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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN
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>> LEUK OM TE DOEN

Kortrijk Weide
Balthazar
Texture / Kaffee Damast
deBesteKamer
MOMO
Malmo
Nationaal Leiemonument
Collegebrug
Buda Beach
De Trog Eethuis
T Plein
Glacies
Groeningepoort / Groeningemonument
Begijnhofpark
Artillerietoren
St. Medard
Onze-Lieve-Vrouwekerk
Follie en koffie
De 7 Zonden
Verlaagde Leieboorden
Bakkerij Hoornaert
Lily's Noodle House
't Fonteintje
Streat Global Food Kitchen
Va et Vient
Broeltorens
Split
Mary's Irish Bar
Kunstencentrum BUDA
De KleinKeuken
The Lab
deDingen
TWEE
Kunstkroeg De Doedelzak
Bistro Tout Court
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal
Buda Kitchen

ROUTE
kortrijk buda-eiland &
leieboorden
OVER DE ROUTE

In deze route speelt de Leie de hoofdrol. Je begint in het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide en
wandelt vervolgens langs de oevers van de rivier. Onderweg bezoek je een museum en drink
je een cocktail op Buda Beach. Deze leuke wandeling laat je ook proeven van het
middeleeuws verleden van de stad. Na een terrasje op de verlaagde Leieboorden met zicht op
de Broeltorens eindig je de route op het Buda-eiland waar kunst en design centraal staan.

DE WIJKEN
Een wandeling of fietstocht langs de Leieboorden is een leuke manier om Kortrijk te
verkennen. De Leie speelde in het verleden een cruciale rol in de economische ontwikkeling
van de stad. Het museum Texture vertelt het verhaal van de ‘Golden River’ en de bloeiende
vlasnijverheid in de regio. Vandaag de dag is de rivier de motor van nieuwe stadsprojecten als
Kortrijk Weide. De verlaagde Leieboorden en Buda Beach zijn zomerse trekpleisters die de
Kortrijkzanen massaal naar buiten lokken.
Stadsvernieuwing en geschiedenis gaan hier hand in hand. Het Groeningemonument herdenkt
de Guldensporenslag van 1302. De Artillerietoren en de iconische Broeltorens zijn de enige
restanten van de middeleeuwse stadsomwalling die de stad tegen indringers moest
beschermen. In de gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk en de prachtige Gravenkapel ontdek je
waardevolle kunstschatten en het gloednieuwe multimediale museum Kortrijk 1302.
Het Buda-eiland vormt het creatieve hart van Kortrijk. Het is een eeuwenoude, charmante
wijk omarmd door twee armen van de Leie. Oorspronkelijk lag deze wijk buiten de
stadsmuren. In 1454 verwierf het ‘eilandje’ zijn plek in de stad. Het Buda-eiland dankt zijn
naam aan de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De Franse bouwmeester Vauban liet dit
stadsdeel aan het einde van de 17e eeuw versterken. Door de gelijkenissen met de versterkte
bovenstad ‘Buda’ in Hongarije kreeg het de naam 'klein Buda’.
Het Buda-eiland is vandaag de dag een culturele hotspot met een hart voor kunst en design.
De nadruk ligt op creatief ondernemerschap en cultuurbeleving. In kunstencentrum BUDA kun
je alternatieve films bekijken en een festival of theatervoorstelling bijwonen. De Budastraat is
een van de oudste straten van Kortrijk en herbergt het oudste hospitaal van de stad. Je vindt
er tal van toffe kroegen en restaurants die de unieke sfeer van deze wijk extra in de verf

zetten.

WEINIG TIJD

Verlaagde Leieboorden + Buda Beach + Kortrijk Weide + Texture / Kaffee Damast +
Onze-Lieve-Vrouwekerk

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.60 km)
Start op Kortrijk Weide met een plons in het zwembad of een wandeling in het park 1 . Steek
de Burgemeester Lambrechtstraat over en ga linksaf. Loop tot aan het water en volg de
Handelskaai. Ga lunchen 2 en steek de Noordbrug over. Aan de andere kant van de brug ligt
het Texture Museum 3 . Wandel terug richting het water. Via de Nijverheidskaai en de
Fabriekskaai wandel je tot aan de Budabrug. Links in de Overleiestraat kun je eerst nog
shoppen 4

