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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Parkhotel / Jules Bar
Julia's
Muziekcentrum Track / Pand.A / De Kreun
Boekenhuis Theoria
Nude
Petit Paris
Madame Cézanne
Historisch stadhuis
Grote Markt
Ernest Wijnboutique
Tarterie
Belfort
Sprezza
OES
Kortrijkse Schouwburg
Zimbashop
Vlasmarkt
Oud Cortryck
Tangram
De Vreemde Eend
Art-Coco
Paul's Boutique
Baggaertshof
Vesper / Vagant
Barcyclette
Vestiaire Bar Boutique
Wafel Atelier
Ode's
Crate Records
Plantastic
NON Moodshop
Jozef Vandaleplein
Byttebier
Sint-Maartenskerk
Begijnhof / Huyze Begga
Table d'Amis
Pizzeria Sofia

ROUTE
kortrijk historisch centrum &
winkelwandelbuurt
OVER DE ROUTE

Deze veelzijdige wandeling leidt je door het historisch centrum van Kortrijk. Je maakt kennis
met het bloeiende verleden en de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. In de
verkeersvrije winkelstraten kuier je tussen de hippe boetiekjes en leuke eettentjes. Cultuur
snuiven of uitgaan doe je in de levendige muziek- en theaterbuurt. De route is vrij kort, wat je
de kans geeft om extra lang te genieten van de vele toffe adresjes.

DE WIJKEN

Kortrijk is een van de oudste steden van België. In het historisch centrum liggen de
belangrijkste bezienswaardigheden op een zakdoek bij elkaar. De Grote Markt is een heerlijke
plek voor een terrasje met zicht op het Belfort en het historisch stadhuis. De SintMaartenskerk herbergt enkele unieke kunstschatten. Vanaf de Sint-Maartenstoren geniet je
van een fantastisch uitzicht op de Kortrijkse skyline. Het Begijnhof met zijn middeleeuwse
witte huisjes is een oase van rust die volop geschiedenis ademt.
In de winkelwandelbuurt bepalen de vele toffe boetiekjes het straatbeeld. In de Kortrijkse
binnenstad vestigden zich de laatste jaren heel wat creatieve ondernemers. Samen schrijven
ze een mooi verhaal voor deze stad in verandering. Hippe modezaken en originele
conceptstores vinden steeds meer de weg naar de verkeersvrije winkelstraten. Het
Baggaertshof is een verborgen paradijs waar je even kunt verpozen na het shoppen. Er zijn
ook veel leuke cafés en eettentjes in dit stadsdeel.
Kortrijk is een muziekstad in hart en nieren. Kortrijkse bands als Goose en Balthazar zagen hier
het levenslicht en genieten ondertussen internationale bekendheid. De muziek- en
theaterbuurt bruist van het leven. Je kunt er een concert bijwonen in Muziekcentrum Track of
concertzaal De Kreun. De prachtige Schouwburg biedt een gevarieerd programma met naast
muziek ook dans, theater, circus en comedy. Kortrijkzanen zijn echte levensgenieters en
houden ook wel van een feestje. In deze buurt liggen enkele trendy bars waar je tot in de
vroege uurtjes kunt genieten van sprankelende cocktails en leuke deuntjes.

WEINIG TIJD

Grote Markt + Begijnhof + Sint-Maartenskerk + Boekenhuis Theoria + Concertzaal De

Kreun

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.10 km)
Start op het Stationsplein met een ontbijt in het Parkhotel 1 of koffie bij Julia’s 2 . Wandel
via de Koning Albertstraat richting het Conservatoriumplein voor een vleugje muziek 3 .
Snuister tussen de boeken 4 of proef gerechtjes uit het Midden-Oosten 5 op het
Casinoplein. Steek de Koning Albertstraat over, loop de Jan Palfijnstraat in die overgaat in de
Waterpoort en sla de tweede straat linksaf. Via de Jan Persijnstraat wandel je richting de
Rijselsestraat 6

7 naar het Historisch Stadhuis 8 . Op de Grote Markt 9 geniet je van een

glas wijn 10 of een stukje taart 11 met zicht op het Belfort 12 . Ga verder tot op het einde van
de Grote Markt. Rechts vind je een fancy cocktailbar 13 op de Graanmarkt. Terug op de Grote
Markt volg je de bocht richting de Korte Steenstraat 14 . Aan het einde van de straat sla je
rechtsaf. Loop via de Lange Steenstraat naar het Schouwburgplein 15 . Ga naar rechts en
ontdek een hippe kledingwinkel in de Doorniksestraat 16 . Vervolg je route via de Vlasmarkt
17 . Loop door naar de Wijngaardstraat en ontdek een authentiek café 18 . In de eerste straat

