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Beste wandelaar, 
 
Kortrijk was de vijfde stad waar Cera en GoodPlanet samen een Cera 
GoodWalk organiseerden:  een originele stadswandeling die je meeneemt 
langs duurzame initiatieven, cultuur en waardevolle sociale projecten. Het is 
de ideale manier om Kortrijk (opnieuw) te ontdekken. 

De wandeltocht is een leuke uitstap voor jong en oud, en geeft je bovendien 
heel tastbaar een inkijk in de ambities van Cera. Cera werkt aan een 
inclusieve samenleving zonder drempels, verbindt mensen in warme, 
zorgzame buurten en ondersteunt coöperaties om sterk en gedragen te zijn. 
Cera vindt een bondgenoot in GoodPlanet dat zich inzet voor een duurzame 
toekomst voor ons en onze planeet waar het fijn vertoeven is. 

We zijn dan ook blij dat stad Kortrijk ervoor kiest om deze wandeling 
permanent aan te bieden met dit boekje als gids. 

We houden je niet langer op! Kuier naar hartenlust langs duurzame winkels, 
zalige parken en pleintjes, gezonde restaurants en heerlijke cafeetjes en 
koffiebars. Allemaal lovenswaardige initiatieven waarmee organisaties, 
burgers en de stad een antwoord bieden op de maatschappelijke 
uitdagingen. Want samen kunnen we meer!

 

Franky Depickere 
CEO Cera COLOFON

Redactie: Ineke Eechaute (GoodPlanet Belgium) 
Druk: Die Keure
V.U.: Hilde Talloen, Cera cv – Muntstraat 1 – 3000 Leuven –
Ondernemingsnummer RPR Leuven BTW BE 0403.581.960 
Vormgeving: Silke Janssens (GoodPlanet Belgium)  
Met medewerking van: Stad Kortrijk  
Met dank aan: Hannelore Vandezande (Cera), Wim Ingels (Cera), Vincent 
Viaene (Cera), Greet Leynen (Cera), Gauthier Renard (Stad Kortrijk), Liesbeth 
Vanderschaeve (Stad Kortrijk), Ellen De Bock (GoodPlanet Belgium), Sam 
Lathouwers (GoodPlanet Belgium) en Tine Mayeur (Join For Water).

Het kan zijn dat na verloop van tijd  sommige wandelingen niet meer kloppen. Straten 
en pleinen kunnen heraangelegd of veranderd zijn, of niet meer toegankelijk zijn 
voor publiek. Daarom mag de informatie in deze wandelgids niet als exact worden 
beschouwd. Cera en GoodPlanet zijn niet verantwoordelijk voor:

• mogelijke wijzigingen, veranderingen of afsluitingen van wandel- en andere 
wegen of bruggen,

• het eventuele definitieve sluiten van winkels, horecagelegenheden en andere 
vermelde duurzame initiatieven

• gewijzigde openingsdagen en -uren van de vermelde etablissementen
• eventuele ongevallen



Wandel mee voor de volgende generaties
Samen met zo ‘n 400.000 vennoten bouwt Cera aan een betere wereld, op  
sociaal, economisch en ecologisch vlak. We brengen mensen, middelen en  
organisaties  samen om waardevolle projecten te realiseren. Cera doet dit onder 
meer in Kortrijk met de Cera Goodwalk. Wandel mee met Cera naar een duurzame  
toekomst. Niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die na ons komt.

Ook jij kunt deel uitmaken van Cera
                                Check www.cera.coop  

of scan de QR-code

Samen maken we van onze planeet een 

GoodPlanet

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving 

te realiseren. Een gezonde planeet, waar iedereen goed kan leven, nu en in de 

toekomst. Via haar activiteiten en projecten verspreidt GoodPlanet kennis en 

maakt de organisatie de ideeën achter duurzame ontwikkeling concreet en 

aantrekkelijk. Telkens met een positieve insteek.

Naast het inspireren van 450.000 studenten elk jaar, ondersteunt GoodPlanet 

ook bedrijven in hun duurzaamheidstransitie, via team buildings, workshops en 

CSR coaching op maat.

Check het aanbod op www.goodplanet.be
Voor bedrijven, check www.goodplanet.be/sustainable-solutions
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INHOUD:
• Leeswijzer (p.6) 

• Legende (p.6) 

• Quiz en Fotozoektocht (p.7) 

• Kaart van de route 
       - Van het station naar Begijnhof (p.9) 
       - Van Begijnhof naar Buda-eiland (p.29) 
       - Van Buda-eiland naar het station (p.39)  

• Overzicht duurzame initiatieven (p.46) 

• Oplossingen (p.48)

wegbeschrijving tip

quizvraag ! weetje?

QUIZ EN FOTOZOEKTOCHT

Wandelzoektocht

In de wandelgids vind je 22 zoek- en denkvragen die je kan oplossen tijdens 
de wandeling. Vind jij alle antwoorden? Daarnaast vind je hieronder 8 foto’s. 
Speur je omgeving af en zet ze in de juiste volgorde volgens de wandelroute.
Alle oplossingen staan achteraan op pagina 48-49. 

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ...

LEESWIJZER: 
Je doet gemiddeld 4,5 à 5 uur over deze route van 5,5 km, zeker als je 
onderweg even pauzeert. De wandeling start en eindigt op dezelfde plaats: 
het station van Kortrijk. 

Cera GoodWalk, de duurzame wandelzoektocht van Cera en GoodPlanet 
Belgium, brengt je langs verborgen parels, cultureel erfgoed en de meest 
duurzame zaken van de stad. 

LEGENDE:

A

B E

FC

D G

H
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VAN HET STATION TOT BEGIJNHOF 
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Welkom in Kortrijk, de creatieve stad aan de Leie. Bekend om de 
Guldensporenslag in 1302 en haar pionierspositie in de vlas- en 
textielindustrie. Sinds kort mag Kortrijk zich ook ‘Unesco Creative City’ in het 
domein van design noemen, net als Singapore, Buenos Aires en Berlijn. Wist 
je dat de klimaat- en fietsstad ook enkele duurzame pioniersprojecten kent? 
Kortrijk heeft als eerste stad in ons land een fietszone met 74 aaneengesloten 
straten waar de fietser hoofdgebruiker is. Een bibliotheek met circulaire 
verlichting is dan weer een Europese primeur.

Deze wandelzoektocht bestaat uit drie grote delen. Het eerste deel gidst je 
door het historische centrum van Kortrijk. In het tweede deel kuier je in een 
stad binnen de stad: het Begijnhof. Unesco Werelderfgoed en een oase van 
rust. Tot slot verken je het creatieve Buda-eiland aan de Leie en de muziek- 
en theaterbuurt. In elk deel ontdek je duurzame initiatieven. Waar zetten 
Stad Kortrijk en haar inwoners vooral op in als het gaat over duurzaam leven? 
Deze vraag gidst ons door de wandelzoektocht.   

Wandel naar de voorkant van het stationsgebouw (volg de pijl 
‘centrum’ in het station).

