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Met centrumplan achteraan





WELKOM 
IN KORTRIJK
Historische gebouwen, een stad in verandering 
vol verborgen plekjes en bruisende sfeer. Er is meer 
dan één reden om een bezoek te brengen aan onze 
creatieve stad aan de Leie. Deze gids laat je proeven 
van Kortrijk en neemt je mee op verkenning.
Wedden dat je nog eens terugkeert?



HISTORISCH STADHUIS 
 

Het historisch stadhuis is de blikvanger op de Grote Markt.  
De graven van Vlaanderen sieren de voorgevel. De 16e eeuwse 
schepenzaal en raadzaal zijn meer dan een bezoekje waard. 

Grote Markt 54

Historisch centrum
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De Leiestraat en Rijselsestraat omarmen het historisch 

stadhuis. In deze straten vind je leuke winkels, horeca en  

de stadsbibliotheek. 



BELFORT 
 

Het Kortrijkse Belfort is een overblijfsel van 
de middeleeuwse Lakenhalle en is Unesco- 
werelderfgoed. 

De beroemde uurslagers Manten en Kalle 
prijken op de oostzijde van de torenspits.
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Grote Markt





GROTE MARKT 

De gezellige Grote Markt, vlakbij het stadhuis, is het kloppend hart 
van de stad. Dankzij de fijne terrassen is het er leuk vertoeven. 
Tijdens de zomermaanden vind je er een zandspeeltuin voor 
kinderen.

Op maandag is de Grote Markt het decor van de wekelijkse markt. 
Verse producten uit de regio worden er aangeprezen door handelaars 
die er in alle vroegte hun kramen opslaan. 
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OORLOGSMONUMENT
Aan de voet van het Belfort ligt het oorlogsmonument 

uit 1923. Dit is een ode aan de gesneuvelde Kortrijkse 

soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Het is van de hand 

van stadsarchitect Joseph Demeere.



4 SINT-MAARTENSKERK 

Deze 12e eeuwse kerk werd door de jaren heen verschillende 
keren verbouwd. Binnenin vind je waardevolle kunstwerken zoals  
kerkelijk textiel en zilverwerk uit de 16e tot 19e eeuw. 
De kerktoren is heropgebouwd  na de brand van 1862 en herbergt een 
volwaardige 19e eeuwse beiaard.  
Via de neobarokke rotondekapel kom je in de devotiekapel 
het Kelderke Gods, een aanrader.





5 JOZEF VANDALEPLEIN 

Dit plein ligt rechts naast de Sint-Maartenskerk. Jonge horecazaken 
en handelszaken geven er extra kleur aan. Tijdens juli en augustus is 
dit plein samen met Sint-Maartenskerkhof het decor voor sfeervolle 
zomermarkten.

Jozef Van Dale (1716-1781) De priester stichtte in 1761 een 
congregatie van broeders die 
instond voor onderwijs voor arme jongens. Hij stond ook aan de wieg van de stedelijke armenkamer in 1774.



SINT-MAARTENSKERKHOF 

Dit voormalige kerkhof (tot 1807), links van de kerk, is vandaag een 
gezellig pleintje met uitmuntende horeca. Ideaal voor een gezellige 
zomeravond.
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7 BEGIJNHOF 

Naast het levendige centrum van de stad ligt het rustige Sint-Elizabeth-
begijnhof. Het Begijnhof werd opgericht in 1238 en prijkt op de 
Unesco-werelderfgoedlijst. 



Je flaneert er langs de kleine huisjes, de gotische Mattheuskapel en 
het charmante huis van de grootjuffrouw.

Belevingscentrum

In dit mooie belevingscentrum word 
je interactief door de vele eeuwen 
geschiedenis geloodst.



8 ONZE-LIEVE-VROUWEKERK 

De 13e eeuwse kerk ontstond na een lange bouwgeschiedenis.  
Van deze vroeg-gotische kapittelkerk rest de westgevel, het 
middenschip en de dwarsbeuk. Bekijk zeker de Kruisoprichting van 
Jezus van de hand van Antoon van Dyck in de zijbeuk van de kerk.
Guido Gezelle, de priester-dichter was onderpastoor in deze kerk 
van 1872 tot 1889.



