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KORTRIJK, DE CREATIEVE STAD AAN DE LEIE
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Kortrijk is een dorp met de allures van een 
grootstad. Behapbaar maar verrassend 
zonder eentonig te worden. 

Het ene moment bezorgt het pittoreske 
Begijnhof je devote rust, het andere moment 
kan je meedansen op één van de vele events 
die de stad rijk is.

Historisch erfgoed gaat hand in hand met 
moderne architectuur. Toprestaurants, hippe 
streetfoodspots, wereldkeuken, cocktailbars, 
volkscafés, koffiebars… Kortrijk heeft alles om 
je zintuigen te prikkelen.

Speel zelf kapitein tijdens een boottochtje op 
de Leie, ontdek het vlasverleden in museum 
Texture of geniet van de terrassen aan de 
verlaagde Leieboorden.

Deze gids is een voorproefje, uiteraard is er 
nog veel meer te beleven. Maar daarvoor kom 
je misschien best eens langs?

Waarom Kortrijk?



3

 KO
RTRIJK M

ET H
ET G

EZIN
  

Café Rouge

De betere bistrokeuken, een modern 
interieur, op een rustig pleintje, midden 
in het centrum. Veel aandacht voor 
kinderen. 

Sint-Maartenskerkhof 6A, Kortrijk
caferouge.be

Walle 111

Keer op keer iets anders. Dit biedt 
eethuis Walle 111 op het suggestiebord 
en de menukaart. De kids hoeven 
niet de hele tijd aan tafel te zitten en 
kunnen de leuke stadstuin ontdekken.

Walle 111, Kortrijk
www.walle111.be 

Eten
Kortrijk werkt zich de laatste jaren op als 
een echte culinaire hotspot. Hierbij een 
selectie:
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Heren Van Groeninghe

Heerlijke keuken aan een eerlijke prijs. 
Even bijtanken in deze oase van rust 
midden de stad. Kinderen ravotten 
terwijl je gezellig even bijpraat in de 
sfeervolle kamers van dit herenhuis.

Groeningestraat 36, Kortrijk
www.heerenvangroeninghe.be

Ode’s

Combineer een kledinglabel en 
bagelzaak en je hebt Ode’s. Shop 
unieke kledingstukken op het 
bovenverdiep. Vroege vogels kunnen 
er hun dag Kortrijk starten met een 
heerlijk ontbijt.

Grote Kring 3, Kortrijk
odeshop.be

Byttebier-La Cantine

Concept store Byttebier is al langer 
een begrip in Kortrijk maar nu is daar 
La Cantine bijgekomen. Toegankelijke 
en fijne lunch. Ook koffie is mogelijk 
in deze familievriendelijk zaak, 
ondergebracht in een voormalig 
schooltje.

Jozef Vandeleplein 7a, Kortrijk
byttebier.com/la-cantine
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Souffleur

Dit eet-en bierhuis in het hart van de 
stad heeft een uitstekende bierkaart. 
In de zomer biedt het gezellige terras 
uitzicht over het Schouwburgplein. 
Heel toegankelijk voor groepen en de 
allerjongsten.

Schouwburgplein 16, Kortrijk
www.souffleurkortrijk.be

Tarterie

Dit is meer dan een koffiehuis met 
taart. Je kan er ook lunchen of 
genieten van huisbereide quiches. Het 
kidshoekje is een extra troef voor dit 
topadres midden in de stad.

Grote Markt 44, Kortrijk
www.tarterie.be

Drinken
Een gezellig terras langs de verlaagde Leie-
boorden of een cocktail in een mondain kader 
in het hart van de stad. Het kan hier allemaal. 
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Salons en Vie

Salons en Vie staat bekend om een  
gevarieerd en inspirerend aanbod van  
verse producten. De kinderen kunnen  
er zich uitleven in het speelgoed-
winkeltje, met de kleurboeken of met 
het loopfietsje.