Wens je Kortrijk later eens per fiets te ontdekken? Het fietspunt bevindt 
zich aan de achterkant van het station bij Mobiel vzw. Dit sociaal-
economiebedrijf (een sociale onderneming die sterk inzet op sociale 
tewerkstelling) promoot de fiets als duurzaam mobiliteitsmiddel en 
creëert jobkansen voor moeilijk tewerkstelbare werkloze mensen. 
Mobiel vzw is regionale partner van het Cera-project De Fietsschool 
in samenwerking met Mobiel 21. De Fietsschool wil iedereen leren 
fietsen via een gepast trainingsaanbod, ondersteuning en coaching. 
Ook worden heel laagdrempelige fietslessen aangeboden over heel 
België tegen de sociale uitsluiting van mensen in armoede. 

Mobiel vzw – Min. P. Tacklaan 57 

Het nieuwe Stationsproject Kortrijk wil de mobiliteit in de stationsomgeving 
optimaliseren volgens het STOP-principe. Treinreizigers nemen steeds 
vaker de fiets dan de auto om naar het station te rijden. Het Stationsproject 
voorzag initieel vier bouwlagen met 1200 parkeerplaatsen, maar besloot 
om een bouwlaag (of 300 parkeerplaatsen) te schrappen. Tegelijkertijd 
bekijken ze om de voorziene ondergrondse fietsenstalling nog te vergroten. 
Bovengronds zet het stadsbestuur in op vergroening en voetpaden. Er 
komen een fietstunnel en extra fietsenstallingen voor een totaal van 2300 
plaatsen. Een deel van de werken, van het station tot stadsdeel Kortrijk 
Weide, zal tien jaar duren.  

GoodPlanet past dit STOP-principe eveneens toe binnen mobiliteits-
projecten, zoals het opstellen van schoolvervoerplannen. Afhankelijk van de 
omstandigheden kies je bewust eerst voor Stappen of Trappen. Is wandelen 
of fietsen geen optie? Bekijk dan eerst de mogelijkheden van Openbaar 
vervoer. Een laatste redmiddel is het individuele Personenvervoer.

IN WELKE CIRKEL WOON JIJ? HOE KOM JIJ NAAR SCHOOL? 

DE VOETGANGER-CIRKEL: Deze cirkel heeft een straal van 750 
meter. De school is het middelpunt. Elk kind dat binnen deze cirkel 
woont, komt in aanmerking om te voet naar school te stappen.

DE FIETS-CIRKEL: Deze cirkel heeft een straal van 3 kilometer. 
De school is het middelpunt. Elk kind dat binnen deze cirkel woont, 
komt in aanmerking om te voet naar school te fietsen.

DE AUTOBUS-CIRKEL: Wie buiten de netcirkel woont, komt in 
aanmerking voor een verplaatsing met de auto of de bus.
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Ga vervolgens rechtdoor over het zebrapad en de groene loper door 
de fietsenstalling. Steek de straat rechts over, ga rechts en daarna links 
de Burgemeester Reynaertstraat in.

Je bevindt je nu in het historische centrum 
van Kortrijk, met de Schouwburg aan je 
linkerkant. Dit is het theater van Kortrijk. 
Het gebouw, aanvankelijk een klooster, 
werd opgetrokken in 1912 in neo-Vlaamse 
renaissancestijl door architect Jan Robert 
Vanhoenacker en opende in 1920 haar 
deuren. Met meer dan 1000 zitplaatsen 
werd de zaal in eerste instantie vooral 
gebruikt als feest- en danszaal, maar ook voor banketten, filmvoorstellingen, 
prijsuitreikingen en bokswedstrijden. De blikvanger binnenin is de 
lichtkoepel van de Parijse multimedia-artiest Jean-Michel Alberola. Het 
kunstwerk verwijst naar het universum, de sterren, de planeten, de zon en 
de maan. 

? Wedstrijdvraag 1: 
Hoeveel leeuwen tel je op het gebouw, van onder tot boven? 

………………… 

Je wandelt rechtdoor over het Schouwburgplein. Steek rechts de 
straat over en ga de Lange Steenstraat in. We slaan de eerste straat 
links af, de Korte Steenstraat in.

! Weetje: Je wandelt nu in de allereerste verkeersvrije wandelstraat 
van België. In 1962 werd de Korte Steenstraat een zogenaamde 
‘Shoppingstreet’. Het was Henri Veys, eigenaar van een kledingzaak 
in deze straat, die alle verkeer liet bannen. Later werden ook 
nabijgelegen straten autovrij gemaakt, zoals de Lange Steenstraat, 
Grijze Zusterstraat, Lekkerbeetstraat, Sionstraat, Grote Kring, Sint-

Aan de rechterkant van de straat vind je Izy Coffee. Je kan er terecht 
voor vegan gebak, Belgische frisdranken en uiteraard voor een heerlijk 
kopje koffie. De koffie die hier geschonken wordt, wordt geteeld met 
aandacht voor duurzame en faire werkomstandigheden en wordt 
gebrand bij een lokale koffiebrander in Roeselare.

 Izy Coffee – Korte Steenstraat 15.

Ga wat verderop in de straat ook langs bij OES, 
West-Vlaams voor ‘ons’. Deze conceptstore is een 
smeltkroes van creativiteit en originele cadeautjes. 
Zoals de Bowking, een unieke vlinderdas gemaakt 
door eigenares Chantal zelf. Onder één dak vind 
je het aanbod van lokale ondernemers gaande 
van planten tot cartoonprenten en juweeltjes. De 
ondernemers staan elk om beurt in de winkel. 

OES – Korte Steenstraat 1 

Jansstraat en de Wijngaardstraat. Deze wijziging botste aanvankelijk 
op weerstand van de meeste handelaars, maar bleek achteraf een 
groot succes. Vandaag is autoverkeer verboden in heel wat Belgische 
winkelstraten.
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? Wedstrijdvraag 2: Wat is geen West-Vlaams dialect voor ‘ons’ volgens 
de etalage van OES?

A. Oezze
B. Nuus
C. Wud

De spitse toren van de gotische Sint-Maartenskerk duikt al van ver op in 
de Leiestad. Sint-Maarten heet je welkom: zijn standbeeld staat in het 
midden van de dubbele toegangsdeur. Hij was de patroonheilige van tal 
van ambachtslieden zoals wijnbouwers, boeren, herders, kooplui, wevers en 
kleermakers. Kortom, hij had een hart voor de gewone man. 

Sla op de hoek rechts af en kijk omhoog. De Sint-Maartenskerk komt 
prachtig tevoorschijn tussen de straatjes. Kijk even links: ook het 
Belfort op de Grote Markt kun je al bewonderen.

? Wedstrijdvraag 3: Hoeveel steuntjes (zie foto) 
tel je in de vijf gebogen stroken rondom de 
toegangsdeuren?

………………… 

? Wedstrijdvraag 4: Hoeveel klokken heeft de beiaard?

………………… 

Er liggen twee gezellige pleintjes rondom de Sint-Maartenskerk. 
Stap eerst rechts naar het pittoreske Jozef Vandaleplein. Het tweede 
pleintje ontdek je later tijdens de wandeling. 

? Wedstrijdvraag 5: Welke bestemming had het vroegere pand Bytte-
bier niet? 