ARTILLERIETOREN

De Artillerietoren uit de 14e eeuw is één van de 

weinige restanten van de middeleeuwse stadsmuur. 

Het was ooit een opslagplaats van buskruit.

In de omgeving vind je 

antiek- en 

vintagewinkels. 

Deken Zegerplein

In de befaamde Gravenkapel zie je unieke portretten van alle  
opeenvolgende graven van Vlaanderen. 



9

Broelkaai

BROELTORENS 

Deze restanten van de oude stadsvesten 
zijn het symbool van Kortrijk. 

Ze zijn gebouwd door de Bourgondische 
hertogen ter verdediging van de stad. 
Bemerk de schietschaten voor pijlen 
en kanonnen. De kraagstenen rondom 
hebben ook openingen van waaruit de 
vijanden aangevallen werden.

Op de Broelbrug staat Nepomucenus, 
patroonheilige van de schippers 
en drenkelingen.





10 KORTRIJK 1302 & TOERISME

De middeleeuwen komen weer tot leven in museum 1302. Ontdek 
er alles over de Guldensporenslag en de geschiedenis van de stad.  
Op diezelfde plaats kun je ook het toeristisch onthaal terugvinden.

Begijnhofpark



Begijnhofpark

Dit ruime, open park ligt midden in het historisch centrum. 
Het was ooit de tuin van de Groeningeabdij.

Nu wordt het gebruikt voor openluchtevenementen.



11  HOUTMARKT

De vernieuwde Houtmarkt is een autoluw plein met daaronder een 
moderne parking met 170 plaatsen. Op het plein bevindt zich de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.



'T PLEIN 

Dit voormalige oefenterrein van het 17e eeuwse leger is vandaag 
een modern park waarin je helemaal tot rust kan komen. 
Blikvangers zijn de houten tribunes met het centraal podium, de 
verfrissende fonteinen en een leuke horecazaak.
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13  GROENINGEPOORT EN  
 MAAGD VAN VLAANDEREN

Dit park ligt op de plaats waar in 1302 
de Guldensporenslag plaatsvond.
Zowel de poort als het standbeeld werden 
opgericht ter herdenking van 600 jaar 
Guldensporenslag. 





Buda-eiland
ONZE-LIEVE-VROUWHOSPITAAL
 

Het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal is één van de oudste ziekenhui-
zen van het land (1211). Als oorspronkelijk passentenhuis kregen 
arme zieken er gratis verzorging. Van het originele hospitaal zijn 
alleen de twee gotische bogen op blauwstenen zuilen behouden. 
De kapel (foto) met barokke voorgevel dateert uit 1680-1690.

Budastraat 37
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In deze straat vind je opmerkelijke winkels en horecazaken. 

 



BUDASCOOP 

In de vroegere Pentascoop kun je genieten van de betere niet-com-
merciële films. Het prachtige gebouw doet verder ook dienst als 
werk- en presentatieplek voor hedendaagse podiumkunstenaars.

Kapucijnenstraat 10

Rwww.budakortrijk.be
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In deze straat vind je opmerkelijke winkels en horecazaken. 

 



16  BUDATOREN

De vroegere koeltoren van Brouwerij Tack is vandaag een ruimte 
met verschillende repetitiestudio’s. De toren werd helemaal gemo-
derniseerd maar toch blijft het oorspronkelijk silhouet zichtbaar.

Korte Kapucijnenstraat



PAARDENSTALLEN 

De voormalige paardenstallen van brouwerij Tack worden gebruikt 
voor toonaangevende exposities van hedendaagse kunst.