rechts vind je een juwelenwinkel 19 . Keer terug naar de Wijngaardstraat voor nog meer
originele winkels 20 21 en ga aan het einde van de straat naar links richting de Kleine SintJansstraat voor lekkere burgers 22 . Ga op het einde van de straat naar rechts en zoek de rust
op in het Baggaertshof 23 . Sla linksaf en volg de Potterijstraat. Vervolgens draai je links de
Voorstraat in 24 . Loop deze straat door tot je aan je rechterkant de Grote Kring ziet. Wandel
naar het uiteinde van de Grote Kring voor een leuk huiskamercafé 25 . Op het pleintje zelf
shop je mannenmode 26 en eet je een lekkere wafel 27 of bagel 28 . Vervolg je weg naar het
Overbekeplein waar je platen 29 en planten 30 kunt kopen. Ga naar links, loop links om de
kerk, en neem een kijkje in de Grijze-Zustersstraat voor een creatieve conceptstore 31 . Loop
terug naar de kerk en rust even uit op het Jozef Vandaleplein /32 /. Ga shoppen of lunchen bij
Byttebier 33 . Loop om de Sint-Maartenskerk 34 heen, neem het steegje links van Café Rouge
en bezoek via de poort rechts het middeleeuws Begijnhof 35 . Keer terug naar het SintMaartenskerkhof voor een gezellig etentje als afsluiter van de route 36 37 .
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1 PARKHOTEL / JULES BAR - ETEN & DRINKEN

sharing bar op het Casinoplein. Je proeft er mezze, kleine gerechtjes uit het Midden-Oosten of

Start je dag met een uitgebreid ontbijtbuffet in de bistro van het Parkhotel. ’s Middags en ’s
avonds proef je hier heerlijke gerechten uit de Belgische en Franse keuken. Vanaf 17.00 uur
ben je welkom in de trendy Jules Bar. Ga aperitieven in de loungebar of zoek een plek op het
zonneterras. Honger? Maak je keuze uit een van de lekkere burgers of foodshots, kleine
gerechten die je meenemen naar culinaire hotspots wereldwijd.
stationsplein 2, parkhotel.be, +32(0)56-220303, bistro ma-di & vr-za 7.00-10.30, 11.30-14.30 &
18.00-22.00, wo-do 7.00-10.30 & 18.00-22.00, zo 7.00-10.30, 11.30-14.30 & 18.00-21.00, bar
ma-za 17.00-1.00, € 26, ontbijt € 30, burger € 14, bus 4, 6, 9 station

nipt er van een originele cocktail. Het interieur is strak en trendy, met roze banken en leuke
accenten. Er heerst een kosmopolitische en aangename sfeer. In het weekend zijn er vaak djsets en het zomerterras nodigt uit om lang te blijven plakken.
koning albertstraat 15, nude-kortrijk.be, +32(0)56-900005, di 12.00-14.30 & 17.30-1.00, wo-vr
12.00-14.30 & 17.00-1.00, za 12.00-14.30 & 15.00-1.00, cocktail € 13, mezze € 10, bus 4, 6, 9
station
6 PETIT PARIS - ETEN & DRINKEN

De beste spaghetti van de stad? Die eet je bij Petit Paris. Dit gezellige eetcafé is gehuisvest
2 JULIA'S - ETEN & DRINKEN

locals op hun trein in het gezelschap van een krant en een kop koffie of thee. Dagelijks vind je

in een prachtig authentiek gebouw in de Rijselsestraat. Het terras op het Sint-Michielsplein is
zowel in de zomer als in de winter een publiekstrekker. De verse pasta’s zijn creatief en
smaakvol. Er zijn voldoende vegetarische en vegan opties en ook de liefhebbers van

aan de bar een ruim scala aan huisgemaakt gebak. Er staan ook gezonde sapjes, salades en
gegrilde sandwiches op de kaart. Het interieur is warm en knus, de sfeer gemoedelijk en
uitbaatster Julia ontvangt je steeds met de glimlach.

glutenvrije of speltspaghetti komen hier aan hun trekken. De wekelijks wisselende suggesties
en de aantrekkelijke drankkaart maken het verhaal helemaal af.
rijselsestraat 22, petitparis.be, +32(0)56-220569, ma-di & vr-za 10.00-14.00 & 18.00-23.00, €

koning albertstraat 2, +32(0)56-190681, ma-di-vr 7.00-17.00 & wo-do 7.00-16.00, lunch € 9,
bus 4, 6, 9 station

16, bus 4, 6, 9 markt

Op een boogscheut van het Kortrijkse station ligt koffie- en healthbar Julia’s. Hier wachten

