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KORTRIJK

Eigenzinnig  
door de geschiedenis  

van de kleine man  
en vrouw



KORTRIJK ANDERS BEKEKEN
Over textielbaronnen, begijnen en beluiken 

WELKOM IN HET MOOIE KORTRIJK

Met zo’n 77.000 inwoners is Kortrijk de tweede grootste stad van 
West-Vlaanderen. Deze Leiestad ligt op zo’n 25-tal km van het Franse 
Rijsel.
Kortrijk heeft twee bijnamen: Groeningestad en Guldensporenstad. 
Beide namen verwijzen naar de Guldensporenslag die in 1302 plaatsvond 
aan de Kortrijkse Groeningekouter. Daarnaast is Kortrijk ook bekend 
voor zijn verlaagde Leieboorden, Broeltorens of Buda-eiland, maar ook 
voor zijn vlas- en textielindustrie of voor het vierdaagse stadsfestival 
tijdens het pinksterweekend. Kortrijk is een stad met nog veel ambities. 
In 2018 werd Kortrijk Europese sportstad en in 2030 wil Kortrijk culturele 
hoofdstad van Europa worden. 
We laten je van Kortrijk proeven via de verschillende stadsparkjes en een 
stukje geschiedenis van de Kortrijkzanen. De wandeling is zo’n 8 km lang 
en makkelijk op te splitsen in twee lussen van elk ongeveer 4 km. 
Een kaart met wandelroute vind je midden in dit boekje. 
Veel wandelplezier!

Ook beschikbaar als gratis audiotour op izi.travel.
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Station 1917 (foto: beeldbank Kortrijk)

Vertrek aan de voorkant van het station van Kortrijk. 1

Er zijn heel wat werken aan de gang in en rond het station. Na veel voor-
bereidingen ging in 2019 het 10-jarenplan voor de reconstructie van de 
stationsbuurt van start. Onder andere een bus- en fietserstunnel alsook 
een gloednieuw station moeten hier tegen 2030 verrijzen. 
Wist je dat in het oorspronkelijke station de perrons overkapt waren 
met grote ramen? Deze werden in 1944 verwoest door Engelse 
bombardementen.

Steek het Stationsplein schuin rechts over naar de Burgemeester 
Reynaertstraat. 

Deze straat is bij veel Kortrijkzanen bekend als ‘t Straatje omwille van de 
vele uitgaanscaféetjes. ’t Straatje is extra populair onder studenten na 
een examenperiode.
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Via de Burgemeester Reynaert-
straat komen we uit op het 
Schouwburgplein. 

Aan de linkerkant van de onder-
grondse parking zien we een beeld 
van Jan Palfijn. 2

Vraag 1: In welk jaar werd Jan 
Palfijn geboren?

Wist je dat Jan Palfijn lijken opensneed om medisch onderzoek te 
verrichtten? Hij maakte ook de geneeskunde toegankelijker door zijn 
werken in het Nederlands te schrijven in plaats van in het gebruikelijke 
Latijn.

We steken het Schouwburgplein over en draaien rechtsaf naar de 
Doorniksestraat. Hierna gaan we meteen linksaf naar de Vlasmarkt. 

3  De Vlasmarkt is één van de oudste pleintjes van Kortrijk. 

We stappen over de Vlasmarkt en nemen de eerste straat links 
(Lekkerbeetstraat). Aan het einde gaan we rechtsaf naar de Lange-
Steenstraat. Dit is de winkelstraat van Kortrijk. 

Wist je dat Kortrijk de eerste 
Belgische stad was met een 
verkeersvrije winkelstraat? De 
Korte-Steenstraat werd verkeers-
vrij in 1962. De Lange-Steenstraat 
volgde in 1974.

We wandelen een eindje via 
de Lange-Steenstraat tot aan 
de kruising met het pleintje 
aan Grote Kring. Hier gaan we 
rechtsaf en wandelen via de 
Sint-Jansstraat naar één van 
de ingangen van het K. 4
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Vraag 2: Wat stond er van 1768 tot 2007 op de plaats waar nu het winkel-
centrum K is? 

Wist je dat het shoppingcenter “K in Kortrijk” zowat 80 winkels telt op 
een totale oppervlakte van 34.000 m².

We wandelen verder via de Sint-Jansstraat. Onderweg passeren we 
aan de linkerkant het Baggaertshof. 