Korte Kapucijnenstraat

Rwww.bu-box.be
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BUDAFABRIEK 

De oude textielfabriek De Smet-De Jaegere werd omgebouwd 
tot een creatieve plek. De Budafabriek wordt de fabriek van de 
toekomst genoemd waar ontwerpers, kunstenaars, studenten en 
ondernemers samen creëren.

Dam 2A
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Leieboorden
VERLAAGDE LEIEBOORDEN
 

De verlaagde Leieboorden brengen de stad dichterbij het water. 
De sfeervolle terrassen met zicht op de Broeltorens zijn een nieuwe 
trekpleister.
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In 2019 wordt het voormalig Broelmuseum, Broelkaai 6 de 
toegangspoort tot het creatieve Buda-eiland.  



TEXTURE
 

Texture is de opvolger van het vroegere Vlasmuseum. Het vertelt 
op een nieuwe manier de geschiedenis van de vlasindustrie in de 
Kortrijkse regio. Vlas is vandaag inspirerend materiaal voor  
ontwerpers, wetenschappers en ondernemers. 
Kijken, voelen, proeven, uittesten en ontdekken mag!

Noordstraat 28 

R www.texturekortrijk.be
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21  BUDA BEACH

De zomerse hotspot van de stad. Hier komen bewoners en  
bezoekers genieten van de zon met een heerlijk drankje in de hand.







 SKATEBOWL
Met maar liefst 850 m² oppervlakte kunnen skaters en 
bladers zich helemaal uitleven in deze unieke skatebowl. 
Het is de allereerste Belgische skatebowl. 
Ze werd aangelegd door het Amerikaanse Team Pain.

IJzerkaai 
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23  KONING ALBERTPARK

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. 

Burgemeester Vercruysselaan 



24  BRUGGEN IN KORTRIJK
De Leieboorden ondergingen de laatste 20 jaar een ware metamor-
fose. De Leie kreeg maar liefst zes nieuwe bruggen die allemaal op 
een verschillende en originele manier ontworpen werden. 
Blikvanger is de Collegebrug (foto), een fiets- en wandelbrug die 
slingert over de Leie. 
De 7e en laatste brug, de Reepbrug, zal klaar zijn in 2020.



Muziek- en 
theaterbuurt

Het feit dat Kortrijk bekend staat als dé West-Vlaamse muziekstad is 
geen toeval. De oude muzieksite aan het Conservatoriumplein, die 
in drie aparte blokken opgedeeld was, werd in 2017 omgevormd tot 
één muziekcentrum: Track. 
Hier huizen: Wilde Westen, Vlamo, Kortrijks Conservatorium, Respiro 
Dell' Arte, Radio 2  West-Vlaanderen,  Quindo, Chemisch Circus, 
Muziekcafé Pand.A en VDAB-opleidingen podiumtechnicus en 
audio-productie ATHENA.

Daarnaast is er de Schouwburg.



SCHOUWBURG
 

De Kortrijkse Schouwburg programmeert meer dan alleen maar 
muziek. Het is zowat het grootste podiumkunstencentrum van 
Zuid-West-Vlaanderen.  
Het gebouw is opgevat als een théatre à l’italienne. Ruim 800 
toeschouwers kijken vanuit een parterre en drie balkons door een 
immens kader naar het podium.
In 2020 bestaat de Schouwburg 100 jaar en dit zullen we vieren.

Schouwburgplein

R www.schouwburgkortrijk.be
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26  CONCERTSTUDIO

Deze sfeervolle concertzaal, in muziekcentrum Track, is toonaan-
gevend door de uitzonderlijke akoestiek en biedt ruimte aan 224 
muziekliefhebbers.

Conservatoriumplein 



27  DE KREUN - WILDE WESTEN
Eind 2016 smolten vzw De Kreun en vzw Festival van Vlaanderen  
samen tot Wilde Westen. Deze concert- en festivalorganisator wil 
een breed publiek aanspreken binnen de ruime regio. 
De muziekzaal biedt ruimte aan 600 muziekfanaten.

