussen handelaars en stadsbestuur, we 
volgen het winkelaanbod op en zijn een 
aanspreekpunt voor elke retailer die wenst 
te investeren in de binnenstad van Kortrijk.
Het handelsdistrict vervult ook een coör-
dinerende en stimulerende rol op vlak van 
bereikbaarheid, toegankelijkheid, parkeer-
beleid, netheid en veiligheid binnen het 
werkingsgebied.
We zijn momenteel een tweede fase van 
BID aan het voorbereiden met de uitbrei-
ding van de opdrachten en bevoegdheden 
waaronder eventueel ook deze die traditi-
oneel tot diensten van de stad behoren.”

Waar haalt Handelsdistrict Kortrijk 
vzw zijn middelen?
Maarten Decramer: “De middelen 
komen uit minstens drie bronnen: alle 
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Ruim 40 jaar nadat Kortrijk innoveerde met de allereerste verkeersvrije winkelstraat, pioniert de stad opnieuw met de creatie van het 
eerste Business Improvement District (BID) in België. Dat beoogt de creatie van overleg en maximale synergiën tussen de vigerende 
winkeliers, de lokale overheid en het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’, dat in maart 2010 de deuren opende met 85 nieuwe winkelpanden.

Een gesprek met Maarten Decramer, centrummanager van het handelsdistrict Kortrijk Centrum vzw.

Openharttransplantatie 
voor reanimatie van 
Kortrijks winkelhart

Business Improvement District (BID) als model voor optimale publiek-private samenwerking
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handelaars binnen het werkingsgebied 
betalen een bijdrage op basis van hun 
commerciële oppervlakte. Vrijstellingen 
zijn voorzien voor handelaars die hinder 
ondervinden naar aanleiding van grote 
infrastructuurwerken in de stad.
Winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ staat gedu-
rende tien jaar in voor een extra bijdrage, 
zoals bepaald in het goedgekeurde charter. 
Het stadsbestuur verleent een toelage en 
engageert zich om initiatieven verder te 
ondersteunen. Het werkingsbudget over-
schrijdt de 300.000 euro per jaar” 

In welke mate is ‘K In Kortrijk’ ingebed 
in het bestaand kernwinkelgebied van 
de stad?
Maarten: “Het winkelcentrum is 100% 
geïntegreerd in de binnenstad. Bezoekers 
ervaren het onbewust als een soort over-
dekte shoppingstraat. Hierdoor komt het 
ook dat K in Kortrijk geen eigen leven 
leidt, de loop- en koopstromen lopen 
volledig in lijn met deze van de binnen-
stad. Het speelt zich allemaal af tussen  
11u en 18u à 18u30. Dat is eerder atypisch 
voor een shoppingcenter. Een dergelijk 
project manifesteert zich als een verster-
king/uitbreiding van het bestaande 
handelsapparaat door het creëren van 
extra winkelpanden en van een grotere 
winkelvloeroppervlakte (WVO) per unit. 
Enkel zo kan shoppingstad Kortrijk als één 
geheel en met één concept naar buiten 
treden en wordt het ook zo ervaren door 
de shopper/bezoeker.”

Hebben de gevestigde handelaars 
baat bij de aanwezigheid van K in 
Kortrijk? Of is het winkelcentrum voor 
hen een bedreiging? 
Maarten: “K is geen bedreiging, maar 
eerder een motor. Het was de noodza-
kelijke openharttransplantatie voor een 
revival van de kleinhandel in de binnen-
stad van Kortrijk. Het handelsdistrict zorgt 
ervoor dat K geen eiland wordt, maar wel 
een blijvende wisselwerking genereert 
met de handelaars rondom. Dat lukt, maar 
het is niet eenvoudig. We werken hier 
dagdagelijks aan, hand in hand met het 
management van K en met de stad.” 