Neem zeker een kijkje in dit bin-
nenhof met 13 huisjes en een krui-
dentuin. Dit hof werd gefinancierd 
door Josijne Baggaert, een welge-
stelde dame. Zij bepaalde wie er 
mocht komen wonen en legde de 
regels vast: enkel weduwen, armen 
en andere sterk hulpbehoevende 
vrouwen mochten er wonen. 

Opgelet: wegens de coronamaatregelen kan het Baggaertshof 
gesloten zijn.

Aan het einde van de Sint-Jansstraat gaan we rechtsaf en komen we 
uit op de Romeinselaan. Hier steken we meteen over en komen we uit 
op de Veemarkt, ook gekend als de koeienmarkt. 5  

De naam zegt het zelf: hier werd vroeger vee verhandeld. Tot 1990 stond 
hier ook een slachthuis. 

Extraatje: Als we ongeveer aan het midden van het plein zijn, kunnen 
we een kleine omweg maken naar het Sint-Janshof A , een oud beluik. 
Hiervoor steken we over naar de Slachthuisstraat. In het midden van 
deze straat aan de rechterzijde komen we de beluikjes tegen. Eenmaal 
het Sint-Janshof bezocht, keren we terug naar de Veemarkt. 
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Beluik Sint-Janshof 1981 
(foto: beeldbank Kortrijk)

De randen van Kortrijk stonden in 
de 19de eeuw vol met beluiken. Er 
was een plotse toevloed van arbei-
dersgezinnen uit het platteland 
naar de nieuwe fabrieken in de 

stad. Het Sint-Janshof is een van de mooiere beluiken, ontstaan in 1867. 
Veel beluiken waren echter in erbarmelijke staat. Voorbeelden hiervan 
waren het Amsterdamspoortje en de Kleine Mosselbank. Die passeren 
we later in deze wandeling.

We wandelen de Veemarkt helemaal af en nemen op het rondpunt 
de tweede afslag waardoor we in de Groeningelaan terecht komen. 
Deze laan bewandelen we tot we de oversteek nemen naar het 
Groeningepark. 

Hier springt meteen het Groeningemonument in het oog. 6  

Vraag 3: Wat stelt dit beeld voor?

Wist je dat er een enorme inter-
nationale belangstelling is voor 
het middeleeuws Vlaanderen? Zo 
werd de Guldensporenslag vaak 
vermeld in geschiedenisboeken 
van de voormalige Sovjet-Unie. 
De “Vlaamse” strijd werd er gezien 
als een ontvoogdingsstrijd tegen 
de Franse elite. Er waren echter 
ook Waalse steden die tegen de 
Fransen vochten en verschillende 
Vlaamse steden die niet mee stre-
den. 1302 kan ook gezien worden 
als een linkse revolutie van de 
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ambachten om medezeggenschap in het bestuur te krijgen. Rechtover 
dit beeldhouwwerk vinden we nog een beeldwerk terug. Dit beeld stelt 
twee gulden sporen voor. 

We wandelen via het pad links van de gulden sporen verder naar het 
einde van het Groeningepark. Via de Groeningepoort steken we over 
naar Stadspark ’t Plein. We wandelen rechtdoor tot het midden van 
het park en gaan linksaf om het park te verlaten via de linkerzijde. 

We steken over naar de Lange-Brugstraat. Hierdoor arriveren we aan 
de Houtmarkt. 7  

Dit plein won een ‘Openbaargroen-award’. Deze award brengt het maat-
schappelijk belang van openbaar groen onder de aandacht en ijvert voor 
een betere samenwerking tussen gemeentebesturen, boomkwekers en 
tuinaannemers. 

Vraag 4: In welk jaar won de Houtmarkt deze award?

Op de Houtmarkt zien we twee bijzondere gebouwen: de vrijmetse-
laarsloge (Houtmarkt 18) en de Academie voor teken- en schilderkunst 
rechtover de loge. Oorspronkelijk werd het gebouw van de Academie in 
1831 gebruikt als Rijkswachtkazerne. De Rijkswacht heeft hier een kleine 
honderd jaar verbleven. Na de Duitse bezetting in WOII werd het gebouw 
ingenomen door de kunstacademie.

We vervolgen onze weg naar 
het Begijnhofpark 8 . In het 
Begijnhofpark nemen we het 
pad aan onze linkerkant. 

Elk jaar worden in het Begijnhof-
park de 1-meifeesten gevierd. 
(Meer info op  
www.maydaymayday.be.)