5 en terug aan de Leie kun je genieten van een koffie of Scandinavische lunch

6 . Vervolg je weg langs het water. Voor een stukje oorlogsverleden loop je door richting het

Koning Albertpark 7 . Neem anders rechts de slingerende Collegebrug 8 die leidt naar Buda
Beach 9 . Relax even op het strand en loop daarna via de Damkaai tot aan het
voetgangersbruggetje. Steek de Kalkovenbrug over, ga rechts en meteen links, naar de Kleine
Leiestraat. Neem de eerste links en blijf de straat volgen tot je op het Plein komt. Loop een
rondje door dit stadspark en geniet van een hapje, een drankje of een ijsje 10 11 12 . Na een
blik op het Groeningemonument 13 verlaat je het park via de Lange-Brugstraat. Sla rechtsaf
naar de Houtmarkt en ga links het Begijnhofpark in 14 . Verlaat het park en draai rechts een
kleine weg in die je naar de Artillerietoren leidt 15 . Loop links om de kerk heen en ga tafelen
16 met zicht op de Onze-Lieve-Vrouwekerk 17 . Passeer de kerk, ga links op de Onze-Lieve-

Vrouwestraat en bezoek een leuk winkeltje 18 . Ga aan het einde van de straat rechtsaf naar
de Leiestraat 19 . Wandel door tot aan de verlaagde Leieboorden 20 . Koop een broodje 21 of
test een van de culinaire adresjes 22 23 24 25 . Via de Guido Gezellestraat loop je naar de
Broeltorens 26 . Steek de Broelbrug over. Aan de overkant ga je links en wandel je over de
Broelkaai. Ga naar rechts voor tapas 27 , een Irish pub 28 en een bioscoop 29 in de
Kapucijnenstraat. Loop een stukje terug en volg de smalle Trompestraat richting de
Budastraat, waar je rechts afslaat en enkele fijne plekjes vindt om iets te eten of te drinken 30
31 32 . Ga shoppen 33 en bezoek een kunstkroeg 34 of een kleine bistro 35 . Neem een kijkje

bij het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal 36 en eindig je route bij Buda Kitchen 37 .
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1 KORTRIJK WEIDE - LEUK OM TE DOEN

Kortrijk Weide is een nieuw stadsdeel waar sport, ontspanning, ondernemerschap en
creativiteit samenkomen. Leef je uit in subtropisch zwemparadijs Lago of het Urban Sports
Park. Woon een openluchtconcert bij op het Nelson Mandelaplein of ga fuiven in
evenementenhal Départ. Honger gekregen? Bij foodbar Salie in Hangar-K kun je lekker
lunchen of genieten van een kopje koffie of thee. Het ecologisch park nodigt uit tot een
zomerse picknick of een barbecue op de vuurplaats.

interieurobjecten om de kinderkamer in te richten. Je koopt er ook creatief speelgoed en
leuke knuffels om je spruit te verwennen. Griet en Jan gaan zelf actief op zoek naar originele
spullen voor kleine monstertjes bij verschillende designers. In de prachtig ingerichte winkel
vind je zeker iets naar je smaak.
overleiestraat 9, momokids.be, wo, vr & za 11.00-18.00, bus 6 sint-amandsplein
6 MALMO - ETEN & DRINKEN

nelson mandelaplein, verschillende tijden en prijzen, bus 4, 6, 40, 42, 52, 60 de appel

Langs de oevers van de Leie vind je Malmo, het geslaagde huwelijk van een Scandinavisch
geïnspireerde koffie- en lunchbar met een trendy conceptstore. In een huiselijk interieur met
zachte sofa’s en pasteltinten geniet je van een koffie of smoothie en een lekker dessertje. Op