Conservatoriumplein

R www.wildewesten.be



Winkelwandelbuurt
WINKEL- WANDELSTRATEN
 

In de verkeersvrije straten in het centrum van de stad vind je alle  
mogelijke winkels, van grote ketens tot gezellige boetieks. 
Wist je dat de Korte Steenstraat de eerste verkeersvrije winkelstraat 
in het land was in 1962?

28

Net buiten het stadscentrum, in het verlengde van de 

Doorniksestraat, kom je in de Doorniksewijk waar ook heel 

wat mooie winkels te vinden zijn.



K IN KORTRIJK
 

Fashionista’s kunnen hun shoppinghart ophalen in K in Kortrijk. 
Dit hypermoderne winkelcentrum ligt pal in de binnenstad en biedt 
een mix van wonen, mode en digitale producten.
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R www.k-in-kortrijk.be



30  BAGGAERTSHOF

Deze verborgen parel, middenin het winkel-  
wandelgebied, werd door de zussen Baggaert 
in 1638 opgericht voor arme weduwen en 
ongehuwde vrouwen. 

Blikvangers zijn de kleine kapel en de  
eeuwenoude kruidentuin. 
Sinds kort is in het Baggaertshof een creatief  
kinderatelier ondergebracht.

Sint-Jansstraat 37





Kortrijk Weide
KORTRIJK WEIDE
 
Kortrijk Weide is het nieuwe stadsdeel aan het water. Een gezonde 
mix van ondernemen, sporten, leren en ontspannen. Dit nieuwe stuk 
Kortrijk is geen afgezonderde site. Groene doorgangen verbinden het 
naadloos met de binnenstad en de stationsomgeving. 



Bovendien is dit de vrijetijdssite waar Kortrijk haar ambities als 
klimaatstad waarmaakt. Het versterkt de binnenstad met een 
multifunctioneel levendig nieuw stadsdeel. 

Nelson Mandelaplein



 HANGAR K

Het grootste gedeelte van de voormalige NMBS loods op Kortrijk 
Weide wordt ingenomen door Hangar K. Dit is een co-creatiehub 
voor exponentiële groei waar starters, ondernemers en gevestigde 
ondernemingen elkaar als partners ondersteunen. Samen formule-
ren ze concrete antwoorden op de stijgende vraag naar innovatieve 
toepassingen.
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 URBAN SPORTS PARK

In deze ruimte kunnen zowel skaters, bladers als bmx’ers zich 
uitleven. Binnen dezelfde ruimte is er ook een freerun park waar 
freerunners over uitdagende obstakels kunnen springen.
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 TRANZIT 

Tranzit is een trefplek voor jongeren en tegelijk een organisatie die 
jeugdverenigingen ondersteunt. Het gebouw bestaat uit een poly-
valente zaal, repetitieruimtes , een crealokaal, een danslokaal en een 
opnamebus.
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 DEPART

Deze evenementenhal is een architecturale parel die de krachtlijnen 
van de voormalige loods overneemt en in een hedendaags jasje 
stopt. Er is veel aandacht besteed aan akoestiek en functionaliteit. 
De zaal is niet alleen een fuifzaal maar staat ook open voor 
bedrijfsevents.
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 ECOLOGISCH STADSPARK 

Het ecologisch park met vuurplaats is een oase van rust. 
Vlakbij de Leie kun je op een bankje genieten van dit nieuwe stuk 
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natuur in de stad. Een Finse piste en waterpartijen maken het park 
de ideale ontspanningslocatie.



 NELSON MANDELAPLEIN 

De parking voor 310 wagens kan omgevormd worden tot een heus 
evenementenplein. Op dit plein kunnen concerten plaatsvinden 
voor maximaal 10.000 personen.
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 ZWEMBAD 

Dit zwembad wordt het grootste recreatie-en competitiezwembad 
van de provincie. Uniek is het ‘all weather’ buitenzwembad dat het 
hele jaar open is. Blikvangers zijn de spectaculaire glijbanen en de 
spannende wildwaterbaan.
Het zwembad opent op 1 maart 2019.
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Buiten het centrum
38  SINT-ANTONIUSKERK/

 BROEDER ISIDOOR

Deze 19e eeuwse, prachtig beschilderde kerk geniet bekendheid 
vanwege de zalig verklaarde broeder Isidoor Deloor. 
Het is een drukbezocht bedevaartsoord. De aanpalende Lourdes-
grot is een oase van rust.