Tip: in het Museum 1302 kan je gratis een sanitaire stop houden.
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We bewandelen het pad links van ons naar de uitgang van het 
park. We steken het pad over om via een groen poortje het Sint-
Elisabethbegijnhof te betreden. 9  

Opgelet: als het poortje gesloten is, moeten we volgende omweg 
maken om het Begijnhof te bereiken. Eenmaal we uit het park zijn, 
gaan we linksaf en komen we uit op de Lange-Brugstraat. Hier gaan we 
meteen rechtsaf richting het Sint-Maartenskerkhof. We volgen het pad 
langs de rechterzijde van de Sint-Maartenskerk. Zo komen we uit op 
een klein pleintje. Links van ‘Café Rouge’ wandelen we verder en komen 
we uit aan de toegangspoort van het Begijnhof. 

Het Begijnhof dateert uit de 13de 
eeuw en werd in 1998 als Wereld-
erfgoed erkend. Wist je dat de 
Begijntjes die hier vroeger leefden 
kantwerk vervaardigden en een 
kantklosschool voor meisjes 
hadden? Ze konden hier echter niet 
genoeg mee verdienen om van te 
leven. Het waren dan ook straat-
arme vrouwen die werden uitgebuit 
door de opkoopsters.

Vraag 5: Wie wordt hier afgebeeld en waarvoor staat dit beeld? 

Niet ver van dit beeld vinden we de ingang naar de Sint-Annazaal in het 
belevingscentrum van het Begijnhof. Hier en daar staat ook een bankje 
om uit te rusten en te genieten van deze mooie plek.

We wandelen naar de poort om het Begijnhof te verlaten.  
Hier komen we uit op één van de straten die naar de Grote Markt 
leidt. We stappen rechtdoor tot op de Grote Markt. 

Hier springt het Belfort van Kortrijk meteen in het oog. 10  Wist je dat 
de Halletoren vanaf 1411 de kers op de taart was van de eerste lakenhalle 
van de stad? Hier konden de Kortrijkse wevers hun stoffen aanbieden 
aan voorbijkomende kooplui. 
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Kleine Hallen en Belfort op de Grote Markt 1897 
(foto: beeldbank Kortrijk)

Tijdens de zomermaanden wordt hier ‘Torenmu-
ziek’ georganiseerd. Elke maandagavond spelen 
binnen- en buitenlandse topbeiaardiers op de 
beiaard van het Belfort of van de Sint-Maar-
tenstoren. In 2020 wordt de 35ste editie 
georganiseerd. 

Vraag 6: Hoeveel klokken hangen er in de beiaard 
van de Halletoren?

Het Stadhuis van Kortrijk is 
ongetwijfeld ook opgevallen. In dit 
historische gebouw is nog altijd 
de vergaderzaal van de gemeen-
teraad. Verder worden de overige 
zalen en ruimtes gebruikt voor 
allerlei plechtigheden en recepties. 
11  Wist je dat de schepenen vroe-

ger zowel rechtbank, stadsbestuur, 
stadswetgever en militair bestuur 

van de stad waren? Ze kwamen allemaal uit dezelfde rijke families. 
Democratisch was het dus allerminst…

Zijn jullie benen al vermoeid?  
Doe dan op het gemak een terrasje op de Grote Markt. 

Als je wil terugkeren naar het station is dit de route: ga linksaf aan 
het Stadhuis om via de Rijselsestraat naar het Conservatoriumplein 
en het Casinoplein te wandelen. Aan je rechterzijde wandel je voorbij 
de Papenstraat. Vroeger was dit de ‘rosse buurt’ van Kortrijk.  
Zie verder voor meer uitleg.

Wil je deel 2 van de wandeling ook doen, blijf dan op de Grote Markt. 
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START DEEL 2 VAN DE WANDELING 

Verlaat de Grote Markt en ga rechtsaf naar de O.-L.-Vrouwestraat 
(naast ‘Bar des Amis’). Draai meteen de eerste straat rechts in: de 
Kapittelstraat. Aan het einde van deze straat naar links. 

Voor ons zien we de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk van Kortrijk. 12  We stap-
pen naar de kerk en passeren een beeldhouwwerk genaamd ‘de jeugd’. 

Vraag 7: Door welke beeldhouwer werd dit beeld gerealiseerd?