Leiestraat 34, Kortrijk
www.salonenvie.be

Kaffee Damast

Even verpozen tijdens de stads-
wandeling of na een bezoek aan Texture.  
Dan is Kaffee Damast de geknipte stop. 
Er is heel wat leesmateriaal voor de kids 
voorhanden.

Noordstraat 28, Kortrijk
www.kaffeedamast.be 

De Koekedoze

Kom proeven in dit koffie- en theehuis 
waar ook je kinderen graag komen. 
Voor je zoete ‘goestinge’.  Check ook 
de kalender voor heerlijk ontbijt. Kom 
dat proeven in dit koffie- en theehuis 
waar ook je kinderen graag komen. 
Voor je zoete ‘goestinge’.  Check ook de 
kalender voor heerlijk ontbijt.

Gullegemstraat 34, Heule
www.dekoekedoze.be
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De Bonte Koe

Op zoek naar een leuk paar schoenen 
voor de bengels? De Bonte Koe is 
het droomadres voor betaalbare en 
kwalitatieve kinderschoenen.  

Doornikstraat 58, Kortrijk
www.debontekoe.be

Zoen

Voor kinderkledij die dat tikkeltje extra 
heeft ben je bij Zoen aan het juiste 
adres. Hier vind je vooral Belgische 
merken.

Jozef Vandaleplein 1, Kortrijk
www.zoenkids.be

Shops
De eerste stad van het land met een ver-
keersvrije winkelstraat. Shoppen is hier 
meer dan kopen, het is vooral beleven.
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Filou & Friends

Het bekende kindermerk heeft zijn 
hoofdzetel in Kortrijk. De flagshipstore 
in de Doornikstraat is een waar 
pareltje. Aangenaam winkelen in een 
topontwerp.

Doornikstraat 18, Kortrijk
Fb Filou & Friends Kortrijk

Cherubin

Deze winkel is er voor het hele gezin. 
Gespecialiseerd in eigentijdse baby-en 
kinderkledij geven de medewerkers 
deskundig advies. Maar ook de mama’s 
komen er zeker aan hun trekken met 
een selectie aan dameskledij.

Doornikstraat 36, Kortrijk
www.cherubin.be

Momo

In deze winkel staat de beleving van de 
jongsten centraal. Originele objecten 
die hun fantasie tot leven brengen in de 
vorm van speelgoed, interieurobjecten 
of knuffels.

Overleiestraat 9, Kortrijk
www.momokids.be



9

 KO
RTRIJK M

ET H
ET G

EZIN
  

LAGO Kortrijk Weide

Dit zwemparadijs met de langste 
wildwaterbaan van het land, 5 glijbanen, 
peuterbad en olympisch bad is een 
topattractie voor kinderen. Jong en oud 
wanen zich op zomervakantie.

Nelson Mandelaplein 19, Kortrijk
www.lago.be/kortrijk

Woopahoo

Een speelpark waar elk kind aan zijn 
trekken komt. Een groot klim-en 
klauterparcours, een kinderdisco, 
bumpercars en zelfs een echte 
carrousel.

Engelse Wandeling 2, Kortrijk
www.woopahoo.be

Activiteiten
Kortrijk bezoeken is ook de stad ten volle 
beleven. Heel wat activiteiten geven net dat 
tikkeltje extra aan je bezoek.



10

Holder de bolder kar

Deze zoektocht met een schatkist 
op wielen is ondertussen een 
klassieker geworden. De kinderen 
maken op een speelse manier kennis 
met middeleeuws Kortrijk en het 
ridderbestaan.

www.kortrijk1302.be

Minigolf 

Vanaf de paasvakantie kun je in het 
Astridpark een balletje slaan. Open 
tijdens weekends en schoolvakanties 
en bij mooi weer kans op nocturnes. 