Wandelingstraat 33





39  KONINGIN ASTRIDPARK - MINIGOLF

Het vroegere Volkspark kreeg zijn huidige naam na het bezoek van  
koningin Astrid in 1935. 
Elke zomer kan je er naar hartenlust minigolf spelen.

Op weg naar het Astridpark loop je door Overleie. 

Deze wijk is in volle metamorfose. 

Je passeert er het nieuw aangelegde Sint-Amandsplein.



40  ROZENTUIN

De internationale rozentuin dateert reeds van 1959 en bevindt zich 
in de tuinen van het kasteel ‘t Hooghe, langs de Doorniksesteenweg 
in Kortrijk. In 2003 werden de tuinen volledig heraangelegd door het 
West-Vlaams provinciebestuur. 

Kasteel 't Hooghe, Doorniksesteenweg 218

41  RINGSHOPPING KORTRIJK NOORD

Dit shoppingcentrum aan de grens met Kuurne biedt maar liefst  
35.000m2 shoppingplezier. Grote troeven zijn de vlotte bereikbaar-
heid en het gratis parkeren.

Ringlaan 34

Rwww.ringshopping.be



STATIONSOMGEVING

Het station en de volledige buurt ondergaan de komende jaren een 
ware metamorfose. Er komt meer ruimte voor groen, aandacht voor 
de zwakke weggebruiker, een tunnel en een ondergrondse parking. 
Dit alles moet vooral de mobiliteit en leefbaarheid van de omgeving 
ten goede komen. 
Het ambitieuze project zal zo’n tien jaar in beslag nemen.
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Stadsvernieuwing



ZWEVEGEMSESTRAAT

De belangrijkste toegangspoort van de stad wordt grondig 
aangepakt en krijgt een facelift. Een aantal panden wordt gesloopt 
en ruimt plaats voor een kinderopvang en nieuwe woonhuizen. 

De voormalige Cinéplace krijgt een opfrisbeurt en wordt de nieuwe 
thuis van hiphopacademie De Stroate.
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Kortrijk heeft nog veel meer te bieden. 
Heel wat leuke restaurants, cafés en 
winkeltjes kleuren mee de stad.
www.toerismekortrijk.be/nl/genieten



Alle info
Over openingstijden, overnachtingen, wandelroutes, gidsen... :

TOERISME KORTRIJK | Begijnhofpark 8500 Kortrijk (GPS Houtmarkt)
toerisme@kortrijk.be | +32 (0)56 27 78 40
www.toerismekortrijk.be



Voetgangersbewegwijzering
De voetgangersbewegwijzering brengt je naar alle bezienswaardig- 
heden. Elke wijk heeft een eigen kleur en symbool. 

•  Historisch centrum

•  Buda-eiland

•  Winkelwandelbuurt

•  Leieboorden

•  Muziek en theaterbuurt

•  Kortrijk Weide

Bereikbaarheid
PARKEREN IN DE STAD
Ondergronds parkeren is goedkoop en het eerste uur gratis. 
Bovendien toont het parkeerbegeleidingssysteem je de kortste 
weg naar een beschikbare plaats. 
Meer info: www.parko.be

KORTRIJK FIETST
Kortrijk zet volop in op fietsen met o.a. fietsherstelpunten, 
fietsstallingen, deelfietsen ...
Fietsverhuur: www.mobiel.be  
Deelfietsen: www.mobit.be

BUS
www.delijn.be - 070 22 02 00

TREIN
Via verschillende treinverbindingen kom je pal in het centrum terecht.  
Meer info: www.nmbs.be
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