7 MADAME CéZANNE - SHOPPEN
3 MUZIEKCENTRUM TRACK / PAND.A / DE KREUN - LEUK OM TE DOEN

Madame Cézanne heeft ongetwijfeld de fleurigste gevel van Kortrijk. Deze toffe,

Het Conservatoriumplein vormt het muzikale hart van de stad. Muziekcentrum Track is de

uitnodigende boetiek richt zich op vrouwen van alle leeftijden die op zoek zijn naar betaalbare

thuishaven van tal van Kortrijkse muzikanten. Locals volgen er muzieklessen en lokale bands
komen er repeteren. In muziek- en stadscafé Pand.A ben je welkom voor een gezonde hap of

en hedendaagse mode. De collectie wisselt regelmatig. Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan
hier voorop. Leuke extra: de winkel opent ook op zondagnamiddag haar deuren.
rijselsestraat 10, madamecezanne.com, ma-di 13.00-18.00, wo-za 10.00-18.00, zo

een lekker drankje. Er is een vinylshop en een zalig zuiders terras. Pand.A organiseert
regelmatig toffe activiteiten, van een quiz tot een rommelmarkt of een muzikale avond. Check
zeker ook de agenda van concertzaal De Kreun als je een optreden wil bijwonen.
conservatoriumplein 1, muziekcentrumtrack.be, di-vr 11.00-1.00, za 14.00-1.00, bus 4, 6, 9
station

8 HISTORISCH STADHUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het historisch stadhuis dateert uit de 16e eeuw en is een mooi voorbeeld van de gotischrenaissance overgangsstijl. In de nissen van de voorgevel zie je beelden van de belangrijkste
Graven van Vlaanderen. In de schepen- en raadzaal bewonder je naast de 16e-eeuwse

4 BOEKENHUIS THEORIA - SHOPPEN

Boekenhuis Theoria is een begrip in Kortrijk en omstreken. In dit prachtige historische pand
voel je je meteen thuis. Het is de perfecte plek om even te vertragen. Je snuistert er tussen
een ruime boekenselectie voor jong en oud terwijl je geniet van een kopje koffie. De
behulpzame medewerkers helpen je met veel plezier bij het uitzoeken van het ideale boek.
Ben je wat avontuurlijker aangelegd? Laat je verrassen door een blind date met een boek. Het
boekenhuis organiseert regelmatig lezingen en andere leuke activiteiten.
casinoplein 10, theoria.be, ma-za 10.00-18.00, bus 4, 6, 9 station

schouwen, ook bijzondere glasramen, muurschilderingen en topografische kaarten. Tijdens de
zomervakantie kun je het stadhuis vrij bezoeken. Op andere momenten is het gebouw enkel
toegankelijk met een gids. Reserveren kan door te mailen naar toerisme@kortrijk.be.
grote markt 54, www.toerismekortrijk.be/nl/historisch-stadhuis, jul-aug 14.00-18.00, entree
gratis, prijs rondleiding op aanvraag, bus 4, 6, 9 markt
9 GROTE MARKT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Na het slopen van de Oude Lakenhalle rond het Belfort in 1899 smolten verschillende
pleintjes samen tot de Grote Markt. In 1999 werd dit centrale plein heraangelegd naar het

5 NUDE - ETEN & DRINKEN

Happiness tastes better when shared. Dat is het motto van Nude, een hippe eat-easy en food

Deze route is van preview

14.30-17.30, bus 4, 6, 9 markt

5

ontwerp van de Italiaanse architecten Bernardo Secchi en Paola Viganò. Een veredelde

6

parking transformeerde tot een gezellige, grotendeels autovrije ontmoetingsplaats. Vanaf een
van de vele terrassen kun je het stadhuis, het Belfort en de mooie historische panden rondom
het plein bewonderen. Op maandagmorgen heerst er heel wat bedrijvigheid als de
marktkramers het marktplein inpalmen.
grote markt, bus 4, 6, 9 markt
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NAME

INE MOREELS

Ine woont al haar hele leven in Kortrijk en werkt in het nabijgelegen Kuurne. Ze is een
boekenwurm, houdt van reizen, en schrijft over beide passies in haar blog. Je vindt haar
vaak in Boekenhuis Theoria in Kortrijk. In het weekend neemt ze graag de trein naar het
bruisende en gezellige Lille, de ideale plek voor fijnproevers en cultuurminnaars. Ze
wandelt met plezier urenlang door de stad, op zoek naar de tofste adresjes. Haar
toppers: een culinaire ontdekkingstocht door Vieux-Lille of een wandeling rond de
citadel.
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