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TOERISME KORTRIJK
Begijnhofpark z/n, 8500 Kortrijk (GPS Houtmarkt) 
toerisme@kortrijk.be | www.toerismekortrijk.be | +32 (0)56 27 78 40
Openingsuren
Elke dag > 10 - 17 uur   

* Gesloten op 24, 25, 26 en 31 december en 1 januari.

Fotografie: 
David Samyn, Kattoo Hillewaere en Stad Kortrijk
Grafisch ontwerp:  
Communicatie stad Kortrijk
Verantwoordelijke uitgever:
Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

Toeristische voetgangersbewegwijzering
De voetgangersbewegwijzering brengt je naar alle 
bezienswaardigheden. In Kortrijk is heel wat op 
wandelafstand, wat een enorme troef is, maar soms liggen 
bezienswaardigheden verborgen of verscholen.  
Daarom wordt de binnenstad ingedeeld in 6 wijken:

      Historisch centrum
      Buda-eiland
      Winkelwandelbuurt
      Leieboorden
      Muziek en theaterbuurt
      Kortrijk Weide

Bereikbaarheid
 Bovengrondse parking

 Ondergrondse parking

 Camperparking

Park & Ride Xpo
Ticket (parking) inwisselen bij de buschauffeur = gratis 
parking + ticket heen en terug naar het stadscentrum.

Park & Bike Wembley
Hier kan je ook het openbaar vervoer nemen. Een bushalte 
van de Lijn is vlakbij. De rit van en naar het station is gratis. 
Een ticket nemen hoeft niet. Er zijn fietskluizen aanwezig.
www.parko.be

Fietszone
De volledige binnenstad werd samen 
met de bestaande voetgangerszone en 
de woonerven één grote fietszone van 
maar liefst 74 aaneengesloten straten 
waar de fietser hoofdgebruiker wordt. In 
de fietszone zijn auto’s welkom maar ze 
mogen de fietsers niet inhalen en rijden 
maximum 30 km per uur.  
Fietsers mogen de hele breedte van de 
weg (in een éénrichtingsstraat) of rijvak  
(in een tweerichtingsstraat) gebruiken.

Nette stad

We zijn trots op onze stad en doen er 
alles aan om die net te houden. Daarom 
zijn we streng voor wie zijn afval hier 
zomaar weggooit. Dat geldt ook voor 
wie een peuk op de grond werpt. Wie 
betrapt wordt, riskeert een boete tot  
€ 55. Er zijn in de stad extra peukentegels 
en asbakken voorzien. Wie dat wil kan 
een gratis peukenetui bekomen aan het 
onthaal van het stadhuis.



1 Broeltorens &  
verlaagde Leieboorden

Deze middeleeuwse torens zijn samen met de Artillerie-
toren de enige restanten van de oude stadsvestingen. 
De zuidelijke Speytorre werd in 1385 gebouwd om 
het verkeer op de Leie te controleren. De noordelijke 
Inghelburghtorre uit 1415 diende als wapenopslagplaats. 
De torens behoren tot het typische stadssilhouet van 
Kortrijk. De oevers zullen je zalig dicht bij het frisse water 
brengen, zodat je, op een van de heerlijke terrasjes, het 
water haast kunt voelen.

2  Grote Markt met  
Belfort en Stadhuis

Op de Grote Markt van Kortrijk is 
er voor elk wat wils. Centraal op de 
markt vind je het Belfort (UNESCO-
werelderfgoed), een overblijfsel van de 
middeleeuwse lakenhalle. Bovenaan 
staan de beroemde uurslagers 
Manten en Kalle en in de nok staat de 
beiaard met 48 klokken. 
Daarnaast vind je op de Grote Markt  
ook het Stadhuis in laatgotische 
renaissancestijl. Op de gevel staan  
beelden van de Graven van 
Vlaanderen. Binnenin tref je de 
prachtige schepenzaal en raadzaal 
met gebeeldhouwde schouwen. 

3    Begijnhof met     
  belevingscentrum  
     
Het Kortrijkse Sint-Elisabethbegijnhof, opgericht in 1238 
is een stad binnen de stad, een oase van rust én Unesco 
Werelderfgoed. Je flaneert langs kleine huisjes, de gotische 
Mattheuskapel met het oudste orgel der Nederlanden, het 
huis van de Grootjuffrouw.  

In het gloednieuwe Belevingscentrum in de Sint-
Annazaal word je verrassend dynamisch en interactief 
door die vele eeuwen geschiedenis geloodst. In het 

Begijnhof woonden sterke, onafhankelijke vrouwen, geen 
kwezels, maar feministes avant la lettre.  Drie madammen 
met karakter, allen ooit grootjuffrouw, nemen je mee op 
sleeptouw en lichten een tip van de sluier. Je komt er achter 
hoe hun dagelijkse leven er uit zag, je ziet het Begijnhof 
evolueren en kunt de Begijnhofschatten bewonderen. 
Een audiogids voor een bezoek aan het Begijnhof en het 
Belevingscentrum kan je lenen in het Bezoekerscentrum, te 
vinden net buiten de poort.  