A. Een school
B. Een zorgcentrum
C. Een pastorie

Op de bovenste verdieping van Byttebier bevindt 
zich Garderobe van de o zo vriendelijke Liselotte. 
Het is een winkel met een unieke verzameling 
van kwaliteitsvolle tweedehandsstukken: vintage, 
topdesigners en onbekende merken. Van 

dameskledij tot schoenen, handtassen en accessoires. Liselottes 
missie is stukken niet laten wegkwijnen in een kleerkast, maar ze een 
tweede leven geven in een nieuwe garderobe. Ga eens snuisteren, 
want wie weet zit er een buitenkansje voor jou tussen. Tip: beneden 
bij de familiezaak Byttebier - La Cantine kun je lekker lunchen volgens 
de seizoenen. 

Garderobe - Jozef Vandaleplein 7a 
Byttebier La Cantine - Jozef Vandaleplein 7a 
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Keer na je bezoek aan NON Moodshop terug naar het Jozef 
Vandaleplein. Ga onder het bakstenen poortje de Nedervijver in. Ga 
rechtdoor op het Overbekeplein.

! Weetje: Wist je dat je door tweedehandskledij te dragen ook 
water bespaart? Zo verklein je dus je watervoetafdruk aanzienlijk. 
Gemiddeld gebruikt een Belg zo’n 7400 liter water per dag. Dat is 
naast het leidingwater ook het ‘verborgen’ water nodig om kledij, 
voeding, energie … te produceren. 

De watervoetafdruk van kledij hangt zeer sterk af van de 
gebruikte vezels. Hieronder zie je de watervoetafdruk voor de 
verschillende textielsoorten van 1 T-shirt. Meer info? Ga naar de 
campagnewebsite www.watertelt.be van Join For Water. 

? Wedstrijdvraag 6:  Kortrijk was ooit het centrum van de vlasindustrie. 
Als je weet dat linnen gemaakt wordt van de vlasplant, welke combinatie 
textielvezels heeft in totaal dan de kleinste watervoetafdruk (in liter) 
voor één T-shirt?

A. Fleece – Vlas – Katoen 
B. Katoen – Vlas – Hennep 
C. Hennep – Vlas – Nylon  
D. Fleece –  Vlas – Polyester 

Rechts in de Grijze Zusterstraat vind je 
NON Moodshop. Met ‘non’ als verwijzing 
naar de begijnen van Kortrijk en ‘nee’ tegen 
massaproductie, vervuiling en sweatshops. 
Je vindt er kledij van gerecycleerd materiaal. 
Met een aanbod van mode, objecten en kunst 
creëert de winkel een totaalbeleving (mood).

NON Moodshop - Grijze-Zustersstraat

Het Overbekeplein ligt wat verscholen in het winkel-wandelgebied van 
Kortrijk. Niet iedereen kent dus de shoppingtroeven van dit artistieke 
pleintje. Je vindt er zowel boeken, platen en planten als originele juwelen en 
artistieke hebbedingen. 
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Pot, plant en plezier. Dat vind je bij Plantastic. Alles staat in het teken 
van (liefde voor) kamerplanten, potten en leuke gadgets voor planten. 
Neem een kijkje en ervaar wat planten voor jou kunnen doen. In je huis 
én in je hart. Ze verbinden je met de natuur en brengen 
je dichter bij jezelf. Dat is ‘plantfulness’.

Plantastic Urban Plant Shop – Overbekeplein 12

Stad Kortrijk gelooft in de positieve effecten van planten. Planten 
maken namelijk zuurstof aan en filteren fijn stof. Inwoners kunnen 
een premie van 25 euro aanvragen voor een geveltuintje. Met een 
geveltuin breng je een stukje natuur in de stad. Het fleurt niet alleen je huis, 
maar de hele straat op. Bij het kiezen van een plant hou je best rekening met 
een aantal factoren, zoals de noord- of zuidkant van je huis, de ruimte van je 
gevel, of de plant klimhulp nodig, enzovoort.

Verlaat het Overbekeplein rechts. Ga direct links op De Grote Kring 
en sla links af. Wandel vervolgens door tot het einde van de straat.

Bij Artease vind je kleurrijke kunst voor rond je vinger, 
op je bord, aan je muur, rond je nek, ... aan een 
betaalbare prijs. Tweedehandsspullen worden gepimpt 
om ze terug te koesteren als juweeltjes, behang, vazen 
en kaartjes. Alles wordt handgemaakt en brengt zeker 
en vast kleur in je leven. 

Artease – Overbekeplein 5 

Op dit hoekje vind je rechts Maria’s 
Corner waar kiezen en kopen een 
bewuste ervaring is. Ontdek de 
tijdloze biologische en eerlijke kledij, 
accessoires en geschenkjes voor groot 
en klein. Het persoonlijke contact met 
de klant staat voorop voor moeder 
Christine en dochter Maria. 

Maria’s Corner - Hoek De Grote Kring en Lange Brugstraat 8

? Wedstrijdvraag 7: Welke bekende Kortrijkse bloem staat getekend op 
de gevel van Maria’s Corner? 

A. Klaproos B. Viooltje C. Vlasbloem

Met je rug naar Maria’s corner ga je links de Lange-Brugstraat in. Sla 
het eerste weggetje rechts in. 
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? Wedstrijdvraag 8:  Waarvan wordt glas hoofdzakelijk gemaakt? Tip: de 
grondstof lijkt op de kleur van de ondergrond van het weggetje na de 
container (en kinderen spelen er graag in):  ………………. 

Op het einde van de straat kan je even uitblazen bij 
Barcyclette. Je vind er zelfgemaakte taartjes, koffie en 
thee in een fietsinterieur. Hier kan je een boek lezen uit 
de ruilbibliotheek of turen naar de vele planten.
Barcyclette - Begijnhofpark

Je passeert een glascontainer aan je rechterkant. Hier sorteer je gekleurd 
glas en niet-gekleurd glas. Hoe beter we sorteren, hoe efficiënter de 
recyclage en hoe hoger de kwaliteit van de gerecycleerde materialen. Enkel 
het niet-gekleurde glas kan gebruikt worden om te recycleren tot nieuw niet-
gekleurd glas. Wist je trouwens dat glas oneindig gerecycleerd kan worden? 
Dit en veel meer over sorteren, recycleren, hergebruiken en afvalpreventie 
leren de coaches van GoodPlanet dagelijks aan leerlingen en leerkrachten 
op scholen via een samenwerking met Fost Plus. 

Vervolgens wandel je terug en ga je links het Begijnhofpark in.

Het Begijnhofpark is nog steeds deels ommuurd, en heeft drie verschillende 
toegangswegen. Van de originele structuur van het park resten nu enkel 
nog de oude scheidingsmuur met zijn drie gemetselde poorten, een klein 
kapelletje en enkele waardevolle bomen.  

? Wedstrijdvraag 9:  In het park zie je enkele zaken waarrond mensen 
elkaar kunnen ontmoeten. Wat vind je niet terug? 

A: Een barbecue 
B: Een picknicktafel
C: Een schommel

Wandel door het Begijnhofpark. Je passeert links de Dienst Toerisme. 