Het beeld symboliseert de vrouwe-
lijke en de mannelijke kant van de 
stad, het verfijnde en het robuuste. 
Een jonge vrouw die een draad 
weeft, is een verwijzing naar het 
textiel. De jonge man houdt triom-
fantelijk de gulden sporen vast, het 
symbool van de Guldensporenslag. 
De bronzen sporen werden in 2004 
gestolen. De jongeren hebben 
de blik gericht op de Onze-Lie-

ve-Vrouwekerk waar de sporen na de veldslag werden ondergebracht. 
Op de grondplaat is een kikker afgebeeld die een verwijzing is naar de 
naam van de kunstenaar. 

Tip: Neem een kijkje binnen in de kerk. 

We gaan via de linkerzijde rond de Onze-Lieve-Vrouwe Kerk en gaan 
rechtsaf naar de Groeningestraat. 

Aan deze kant van de kerk zien we het beeld van Guido Gezelle. 13  Van 
1872 tot 1889 was hij onderpastoor in deze kerk. 

Vlak voor hotel Messeyne gaan we linksaf om door het steegje te 
wandelen naar het Guldenbergplantsoen. 
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Vroeger stond hier een vestiging van het textielveredelingsbedrijf 
Desmet-Dejaeghere en een magazijn van het metaalbedrijf Saey. Op het 
einde van het pad kruist het Guldenbergplantsoen de Kleine Leiestraat. 
Rond deze locatie was vroeger één van de slumps van Kortrijk. Er waren 
hier tientallen steegjes met verkrotte arbeiderswoningen die tot de jaren 
1960 bewoond werden. De arbeiderswoningen waren in erbarmelijke 
staat. Er waren enkel collectieve toiletten en waterpompen. 

Aan het einde van het Gulden-
bergplantsoen gaan we linksaf. 
We komen terecht op een 
gezellig wandelpad langs de 
Leie. Hier gaan we rechtsaf. 

Vraag 8: Naar wie werd dit pad 
langs de Leie vernoemd?

Aan onze rechterzijde staat een paviljoen waar we even kunnen 
uitrusten.

We wandelen verder via het pad tot we onder een brug wandelen. 
Hier komen we uit aan het Skatebowl Albertpark. We stappen via het 
pad rechts van de Skatebowl naar boven en gaan rechtsaf naar de 
IJzerkaai. 

Het water van de Leie stonk vroeger zo hard dat er in 1857 in Gent een 
petitie werd gestart tegen het roten in Kortrijk. Roten is het proces 
waarbij de zachte vezels van het vlas loskomen door de harde stengels 
weg te laten rotten.

We wandelen naar de fietsers- en voetgangersbrug om het water over 
te steken. 

Rechts van ons zien we Buda Beach. 14  Tijdens de zomermaanden 
wordt deze locatie omgetoverd tot een ligweide met strand, ligstoelen en 
bar. Buda Beach is onderdeel van Buda-eiland: een toplocatie in Kortrijk, 
genesteld tussen de armen van de Leie. Buda is één van de oudste 
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wijken in Kortrijk. De wijk kreeg de naam tegen het einde van de 17de 
eeuw dankzij de gelijkenis met de versterkingsmuren tussen Buda en 
Pest en de versterkingsmuren aan de Leie.

Eenmaal aan de overkant lopen we langs het water (Diksmuidekaai) 
tot aan de Budabrug. Aan de Budabrug draaien we rechts de 
Overleiestraat in.  

Deze buurt wordt in de volksmond Overleie genoemd. Wist je dat 
Overleie in het Frans ‘La basse ville’ heet? Het gebied lag op een drassig, 
afgelegen deel van de stad. In de ogen van de bourgeoisie was dit echter 
ook figuurlijk: er troepten werkmensen en inwijkelingen samen en de 
vuilste ambachten werden er uitgeoefend. In de 19de eeuw streken er 
veel textielfabrieken neer.

We wandelen rechtdoor op de 
Overleiestraat. 

Aan de linkerzijde komen we het 
vrijzinnig ontmoetingscentrum  
‘De Mozaïek’ tegen. 15  Vroeger 
was hier ‘Menstra’ gevestigd, een 
weverij. Bij de verbouwing was er 
veel respect voor het bouwkundig 
en industrieel erfgoed.

Vraag 9: Welke organisatie is in dit gebouw gevestigd?

Naar het einde van de Overleiestraat toe vinden we 
aan de rechterkant de Sint-Elooikerk terug. 