Recente cijfers van studiebureau 
Locatus leren dat de leegstand qua 
handelspanden in Kortrijk-centrum 
is toegenomen van 101 panden in 
januari 2010 (net voor de opening 
van K)   naar 119 (=+18) leegstaande 
panden in oktober 2011. Dat is een 
toename met 18 panden. 
Maarten: “Of de inplanting van K in 
Kortrijk in de binnenstad een succes is of 
niet, kan men (nu nog) niet afleiden uit het 
aantal leegstaande panden. Zo kort na de 
opening mogen we enkel concluderen dat 
het in het algemeen steeds beter gaat met 
Kortrijk. Maar het was van in het begin 
duidelijk dat dit een aardverschuiving met 
zich mee zou brengen voor de handel 
in de binnenstad. Looplijnen (wandel-
trajecten) verplaatsen zich, er komt een 
nieuw hipper aanbod bij, … Daardoor is 
het logisch dat een aantal handelszaken 
in de eerste vijf jaar verdwijnen. Tegelijk 
staan een aantal retailers en nieuwe 
concepten gretig klaar om naar Kortrijk 
te komen. Het is wachten op het verloop 
van 2012, dat een cruciaal jaar is, aange-
zien dan de eerste huurhernieuwing eraan 
komt voor de winkels binnen K in Kortrijk. 
Dat K sowieso een motor is, merken we in 
de eerste plaats aan het aantal passanten 
in het winkelhart dat volgens de tellingen 
van datzelfde Locatus gestegen is.”

Is er in de aanpak van BID ook een rol 
voor technologische innovaties?
Maarten: “We lanceerden begin 
december 2010 de Kortrijk Cadeaubon. 
Die wordt aanvaard in meer dan 300 
winkels in Kortrijk, inclusief K in Kortrijk. In 
tegenstelling tot andere grote shopping-
centra hanteren zij geen eigen bon. Van 
deze bon zijn er intussen voor € 900.000 
verkocht. De Kortrijk Cadeaubon werkt 
op de nieuwste technologie van NFC: 
near field communication. De technologie 
waarmee men in de toekomst contactless 
zal kunnen betalen via de smartphone 
staat niet meer veraf! De bonnen worden 
door een aanraking met de smartphone 
geactiveerd en in de nabije toekomst 
zullen handelaars zelf ook een NFC tele-
foon of reader ter beschikking hebben. 
Daarmee zullen zij zelf bij ontvangst de 

bon ontwaarden waardoor er een auto-
matisch proces van terugbetaling via 
overschrijving in gang wordt gezet.”

Hoe ver reikt de wervingskracht van 
Kortrijk als winkelstad?
Maarten: “Uit enquêtes en studies is 
gebleken dat momenteel bijna 90% van 
de huidige shoppers in Kortrijk afkomstig 
is uit de regio Kortrijk zelf. Er ligt dan ook 
nog een groot wingebied en potentieel in 
de aanpalende regio’s zoals het zuiden van 
Gent, Wallonië en Noord-Frankrijk.
Deze potentiële bezoekers moeten 
evenwel geprikkeld worden en vooral 
geïnformeerd worden over wat Kortrijk 
te bieden heeft. En niet alleen op het vlak 
van shopping, maar de totaalbeleving. 
Dat blijkt ook uit het recente grensover-
schrijdende koopstromenonderzoek 
‘Transvisite’ (waaraan ook WES heeft 
meegewerkt, zie pagina 31).”

Welke innovaties kunnen we in het 
algemeen in winkelcentra verwachten 
in de toekomst? 
Maarten:” Er zal nog veel meer moeten 
ingezet worden op beleving, sfeer, gezel-
ligheid en de combinatie van handel en 
toerisme. Bovendien zal meer en meer ook 
gebeuren met mobiele applicaties en tools 
(plannetjes op smartphone, touchscreens, 
…). Wie daar nu niet op inspeelt en zich 
daarop niet voorbereidt, zal hopeloos 
achter zitten.

We moeten ook streven naar een nog 
betere afstemming van de kalender van de 
diverse evenementen, promomagazines, 
citymarketingplannen en van de diverse 
initiatieven om shoppers naar de winkel-
centra te lokken. Zo maar ‘eendagsvliegen’ 
gaan lanceren zonder dat gemeten 
wordt wat de return on investment is, is 
contraproductief. We moeten elke euro 
omdraaien zodat elke inspanning ten volle 
benut wordt.” ■

 ❱ U kunt dit artikel lezen op tablet en 
downloaden via: 
www.westvlaanderenwerkt.be
 ❱ www.shop-in-kortrijk.be
 ❱ Twitter @mdecramer.