Heb je een paar dagjes Kortrijk gepland? Bezoek dan zeker het museum 
Kortrijk 1302 in de Groeningeabdij naast de Dienst Toerisme. Hier kom 
je alles te weten over de belangrijkste veldslag in de geschiedenis van 
Kortrijk, de Guldensporenslag in 1302, toen een leger van Vlaamse 
boeren het goed bewapende Franse ruiterleger versloeg. Een must voor 
geschiedenisfanaten.  

Eens voorbij de Dienst Toerisme sla je links het wandelpad in (de 
trappen rechts nemen we later in de route).  Wandel rechtdoor en 
neem rechts de Groeningestraat. 

Je laat de Houtmarkt rechts liggen. Op het einde van de straat ga je 
even naar rechts om het zebrapad over te steken naar het park van het 
Plein. Wandel in het park langs de linkerkant verder.
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Doe zoals de Kortrijkzanen en geniet op een warme of 
drukke dag van de rust op het Plein. Bij Café ’t Plein is 
het gezellig vertoeven in het groen met een drankje of 
een ‘potje’. De ‘potjes’ zijn een bekend project in Kortrijk: 
verse artisanale bereidingen worden in een glazen potje 
gestopt. Even opwarmen en smullen maar. Heerlijk en 
minder afval. Kinderen kunnen zich hier gratis met de fiets 
of de gocart uitleven. Enige voorwaarde: alles terugbrengen! 

? Wedstrijdvraag 10: In het park kun je wandelen, lopen, spelen, … Voor 
welke activiteit is er niets voorzien op het Plein?

A. Theater 
B. Petanquen
C. Basketten 
D. Schommelen

Wandel voorbij café ’t Plein. Steek vlakbij de speeltuin het zebrapad 
over naar de Groeningepoort.

Beleef De Slag bij Kortrijk aan de Groeningepoort. De slag ging de 
geschiedenisboeken in als de Guldensporenslag. Ze vond plaats op het 
Groeningeveld op 11 juli 1302 tussen milities uit het graafschap Vlaanderen 
en het leger van koning Filips IV van Frankrijk. Op het slagveld verzamelden 
de Vlamingen hierna ongeveer vijfhonderd gulden riddersporen, vandaar 
de naam ‘Guldensporenslag’.

? Wedstrijdvraag 11: Deze poort werd gebouwd ter gelegenheid van 
het ….…. -jarige bestaan van de Guldensporenslag in 1302. 

Stap onder de poort door en wandel tot aan het Groeningemonument. 
Er staat ook een kunstwerk dat de gulden sporen uitbeeldt. Keer via 
dezelfde weg terug. Steek vervolgens opnieuw de straat over naar ’t 
Plein. Sla links af en steek het zebrapad over.

Ga zeker langs bij De BOkes en 
het Andere Geschenk, onderdeel 
van de Groep Ubuntu x 8K. 
Mensen met een verstandelijke 
of psychosociale kwetsbaarheid 
koken, bedienen en begeleiden 
je in de zaal met enthousiasme. 
Zij maken in hun atelier ook 
geschenken zoals kaarsjes, 
koekjes en keramiek. Spring 
binnen voor een lunch, een drankje, om volksspelen te spelen of de 
geschenkjes te bewonderen. De naam BOkes verwijst niet enkel naar 
boterhammen maar ook naar de vormen BOllen, KEgels en Schijven 
in de gerechten.

De BOkes/Het Andere Geschenk – Plein 33

Bij het buitenkomen uit De BOkes en het Andere Geschenk ga je naar 
links, wandel je even verder en sla je de eerste straat links af naar de 
Houtmarkt. Je wandelt langs woonzorgcentrum (WZC) Sint Vincentius 
aan je linkerkant. 
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! Weetje: De Houtmarkt won in 2017 de Openbaargroen-award. 
Deze award zet het maatschappelijke belang van openbaar groen 
in de schijnwerpers en ijvert voor een betere samenwerking tussen 
gemeentebesturen, boomkwekers en tuinaannemers.

Steek de Houtmarkt diagonaal over. Aan de overkant zie je de tekenacademie 
met een fietsenstalling, inclusief de kleurrijke stickers van ‘Kortrijk Fietst’. 
Fietsstad Kortrijk plaatst fietsenstallingen, biedt Mobit-deelfietsen aan, 
kiest voor één grote fietszone met 74 aaneengesloten fietsstraten waar de 
fietser hoofdgebruiker is, geeft een fietspremie voor wie de auto inruilt voor 
de fiets, … 

Ga nu naar rechts en volg de trapjes naar beneden. Je bent opnieuw in 
het Begijnhofpark. Wandel rechtdoor tot het einde. Zie je het groene 
open poortje? Wandel onder de boog door, het padje in, en laat je 
verrassen. 

Je belandde zonet in een stad binnen de stad, het Begijnhof. Loop 
even verloren en ontdek alle verborgen hoekjes en kantjes van het Sint-
Elisabethbegijnhof. Het dateert uit 1238 en werd in 1998 opgenomen op 
de Unesco-Werelderfgoedlijst. Het begijnhof werd in de loop der eeuwen 
meerdere malen verwoest en kreeg zijn huidige vorm in de 17e eeuw. De 
gotische Mattheuskapel springt meteen in het oog. De bouw startte al op 

? Wedstrijdvraag 12: Welke boom staat middenin het Begijnhof? Noteer 
de volledige Nederlandstalige naam: …………...............…………………..

? Wedstrijdvraag 13: Hoeveel huisjes telt het Begijnhof?     …………

Met het project Zilver aan Zet steunde Cera tussen 2016 en 2020 acht 
projecten uit Vlaanderen en Brussel voor kwetsbare ouderen. Een van de 
projecten is Oud, niet out!, een samenwerking tussen WZC Sint Vincentius 
en Groep Ubuntu x 8K in Kortrijk. Het richt zich tot ouderen met dementie 
of een fysieke beperking en hun mantelzorgers. Beide organisaties denken 
na over hoe ze deze mensen kunnen ondersteunen, welke hulpmiddelen ze 
kunnen inzetten om kwaliteitsvol te kunnen wonen en leven. Ze kiezen voor 
een positieve insteek, waarbij ze rekening houden met  de mogelijkheden 
en de sterktes van deze oudere mensen, ondanks hun beperkingen. 

het einde van de 13e eeuw, maar het huidige uitzicht dateert van de 18e 
eeuw. Bezoek ook het belevingscentrum in de Sint-Annazaal, waar het 
klassieke beeld van de vrome begijnen wordt vervangen door dat van sterke, 
onafhankelijke vrouwen.

? Wedstrijdvraag 14: Ter ere van wie is het bronzen standbeeld in het 
Begijnhof? Noteer de volledige naam: …………...............…………………

Verlaat het Begijnhof via het weggetje tussen huis 36 en 37 vlakbij het 
Huis van de Grootjuffrouw, Huyze Begga.

Misschien herken je deze plek? Je bent nu op het tweede pleintje naast de 
Sint-Maartenskerk, Sint-Maartenskerkhof genaamd.
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Steek met het standbeeld van Guido Gezelle achter je de straat over. 
Ga de Guido Gezellestraat in.  