Astridpark, Graaf De Smet De 
Naeyerlaan, Kortrijk
www.kortrijk.be/minigolf

Blob Preshoekbos

Deze nieuwe gezinsvriendelijke 
wandeling laat je op een nieuwe manier 
het Preshoekbos ontdekken. Aan de 
hand van een zoektocht ontdek je dit 
nieuwe bos aan de rand van de stad. 

Preshoekstraat, Marke
toerismekortrijk.be/nl/blob-
preshoekbos
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Ibis hotel Kortrijk centrum

Met een speciaal voorziene familiekamer 
is dit fijne hotel een echte aanrader om 
er met het hele gezin te verblijven.

Doornikstraat 30, Kortrijk

Hoeve Herpoel

Hoeve Herpoel verwijst naar de familie 
die vroeger de hoeve als pachtboer 
uitbaatte. De hoeve dateert van 1920. 
Het is een langgeveltype woning, stallen 
en schuur zijn één gebouw. De ideale 
plek om kort buiten de stad te logeren 
met de kinderen.

Einde Munkendoornstraat 67, Kortrijk
www.hoeveherpoel.be

Slapen
Nergens vind je zo’n afwisselend en uniek 
overnachtingsaanbod als in Kortrijk.  
Laat je verrassen.
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De Corneel

Deze vakantiewoning voor 9 personen 
ligt buiten het centrum van de stad. 
De ideale uitvalsbasis om de stad te 
bezoeken of te genieten van de rustige 
omgeving.

Luingnestraat 44, Aalbeke
Fb De Corneel

Focus Hostel en Hotel

Bij deze sympathieke eigenaars van 
dit Hostel en Hotel voelt iedereen 
zich direct thuis. Ze beschikken over 
familiekamers waar verschillende 
slaapkamers in 1 unit ondergebracht 
zijn. Ideaal voor een gezinsuitstap.

Hoveniersstraat 50, Kortrijk
www.focushotel.be

Parkhotel

Het grootste hotel van Kortrijk met 
kindvriendelijke bistro is de ideale 
uitvalsbasis bij een bezoek aan de stad.
Parkhotel ligt midden in de stad vlak bij 
een parking en naast het station.

Stationsplein , Kortrijk
www.parkhotel.be
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’t Plein

De favoriete plek van veel Kortrijkse 
ouders. Geniet van een zomers aperitief 
terwijl de peuters zich kunnen uitleven 
op de fietsjes.

Plein, Kortrijk
Fb T plein

De Marionetten

De groene parel aan de rand van de 
stad.  Leef je uit in het speelbos of 
geniet van het zicht op de stad aan de 
Libelle. Hoeve te Couckx verwelkomt  
de allerjongsten. 

www.kortrijk.be/stadsgroen-
marionetten

Hang-outs
Kortrijk is rijk aan speciale plekken, trek-
pleisters die je zeker moet gezien hebben 
tijdens je bezoek aan Kortrijk.
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De Grote Markt

De Grote Markt wordt elk jaar 
omgetoverd tot een echte hotspot 
voor kinderen. Een zandbak, een 
schommel en een glijbaan in, de 
schaduw van het Belfort zijn de ideale 
combinatie voor een leuke middag. 

Grote Markt, Kortrijk

Nelson Mandelapark

Het ecologisch stadspark aan Kortrijk 
Weide is een oase van rust. Het park 
biedt heel wat speelruimte en de 
waterpartijen zorgen voor afwisseling 
en afkoeling tijdens het stadsbezoek.

Kortrijk Weide, Kortrijk

Openluchtzwembad Abdijkaai

Deze historische parel is tijdens warme 
zomerdagen in juli en augustus een 
topplek om met de kinderen langs te 
gaan. 

Abdijkaai, Kortrijk
kortrijk.be/adressen/zwembad-
abdijkaai



Kortrijk met het gezin
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www.toerismekortrijk.be
+32 (0)56 27 78 40
toerisme@kortrijk.be
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