4    Artillerietoren en  
   O.-L.-Vrouwekerk met    
           Gravenkapel
De Artillerietoren uit de 14e eeuw is één van de weinige 
restanten van een middeleeuwse voorburcht en werd 
oorspronkelijk gebruikt als drinkwatertoren.  
De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd gebouwd in de 13e 
eeuw en kent een lange bouwgeschiedenis. 

In 1370 bouwt Graaf Lodewijk van Male de Gravenkapel 
als mausoleum. Hier vind je op een aanraakscherm 
meer over de geschiedenis van de kapel, de prachtige 
muurschilderingen van de Graven van Vlaanderen en het 
beeld van de Heilige Catharina (erkend topstuk!)  Verder 
kan je in de kerk de Kruisoprichting van Antoon Van Dijck 
bewonderen. 

 Sint-Maartenskerk

De Sint-Maartenskerk kent haar oorsprong in de 12e eeuw 
en werd door de eeuwen heen verwoest, herbouwd en 
verbouwd. De kerk herbergt een schat aan kunstwerken 
en herbergt een volwaardige 19e eeuwse beiaard. Het 
pronkstuk is zeker het Triptiek van de Heilige Geest. 
van Bernard de Rijckere uit 1587: een Pinkstertafereel 
met de doop van Jezus en de schepping van Adam. 
Indrukwekkend is de unieke Sacramentstoren van 
6,50 meter hoog uit 1585. De 83m hoge toren is van ver 
zichtbaar en bepaalt de skyline van de stad. Vanaf de zomer 
van 2020 zal deze permanent opengesteld worden voor 
het publiek. 

 Musea 

Texture/Museum over Leie en Vlas 

TEXTURE vertelt over de linnen- en vlasnijverheid. Een 
verhaal met heel sterke wortels dat getuigt van straf 
vak- en ondernemerschap, van gedurfde innovatie en 
wendbaarheid en van zichzelf voortdurend heruitvinden. 
In drie kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis 
(1912), ontdek je de revolutionaire ontwikkeling die de 
vlasnijverheid in deze streek teweeg bracht. Het verleden 
zal je verrassen maar de verhalen van vandaag en morgen 
zullen je verbazen en inspireren. Al eeuwenlang is 
Vlaanderen befaamd om zijn textiel en linnen speelt daarin 
een glansrol. Langs de Leieboorden groeide een industrie 
die de wereld veroverde: de vlasbewerking. Nog altijd is 
Courtrai flax een topkwaliteitsproduct dat internationaal 
gekend en gegeerd is.

Drie kamers, drie verhalen 
Vlas gebruik je elke dag, vaak zonder het te weten en op 
onverwachte plekken. Designers, wetenschappers en 
ondernemers laten geen deeltje onbenut. Ontdek, proef,
voel en test hun producten uit in de Wonderkamer. 
De Leiekamer brengt het verhaal van de vlas- en 
linnennijverheid. Het is er één van vallen en opstaan, van 
mensen die zonder hulp van buitenaf telkens weer de 
veerkracht vinden om zware crisissen te boven te komen. 
Een fascinerende geschiedenis met denkers, durvers en 
doeners in de hoofdrol. Onder de gouden kroon ligt de 
Schatkamer. Hier is het vooral genieten van de selectie 
schitterende damasten, kant, handwerk en fijne weefsels.

Meer info op www.texturekortrijk.be

Kortrijk 1302/ 
De Guldensporenslag  

In Kortrijk 1302 wordt het verhaal verteld van de 
belangrijkste veldslag in de geschiedenis van Kortrijk, de 
Guldensporenslag in 1302 waarbij een leger van Vlaamse 
boeren het goed bewapende Franse ruiterleger versloeg.  

Even verder, op de voormalige 
Groeningekouter  kan je het 
Groeningemonument, een beeld 
van de Maagd van Vlaanderen 
bewonderen. Zij probeert de 
Vlaamse Leeuw die de boeien 
verbroken heeft te weerhouden. 
De Groeningepoort uit 1908 met als 
opschrift 1302- Groeningheveld geeft 
uit op ‘t Plein, een vroeger oefenterrein 
van het 17e-eeuwse leger.  

  K in Kortrijk en
  winkelwandelstraten

K in Kortrijk is het prestigieuze winkelcentrum van 
34.000m². Het complex  zet Kortrijk weer op de kaart als 
gezellige winkelstad. 