In dit gewone straatje bevindt zich de organisatie De Kier. De Kier 
ontvangt mensen in armoede op een laagdrempelige manier. De 
medewerkers luisteren respectvol, verwijzen door waar mogelijk en 
ondersteunen waar nodig. Ook in Kortrijk is er immers een groeiende 
vraag van mensen in nood. Elke voormiddag (behalve op zon- en 
feestdagen) staat de deur ‘op een kier’. Iedereen is er welkom om haar 
of zijn verhaal te doen. Een gesprek met een bemoedigend woord en 
soms wat materiële hulp kan die dag soms voldoende zijn. Cera gaf 
al een paar keer een financieel duwtje in de rug voor de praktische 
organisatie van hun werking. 

De Kier – Kapittelstraat 27

Volg de Begijnhofstraat rechtdoor tot aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 

Je passeert de Onze-Lieve-Vrouwekerk rechts. Ze werd gebouwd in de 
13e eeuw en kent een lange bouwgeschiedenis. Na de Guldensporenslag 
in 1302 hangen de Vlamingen voor hun overwinning op het Groeningeveld 
vijfhonderd gulden sporen van gesneuvelde Franse ridders op in het koor, 
als dank aan Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge. Tachtig jaar later gaan ze 
verloren bij plunderingen door Bretoense huursoldaten. Ze werden later 
vervangen door kopieën die je vandaag nog altijd in de kerk kunt zien.

? Wedstrijdvraag 15: Welke uitspraak over de site Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk is niet juist?

A. Er bevindt zich een kunstschat van Antoon Van Dijck in de kerk
B. Het standbeeld ‘De Jeugd’ staat vlakbij de kerk
C. Een deel van de Franse voorburcht is nog aanwezig
D. De 800-jarige bouwgeschiedenis gebeurde in 4 fases

Achter de kerk staat het beeld van Guido Gezelle. Hij was onderpastoor 
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk tussen 1872 en 1889. Guido Gezelle was 
een Vlaamse dichter uit de 19e eeuw, onder andere bekend door zijn 
natuurpoëzie.

? Wedstrijdvraag 16: Een van de bekendste natuurgedichten van Guido 
Gezelle is Het Schrijverke. Over welk dier heeft hij het als je onder-
staand stukje uit het gedicht leest?

A. Een kever
B. Een eend 
C. Een libel 

O krinklende winklende waterding
met ‘t zwarte kabotseken aan,

wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op ‘t waterke gaan!

Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel,
al zie ‘k u noch arrem noch been;

gij wendt en gij weet uwe weg zo wel,
al zie ‘k u geen oge, geen één.

Met de Sint-Maartenskerk links, sla je rechts af, de Begijnhofstraat in. 
Je passeert nu de hoofdingang van het Begijnhof waar je terechtkunt 
voor toeristische info. Ga rechts de Begijnhofstraat in. Stop even bij de 
eerste straat links, de Kapittelstraat.  
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VAN BEGIJNHOF TOT BUDA-EILAND
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Vervolg je weg via de Guido Gezellestraat tot aan de verlaagde 
Leieboorden. 

Je hebt zicht op de Broeltorens. Deze middeleeuwse torens zijn samen 
met de Artillerietoren in het Begijnhof de enige restanten van de oude 
stadsvestingen. De torens behoren tot het typische stadssilhouet van 
Kortrijk.

? Wedstrijdvraag 17: Hoeveel bruggen tel je tijdens de wandeling op 
het Buda-eiland (zonder het extra stuk tot museum Texture - groot en 
klein, dichtbij en ver). ………………. 

Sla rechtsaf, laat de brug met de Broeltorens links liggen en loop 
rechts van één van de torens het wandelpad langs het water op.

! Weetje: Deze rivier kreeg als bijnaam de ‘Gouden rivier’. Vroeger 
kwamen er tijdens het roten van vlas (om linnen te maken) deeltjes 
in de rivier terecht. Die gaven een gouden glinstering aan het 
water. Kwatongen beweerden dan weer dat men erin plaste! In 
1943 werd het roten van vlas in de Leie volledig verboden omwille 
van de schadelijke gevolgen voor het milieu. 

? Wedstrijdvraag 18: De Leie mondt uit in de Schelde in Gent. In welke 
stad heeft ze haar bron?
 ……………..........…….

Ga links over het brugje. Geniet van het uitzicht op de Broeltorens. Sla 
rechts af op de Damkaai. Wandel rechtdoor en steek op het einde het 
zebrapad over.

In de verte rechts voor de brug zie je het Skatebowlpark. Met wat geluk zie 
je enkele durfallen met hun indrukwekkende kunstjes op een skateboard, 
BMX of step terwijl je voorbij wandelt. 

Voor ons bevindt zich Buda Beach, ontworpen door 
landschapsarchitect Denis Dujardin. Voor menig Kortrijkzaan 
is dit hun favoriete plek om in de zomer lekker uit te waaien aan 
de oever van de Leie. Iets drinken met zicht op het water kan bij 
Café Buda Beach. Water werkt als een ware magneet in de stad. 
Aantrekkelijke rivieroevers nodigen uit tot kuieren, picknicken 
of gewoonweg chillen. Het open park is een ontmoetingsplek voor 
jongeren en jonge gezinnen. 

Wandel vervolgens links op de imposante, zigzaggende Collegebrug 
die je naar overkant van het Buda-eiland brengt. 

Een nieuwe Leie vroeg om nieuwe bruggen, zoals het S-vormige pronkstuk 
van ontwerper Laurent Ney. Geen saaie of uniforme kopieën maar 
karakterbruggen die je helpen om je te oriënteren in de stad. Alle bruggen 
hangen zeven meter boven de waterspiegel. Ook figuurlijk verbinden deze 
bruggen wijken van een stad en creëren zo een nieuwe dynamiek. 

Wandel met de Leie aan de linkerkant verder op de Diksmuidekaai. 
Voorbij het Guldensporencollege sla je rechts de Kollegestraat in.

? Wedstrijdvraag 19: Aan de linkerkant van 
de straat passeer je een Shop & Go-punt. 
Deze parkeerplaatsen maken deel uit van het 
mobiliteitsplan van Stad Kortrijk. Wat klopt niet over 
Shop & Go?

A. Je parkeert hier 30 minuten gratis
B. Laden en lossen is niet beperkt in de tijd
C. Een parkeerschijf is verplicht
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Sla vervolgens links de Sint-Amandslaan in en wandel naar het Sint-
Amandsplein.

! Weetje: Vroeger vond je op dit plein de velodroom. Deze 
wielerbaan had een omloop van bijna 100 meter! De velodroom 
werd helemaal opgebouwd uit Siberische lariks. Intussen is de 
velodroom afgebroken, maar met datzelfde hout werden nieuwe 
objecten ontworpen voor dit plein. 