2 BALTHAZAR - ETEN & DRINKEN

Het warme interieur van Balthazar heeft wel wat weg van een Parijse bistro. Vanaf het
verwarmde terras langs de Leie met zicht op de imposante Noordbrug zie je de zon
ondergaan. Op de menukaart staan vooral klassieke bistrogerechten: steak tartaar,
sliptongetjes en balletjes in tomatensaus. Je kunt hier ook gewoon iets komen drinken en tot
in de late uurtjes blijven plakken.
paleisstraat 20, balthazar-kortrijk.be, +32(0)491-131211, ma & zo 11.00-0.00, do 11.00-1.00, vrza 11.00-3.00, € 24, bus 4, 6, 40, 42, 52, 60 de appel

de kaart staan ook gezonde ontbijt- en lunchgerechten zoals chiapudding met passievrucht en
kokosmelk of smörrebröd met zalm en dillesaus. In de winkel vind je planten, boeken, kaarsen
en originele hebbedingen.
diksmuidekaai 2, malmokortrijk.be, +32(0)497-490881, ma & wo-zo 10.00-18.00, ontbijt € 7,
lunch € 9, bus 6 sint-amandsplein
7 NATIONAAL LEIEMONUMENT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Nationaal Leiemonument in het Koning Albertpark bestaat uit een groep bronzen
3 TEXTURE / KAFFEE DAMAST - LEUK OM TE DOEN

deed als vlasverzendhuis. In drie kamers ontdek je de boeiende geschiedenis van de

beelden en een 25 meter hoge zuil. Centraal spot je voormalig koning Leopold III te paard
omringd door een groep soldaten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de koning
opperbevelhebber van het Belgisch leger. Het monument herdenkt de Leieslag van 1940 toen

vlasnijverheid in de regio. Dit is een interactief museum waar je al je zintuigen gebruikt. Het
gouden dak staat symbool voor de Leie, de 'Golden River', die een cruciale rol speelde in het
vlasverleden van de stad. In vintage museumbistro Kaffee Damast proef je lekkere

er na gevechten met het Duitse leger zo’n drieduizend soldaten om het leven kwamen. Vanaf
de bankjes in het park heb je een mooi weids uitzicht op de Leie.
koning albertpark, entree gratis, bus 50, 51 sint-maartenskliniek

Het in 2014 opgerichte museum Texture is gehuisvest in een oud pakhuis dat vroeger dienst

streekgerechten onder het genot van – soms live – jazzmuziek. De karnemelkstampers en
vlaskaaskroketten zijn een must.
noordstraat 28, texturekortrijk.be, di-zo 10.00-17.00, entree € 6, bus 4, 6, 40, 42, 52, 60
meensepoort

8 COLLEGEBRUG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De opvallende Collegebrug slingert zich een weg over de Leie tussen de Diksmuidekaai en
de IJzerkaai. Deze fiets- en voetgangersbrug leunt op twee schuine pijlers en een waaier aan
kabels. Het is een van de zeven nieuwe bruggen die de Kortrijkse skyline kleuren. De brug is
vernoemd naar het Guldensporencollege op de Diksmuidekaai.

4 DEBESTEKAMER - SHOPPEN

Op zoek naar een originele barkruk, een leuke bloempot of een tafellamp om je interieur wat
extra glans te geven? Spring dan eens binnen bij deBesteKamer. In dit karaktervolle
herenhuis op Overleie vind je duurzame designmeubelen, verlichting en woondecoratie van
exclusieve Scandinavische merken als HAY, Muuto en String. Elien en Tom geven ook de
kans aan opkomende ontwerpers uit binnen- en buitenland om een plaatsje in de collectie te
veroveren.
overleiestraat 3, debestekamer.be, wo-za 11.00-18.00, bus 6 sint-amandsplein

9 BUDA BEACH - LEUK OM TE DOEN

Kortrijk ligt dan wel niet aan de zee, toch heeft de stad zijn eigen strand: Buda Beach. Op
zonnige dagen is dit een populaire trekpleister voor jong en oud. Aan de oevers van de Leie
geniet je van zomerse vibes vanuit je luie strandstoel. De barmannen en -vrouwen van de
zomerbar zorgen voor verfrissende drankjes en ontspannende deuntjes. Soms komen er ook
dj’s of foodtrucks langs. De allerkleinsten kunnen zich dan weer uitleven in de zandbak.

5 MOMO - SHOPPEN

ijzerkaai, strand dagelijks, zomerbar begin mei-begin okt, afhankelijk van het weer, entree
gratis, strandstoel gratis, bus 50, 51 j. liebaertlaan

MOMO is de place to be als je op zoek bent naar duurzame meubeltjes en hippe

Deze route is van preview

ijzerkaai, bus 50, 51 sint-maartenskliniek
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LOCAL

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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