K in Kortrijk grenst aan 
de grote winkelstraten 
van de stad. Je vindt er 
alle mogelijke winkels, 
van grote ketens tot 
unieke boetieks. Kortom 
in Kortrijk winkelstad 
komt iedereen aan zijn 
trekken.
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Buda-eiland

Tussen de armen van de Leie vind je het Buda-eiland. Een 
eiland voor de artistieke bezoeker van de stad. Tegen de 
zomer opent Broeikaai, de creatieve toegangspoort tot het 
eiland. Wat verder vind je de Budatoren, een platform waar 
artiesten uit alle hoeken van het spectrum hun ding mogen 
doen en in de Budascoop kan je genieten van de betere niet-
commerciële films.. 
Buda Beach nodigt jong en oud uit tot relaxen in het 
mooie kader van de Leie. In de zomer wordt dit park 
omgetoverd tot een strand met ligweide. De Budafabriek 
is een imposante plek waar ontwerpers, ondernemers, 
kunstenaars, studenten en actieve burgers samen werken. 
Het oude gebouw werd onder handen genomen door het 
architectenbureau van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen. 

Langs de straatkant werd een vijfhoekig volume 
bijgebouwd om het gebouw een sprekender façade 
te geven. In de fabriek van 3.000 m3 is plaats voor 
tentoonstellingen, workshops en ateliers. Er is een 
prototypelab met 3D-printers, lasercutters en tal van andere 
machines voor creatieve makers.

 Leieboorden

Om de Leie bevaarbaar te maken voor grotere schepen, 
was een rechttrekking en verbreding van de Leie in het 
centrum van de stad noodzakelijk. Na deze ingrijpende 
werken is Kortrijk een gefacelifte stad met een verbrede 
Leie, nieuwe bruggen, oevers met brede paden, mooie 
parken en een hersteld contact met het water. 
De Leieboorden zijn the place to be. Een groene zone 
bij uitstek waar jong en oud verzamelen om ongestoord te 
genieten. En dat middenin de stad.
Het Koning Albertpark is de rustplek bij uitstek voor 
fietsers en wandelaars langs de Leie. Centraal in het park 
staat het Leiemonument, waar elk jaar de gesneuvelde 
soldaten van de Leieslag uit 1940 herdacht worden. 

Met maar liefst 850 m² oppervlakte kunnen skaters 
en bladers zich helemaal uitleven in deze unieke 
skatebowl.     
Een nieuwe Leie vergt nieuwe bruggen. Maar liefst zes en 
straks zeven imposante exemplaren hertekenen de Kortrijkse 
skyline en geven haar een duidelijke, sterke look. Geen 
saaie of uniforme kopies, maar karakterbruggen die zowel 
bezoekers als bewoners helpen bij het oriënteren. Nu eens 
grootstedelijk magistraal, dan weer gedurfd zigzaggend. 
Allemaal hangen ze zeven meter boven de waterspiegel.  

 Stadswandelroute 
 Metamorfose van de stad
Met de stadswandelroute flaneer je niet alleen door het 
historische hart van de stad, maar is er ook aandacht voor de 
huidige metamorfose van Kortrijk. Er is een handige kaart 
beschikbaar met een korte beschrijving van al het moois 
onderweg. De stadswandelroute is bewegwijzerd met 
klinknagels.

 
11  Kortrijk Creative City Tour

Unesco Creative City of Design 

Toerisme Kortrijk ontwikkelde i.s.m. Designregio Kortrijk een 
wandelroute die jou op sleeptouw neemt langs zes creatieve 
buurten met unieke landmarks, shops, horeca en events in 
de Kortrijkse binnenstad. De wandeling werd ontwikkeld 
naar aanleiding van de Kortrijk Creativity Week van 24 tot 27 
oktober 2019 en laat zien waarom Kortrijk deel uitmaakt van 
het UNESCO Creative Cities Network. 
Wie het 6,5 kilometer lange parcours volgt, wandelt langs 6 
creatieve buurten: het Buda-eiland, de Leieboorden & Overleie, 
Kortrijk Weide, de Muzieksite & Station, Kortrijk Centrum en 
1302 & het Plein. Je maakt onder meer kennis met Broeikaai,  
het Industrial Design Center, het Muziekcentrum ...  Naast deze 
creatieve plekken krijg je ook een overzicht van bijzondere 
horecaspots en creatieve events in de binnenstad. 
De wandeling is gratis beschikbaar in Toerisme Kortrijk of is 
terug te vinden op de website.

Meer info: toerismekortrijk.be

Je hebt enkele uurtjes vrij, je wil onze stad beter 
leren kennen én wat cultuur opsnuiven? 

We zetten 10 verrassende, niet te missen locaties 
en activiteiten voor jou op een rijtje. 
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Member of the UNESCO
Creative Cities Network
since 2017

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Budafabriek

Belevingscentrum