Dit is een voorbeeld van duurzaam omgaan met materiaal 
volgens de Ladder van Lansink. Helemaal bovenaan 
de ladder staat voorkomen van afval of ‘preventie’. De 
beste manier om met afval om te gaan, is nog altijd afval 
vermijden. Indien afval onvermijdelijk is, wordt dit het best 
zoveel mogelijk ‘hergebruikt’ zoals de houtenbankjes op 
dit plein. Andere mooie voorbeelden zijn de artikelen 
in een kringloopwinkel, tweedehandswebshops, weg-
geefinitiatieven, … 

? Wedstrijdvraag 20: Waarvoor werd het hout van de 
velodroom niet hergebruikt?

A. Een podium rond de boom
B. Zeven zitstoelen en een bank
C. Twee schommelpaardjes
D. Een schommel in de boom

Op de hoek van de Overleiestraat en 
de Rekollettenstraat, rechtover het Sint-
Amandsplein, zie je Sabine’s Klei-Atelier. 
Hier vind je keramiek met een hart voor kleur, 
kitsch en vrolijkheid. Zelf met je handen in de 
klei wroeten? Sabine geeft draaicursussen, 
teambuildings, verjaardagsfeestjes en 
workshops. Las een creatief moment in, en 
maak je hoofd leeg.

Sabine’s Klei-Atelier – Overleiestraat 16

Neem links de Overleiestraat. Wandel rechtdoor tot de Diksmuidekaai.

Juist om de hoek links ontdek je conceptstore  
Malmo. Hier kun je naast lunch, koffie en taart 
terecht voor een combinatie van Scandinavisch 
design en lokale producten uit de Benelux. Er zijn 
veganistische, vegetarische en glutenvrije opties 
verkrijgbaar. Ook de vele planten in het interieur 
zijn te koop. 

Malmo – Diksmuidekaai 2
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Ben je een weekendje in Kortrijk? Wandel je niet op maandag? Of plan 
je een later bezoek aan de stad: wandel rechts langs de Fabriekskaai 
en vervolgens de Nijverheidskaai tot bij museum Texture. Een bezoek 
neemt ruim 2 uur tijd in beslag. Daarna wandel je dezelfde weg terug.  

Museum Texture vertelt over de linnen- en vlasnijverheid aan de Leie. 
In drie kamers, ingericht in een authentiek vlasverzendhuis, ontdek 
je de revolutionaire ontwikkeling die de vlasnijverheid in deze streek 
teweegbracht. Laat je verrassen door het verleden en inspireren door de 
verhalen van vandaag en morgen. In de bistro van het museum, Kaffee 
Damast, kun je naast huisgemaakte ijsthee en lokale bieren ook terecht 
voor jazz. Elke derde zondagavond van de maand staan er Vlazz Jazz 
Jamsessies op het programma. 

Texture – Noordstraat 28

Wandel rechtdoor over de Budabrug, geniet van het uitzicht, en sla 
links af.

? Wedstrijdvraag 21: Hier start de beweegroute van KWIEK. Ze maakt 
gebruikt van het straatmeubilair in de stad om mensen te laten 
bewegen. Leuk en gezond! Welke oefeningen komen niet voor in de 
route? 

A. Snelwandelen
B. Heupen draaien
C. Opstaan en gaan zitten
D. Armen optillen

Wandel rechtdoor en doe gerust de twee bewegingsoefeningen 
tussendoor. Steek rechts het zebrapad tweemaal over richting de 
Budafabriek.

De Budafabriek bevindt zich tussen het zorgcentrum Heilig Hart en de 
parking Buda. Langs de buitenkant lijkt het misschien niet bijzonder, maar 
in deze oude textielfabriek gaan studenten, kunstenaars, ontwerpers en 
ondernemers creatief en duurzaam aan de slag. Kortrijk werd niet voor 
niets ‘Unesco Creative City’ in het domein design in 2017. 

! Weetje: Wist je dat de stad Kortrijk een bijenplan heeft? Er staan 
twee bijenkasten op het zonneterras van de derde verdieping van 
residentie BudaLys. Door niet meer dan twee kasten te plaatsen 
hou je rekening met wilde bijen, hommels en zweefvliegen. 

Op de Budafabriek werden daarom geen extra 
bijenkasten geplaatst. Ook liet de stad de bijen op 

haar grondgebied inventariseren door Natuurpunt 
Studie. In totaal werden 101 bijensoorten genoteerd. 

De stad wil bijenvriendelijke acties ondernemen, zoals het 
voorzien van voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde 
bijen (die solitair leven) en voor honingbijen (die in groep leven). 
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Wandel vervolgens terug naar de Budabrug. Je passeert links Buda 
Kitchen. Sla op het einde links af naar de Budastraat. Dit is een van 
de 74 fietsstraten binnen de fietszone in Kortrijk. Dat zie je aan de 
rode tekening op de weg, een verkeersbord bij de ingang en zelfs een 
fietsenteller onderweg.

Op de rechterkant zit Oxfam-Solidariteit 
Bookshop. Snuister in de tweedehands 
boeken, cd’s, strips en platen en ga met een 
pareltje naar huis. Alles wordt geschonken aan 
Oxfam en krijgt zo een tweede leven. Kortrijk 
telt ook een Oxfam Wereldwinkel op de 
Groeningelaan. 

Oxfam-Solidariteit Bookshop – Budastraat 21

De KleinKeuken gaat terug naar de essentie 
met pure gerechten en producten. Ze koken 
plantaardig en gezond met seizoensgroenten 
in de hoofdrol. Verrassend, liefdevol en 
eenvoudig. Ook het interieur straalt puurheid 
uit: veel hout, ruwe bakstenen en oude vintage 
stoelen. Minstens één keer per maand, op 
zondag, wordt ook een 100% plantaardige 
brunch georganiseerd. 
 
De KleinKeuken – Budastraat 8

Ga links het verborgen straatje in, de Trompestraat. Wandel door tot 
je uitkomt op de Kapucijnenstraat. 

Zin in een film vanavond? Links in het kunstencentrum BUDA bevindt zich 
de Budascoop. In 2019 ontving BUDA op het filmfestival van Cannes de 
Europa Cinemas Innovation Prize voor zijn sociale duurzaamheidsacties 
om kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities te betrekken 
bij de bioscoop. Zo waren er bijvoorbeeld filmkampen voor kinderen die 
het financieel moeilijk hebben, filmtrajecten met OKAN-leerlingen (jonge 
nieuwkomers in Kortrijk) en een sociaal tarief voor een cinemabezoek via 
de UiTpas. Elk dag staan er drie niet-commerciële films op het programma. 

Budascoop, kunstencentrum BUDA - Kapucijnenstraat 10

Een paar stappen verder zit rechts dé creatieve hotspot 
van Kortrijk, café deDingen en Brouwerij Ruimtegist. 
Zij bundelen hun specialiteiten – artisanale koffie, 
limonade en bier – in hetzelfde pand. Een cultuurcafé, 
koffiebar, brunch-, lunch- en ontbijtplek waar ook 
veganisten aan hun trekken komen. Café deDingen 
is intussen uitgegroeid tot een begrip in Kortrijk: in 
het gezellige vintage decor met retro gadgets voelt 
iedereen zich thuis. Achteraan heeft de microbrouwerij 
haar stek. Je zit dus bij de bron voor het lekkere 
streekbiertje Vie.

Café deDingen en Brouwerij Ruimtegist – Budastraat 8

deDingen

Sla rechts af en wandel naar de Budabrug. Steek links over en geniet 
een laatste keer van het uitzicht.



Cera Goodwalk   38 Cera Goodwalk   39

VAN BUDA-EILAND TOT HET STATION
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Het Buda-eiland ligt achter ons. Ga rechtdoor op de Leiestraat. 

Aan de linkerkant bevindt zich de centrale bibliotheek van Kortrijk. 
Ga even binnen en kijk omhoog. Zie je iets bijzonders? Nee, klopt. 
Je ziet het niet, maar het is er wel. In Kortrijk wordt de bib verlicht 
via een circulair model. Met ‘circulair’ bedoelen we dat grondstoffen 
na gebruik niet bij het afval verdwijnen, maar verwerkt worden tot 
een nieuw product. Kortrijk sloot een contract met Philips waarbij de 
verlichting niet wordt aangekocht maar gehuurd voor een periode 
van 10 jaar. Een omschakeling van producten naar diensten. De 

overheid is dus geen eigenaar maar gebruiker en na afloop wordt 
de verlichting hergebruikt. Philips heeft er dus baat bij 

dat de lampen niet snel stuk gaan. Om de cirkel rond te 
maken werd dit project gefinancierd door de verouderde 
verlichting te vervangen door zuinige led-lichten en zo 
veel te besparen op de energiefactuur. Dit bespaarde 
budget gebruikt de bib voor haar circulaire verlichting, 

een primeur in Europa.   

Centrale bibliotheek Kortrijk - Leiestraat 30

Ga rechtdoor op de Leiestraat tot je links de etalage met opschrift 
‘Onderneem in Kortrijk’ spot. 

In deze etalage tonen startende ondernemers hun onderneming en 
producten aan de Kortrijkzanen. In hetzelfde pand bevindt zich het 
ondernemingscentrum en De 7 Zonden.   

Het eetcafé De 7 Zonden is een goed verborgen parel. Verwacht je 
aan een no-nonsense keuken met verse en kwalitatieve producten. Er 
staat altijd een vegetarische variant op het menu. En dat alles in een 
gezellig kader waar straatlawaai geen schijn van kans maakt.

De 7 Zonden - Leiestraat 22 – Open van maandag t.e.m. vrijdag van 
11.30 uur tot 14.30 uur en 18 uur tot 23 uur.    

Volg vervolgens de Leiestraat tot je aankomt op de Grote Markt van 
Kortrijk. 

De toren van het Belfort kwam al piepen tijdens de wandeling. Centraal op 
de Grote Markt vind je het Belfort, UNESCO-werelderfgoed, overblijfsel 
van de middeleeuwse lakenhalle. Bovenaan staan de beroemde uurslagers 
Manten en Kalle. In de beiaard bevinden zich 48 klokken.  

Aan de overkant kun je terecht voor koffie en thee bij Viva Sara 
Kaffée. Wekelijks worden de koffiebonen ambachtelijk gebrand in de 
branderij in Vichte en meteen verpakt. Met tal van projecten voor de 
thee- en koffieplantages in het Zuiden, van Zuid-Amerika tot Afrika, 
dragen de broers Bart en Peter een steentje bij aan eerlijke handel. In 
het Kaffée is er ook een shop. 

Viva Sara Kaffée – Grote Markt 33 
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Keer terug naar de overkant van de markt naar het historische stadhuis 
van Kortrijk. 

Op de gevel van het historische stadhuis staan beelden van de graven 
van Vlaanderen. Binnenin tref je de prachtige schepenzaal en raadzaal met 
gebeeldhouwde schouwen aan. 

? Wedstrijdvraag 22: Welk fruit mag je plukken in het parkje van het 
stadhuis?
A. Appels
B. Peren
C. Noten

! Weetje: Wist je dat het administratieve stadhuis een groendak 
heeft? Dat is een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat 
uit levende planten, zoals vetplantjes. Het beperkt de afvloei van 
regenwater en voorkomt zo overbelasting van de riolering. Het 
zorgt voor extra geluids- en temperatuurisolatie en zuivert de 
stadslucht.

Met het historische stadhuis achter je, sla je rechts de Rijselsestraat in. 

De eerste straat rechts voorbij het Sint-Michielsplein is de Heilige 
Geeststraat. Daar bevindt zich de sociale winkel en boetiek Potpourri. 
Hier kunnen mensen in nood via een regeling met een puntenkaart 
producten kiezen, zoals kinderkleding in de boetiek. Door naast 
voeding ook in te zetten op verzorging geven ze kansengroepen 
de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, 
te werken en te studeren om vooruit te komen. Ze konden recent 
rekenen op financiële steun van Cera. 

Steek aan het Sint-Michielsplein de straat over en wandel aan de 
linkerkant van de Rijselsestraat. 

Eten, drinken, verzorgen, wonen, onderhoud, spelen, … en dat zo 
verpakkingsvrij mogelijk: dat vind je in Zonder Meer. Breng er zeker 
een bezoekje om te winkelen of uit nieuwsgierigheid. Hier ben je 
welkom met je eigen potjes, doosjes en zakjes. Uiteraard vind je er 
ook lokale biogroenten en -fruit. Johan helpt je met alle plezier op 
weg naar een afvalvrij leven. 

Zonder Meer – Rijselsestraat 51 – Open van dinsdag t.e.m. zaterdag 
van 9.30 uur tot 18 uur. Gesloten van 30 juli t.e.m. 17 augustus 
(zomervakantie). 

Wandel verder op de Rijselsestraat. Steek voor het rondpunt links 
over. Ga vervolgens rechts de Roeland Saverystraat in. Sla nadien links 
af op het Conservatoriumplein en wandel rechtdoor.

We bevinden ons in de muziek- en theaterbuurt met aan de rechterkant het 
Muziekcentrum Track. In dit muzikale hart van de stad hebben zowel het 
stedelijke conservatorium als concertzalen De Kreun en Wilde Westen hun 
thuisbasis. De verschillende organisaties onder één dak leveren boeiende 
kruisbestuivingen op. Alle genres mixen hier: pop, rock, jazz, klassiek, 
geluidskunst en experimentele muziek. De muziekscene in Kortrijk bracht 
grote namen voort, zoals Balthazar, Ozark Henry, Goose en SX.  

Aan de linkerkant passeer je langs Green Leaf Projects, een 
fietsenwinkel gespecialiseerd in cargobikes. Je kan er terecht voor 
een volledig nieuwe fiets, maar ook om je fiets te laten herstellen.

Green Leaf Projects – Rijselsestraat 23
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Dé ontmoetingsplek in Track is café Pand A. Uitgegroeid tot een van 
de hippe hotspots in Kortrijk waar je een heel verscheiden publiek 
aantreft. Het is een huis voor creativiteit waar beginnende kunstenaars 
in allerlei genres een podium krijgen: jazz, blues jams, comedy nights, 
dj’s, … 

Pand A - Conservatoriumplein 1

Voor wie tijd heeft om van de route af te wijken of voor een volgend 
bezoek aan de stad: van het Conservatoriumplein wandel je rechts in tien 
minuutjes naar het Nelson Mandela plein in Kortrijk Weide. Dit nieuwe 
stadsdeel onderscheidt zich op het vlak van energetische duurzaamheid. 
Trekpleister is het nieuwe zwembad LAGO dat dienstdoet als energiehub. 
De site maakt gebruik van een warmtenet. De restwarmte van het zwembad 
wordt gebruikt om overige gebouwen te verwarmen zoals Hangar K, 
de co-creatiehub die ondernemers verenigt. In een tweede fase zal het 
warmtenet worden uitgebreid naar de onderwijscampus Howest/UGent 
ten westen van de spoorlijn. De ambitie is om de verschillende geplande 
projecten in de toekomst aan te sluiten op dit warmtenet. 

Ga linksaf naar het Casinoplein en wandel rechtdoor.

Aan de linkerkant bevindt zich Boekenhuis Theoria. Het is geen 
boekhandel als een ander. Hier kun je terecht voor rust en lectuur. 
De selectie niet-commerciële lectuur gaat van kookboeken en 
kinderliteratuur tot fotoboeken, strips en romans. In het prachtige 
pand, vroeger een casino, huist een dagcafé met gezellige zithoekjes. 
Boven is er een coworking-ruimte waar je in alle stilte kunt studeren 
en werken. Er worden ook inspirerende workshops en lezingen 
georganiseerd die mensen samenbrengen. 

Boekenhuis Theoria - Casinoplein 10

Wandel tot op het einde van het Casinoplein en ga vervolgens rechts 
de Koning Albertstraat in richting het station. Ben je aangekomen aan 
de rotonde met fietsenstalling? Dan zit jouw Cera Goodwalk erop. 
Hopelijk heb je ervan genoten!

Heb je de smaak helemaal te pakken?  Dan kan je ook een Cera GoodWalk-
wandeling doen in een andere stad. 
Neem een kijkje op www.cera.coop/ceragoodwalk
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Mobiel vzw – Min. P. Tacklaan 57

Izy Coffee – Korte Steenstraat 15

OES – Korte Steenstraat 1

Garderobe - Jozef Vandaleplein 7a 

Byttebier La Cantine - Jozef Vandaleplein 7a

NON Moodshop - Grijze-Zustersstraat 

Plantastic Urban Plant Shop – Overbekeplein 12

Artease – Overbekeplein 5 

Maria’s Corner - Hoek De Grote Kring en Lange Brugstraat 8

Barcyclette – Begijnhofpark

De BOkes/Het Andere Geschenk – Plein 33

De Kier – Kapittelstraat 27

Sabine’s Klei-Atelier – Overleiestraat 16

Malmo – Diksmuidekaai 2

Oxfam-Solidariteit Bookshop – Budastraat 21

Café deDingen en Brouwerij Ruimtegist – Budastraat 8

De KleinKeuken – Budastraat 8

Centrale bibliotheek Kortrijk - Leiestraat 30

De 7 Zonden - Leiestraat 22 

Viva Sara Kaffée – Grote Markt 33

Green Leaf Projects – Rijselsestraat 23

Zonder Meer – Rijselsestraat 51

Pand A - Conservatoriumplein 1

Boekenhuis Theoria - Casinoplein 10

Duurzame initiatieven
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Wedstrijdvraag 1: Hoeveel leeuwen tel je op het gebouw, van onder tot boven? 6

Wedstrijdvraag 2: Wat is geen West-Vlaams dialect voor ‘ons’ volgens de etalage van 
OES? C. Wud

Wedstrijdvraag 3: Hoeveel steuntjes (zie foto) tel je in de vijf gebogen stroken rondom 
de toegangsdeuren? 62 

Wedstrijdvraag 4: Hoeveel klokken heeft de beiaard? 49

Wedstrijdvraag 5: Welke bestemming had het vroegere pand Byttebier niet? 
B. Een zorgcentrum

Wedstrijdvraag 6:  Kortrijk was ooit het centrum van de vlasindustrie. Als je weet dat 
linnen gemaakt wordt van de vlasplant, welke combinatie textielvezels heeft in totaal 
dan de kleinste watervoetafdruk (in liter) voor één T-shirt?
D. Fleece –  Vlas – Polyester

Wedstrijdvraag 7: Welke bekende Kortrijkse bloem staat getekend op de gevel van 
Maria’s Corner?  C. Vlasbloem

Wedstrijdvraag 8:  Waarvan wordt glas hoofdzakelijk gemaakt? Tip: de grondstof lijkt 
op de kleur van de ondergrond van het weggetje na de container (en kinderen spelen 
er graag in):  zand 

Wedstrijdvraag 9:  In het park zie je enkele zaken waarrond mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Wat vind je niet terug? 
C: Een schommel

Wedstrijdvraag 10: In het park kun je wandelen, lopen, spelen, … Voor welke activiteit 
is er niets voorzien op het Plein?
C. Basketten 

Wedstrijdvraag 11: Deze poort werd gebouwd ter gelegenheid van het 600 -jarige 
bestaan van de Guldensporenslag in 1302. 

Wedstrijdvraag 12: Welke boom staat middenin het Begijnhof? Noteer de volledige 
Nederlandstalige naam: Witte Esdoorn

Wedstrijdvraag 13: Hoeveel huisjes telt het Begijnhof? 41

Wedstrijdvraag 14: Ter ere van wie is het bronzen standbeeld in het Begijnhof? 
Noteer de volledige naam: Marcella Pattyn

Wedstrijdvraag 15: Welke uitspraak over de site Onze-Lieve-Vrouwekerk is niet juist?
D. De 800-jarige bouwgeschiedenis gebeurde in 4 fases

Wedstrijdvraag 16: Een van de bekendste natuurgedichten van Guido Gezelle is Het 
Schrijverke. Over welk dier heeft hij het als je onderstaand stukje uit het gedicht leest?
A. Een kever

Wedstrijdvraag 17: Hoeveel bruggen tel je tijdens de wandeling op het Buda-eiland 
(zonder het extra stuk tot museum Texture). 9

Wedstrijdvraag 18: De Leie mondt uit in de Schelde in Gent. In welke stad heeft ze 
haar bron? Lisbourg, Frankrijk

Wedstrijdvraag 19: Aan de linkerkant van de straat passeer je een Shop & Go-punt. 
Deze parkeerplaatsen maken deel uit van het mobiliteitsplan van Stad Kortrijk. Wat 
klopt niet over de Shop & Go?
C. Een parkeerschijf is verplicht

Wedstrijdvraag 20: Waarvoor werd het hout van de velodroom niet hergebruikt?
D. Een schommel in de boom

Wedstrijdvraag 21: Hier start de beweegroute van KWIEK. Ze maakt gebruikt van 
het straatmeubilair in de stad om mensen te laten bewegen. Leuk en gezond! Welke 
oefeningen komen niet voor in de route? 
B. Heupen draaien

Wedstrijdvraag 22: Welk fruit mag je plukken in het parkje van het stadhuis?
A. Appels

Oplossingen Fotozoektocht: 1D - 2F - 3A - 4C - 5E - 6H - 7G - 8B

? Oplossingen
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