Hier was vroeger een beluik: het Amsterdamspoor-
tje 16 . Het sanitair van de huisjes was beperkt tot 
een gemeenschappelijke pomp en twee collectieve 
toiletten. 
Beluik Amsterdamspoortje 1981 (foto: beelbank Kortrijk)
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Aan de lichten gaan we naar links en wandelen via de Meensestraat 
tot aan het volgende kruispunt. 

Huisvesting Kleine Mosselbank, 1987 (foto Amsab).

Voor de lichten zien we aan de overzijde appar-
tementsgebouwen, vernoemd naar het beluik 
‘de Kleine Mosselbank’. 17  Deze locatie stond 
ook bekend als het strontpartje omdat er maar 
één gemeenschappelijke wc was, zonder deur. 
Onder de bedden werden kippen gekweekt. 
Halfweg de 20ste eeuw werden deze steegjes 
onbewoonbaar verklaard. De Maatschappij ‘De 
Goedkope Woning’ bouwde hier op het einde 
van de 20ste eeuw een flatgebouw met 92 
woongelegenheden.

Aan de lichten draaien we links naar de Noordstraat. We wandelen 
rechtdoor in de Noordstraat richting de brug recht voor ons. 

Aan de rechterzijde, ten hoogte van huisnummer 29, komen we een 
slogan tegen.

Vraag 10: Wat staat hier op de muur geschreven?

Dit huis was vroeger de coöperatieve van de Gilde, de christelijke 
arbeidersbeweging. Die beweging was opgericht door enkele priesters en 
kleine patroons die openlijk verkondigden initiatief te nemen tegen de 
socialisten. Hun dagblad heette ‘Het Volk, antisocialistisch dagblad’.
Aan de overzijde van dit gebouw vinden we Texture terug. 18  Indien je 
je nog verder wil verdiepen in de textielgeschiedenis van Kortrijk is dit 
museum zeker een bezoek waard. Je kan er ook een drinkpauze houden. 
Dit museum was vroeger het grootste vlasmagazijn van Kortrijk. Het 
was eigendom van ‘The Linnen Thread Company’, een handelssyndicaat 
van de Engelsen. De Engelsen waren namelijk de grootste afnemers van 
zowel vlas als afgewerkte producten. Surf naar www.texturekortrijk.be 
voor meer informatie.
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We wandelen over de brug naar de Beheerstraat. Midden op de brug 
nemen we een kijkje achter ons en zien we ‘De Kien’.

De Kien was lange tijd het grootste textielbedrijf van Kortrijk. In 1939 
had het 600 weefgetouwen en 950 werk nemers. De fabriek was altijd een 
broeihaard van sociale onrust. In 1907 schreef socialistisch vakbonds-
secretaris Jozef Coole in dagblad Vooruit een vlammend artikel over 

de arbeidsomstandigheden in De 
Kien. Hij schreef onder meer dat er 
13-jarige kinderen werden tewerk-
gesteld en De Kien de wevers 
minder betaalde door te foefelen 
bij het meten van de stukken stof. 
Eigenaar Léonard De Kien diende 
klacht in wegens eerroof en Jef 
Coole werd zowaar veroordeeld 
tot 6 maanden gevangenisstraf. 
Klassenjustitie!

Via de brug belanden we in de Beheerstraat. We wandelen 
rechtdoor tot aan de Burgemeester Nolfstraat. Rechts van ons 
zien we de nieuwe arbeidsrechtbank. We gaan echter linksaf naar 
de Burgemeester Nolfstraat. Aan onze linkerkant merken we de 
rechtbank van eerste aanleg op. 19

We wandelen de Burgemeester Nolfstraat uit en aan het President 
Rooseveltplein gaan we linksaf. We nemen daarna de eerste straat 
rechts: de Belfaststraat. Deze straat wandelen we verder af, via de 
Kasteelkaai, tot we aan het water zijn.
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Bourgondisch kasteel (foto Wikimedia Commons).

Filips de Stoute liet hier in 1394 een kasteel bouwen om zich te bescher-
men tegen de Franse koning en tegen lokale onlusten. Zo was er in 1419 
een opstand van een deel van de wevers omdat de hertog beslist had 
dat de volders voor hun werk meer mochten vragen aan de wevers. De 
leiders van de opstandelingen verschansten zich in de toren van de 
Sint-Maartenskerk. Honderden aanhangers hielden de wacht rond de 
kerk. Uiteindelijk werden de staking en de opstand bloedig neergesla-
gen. Het kasteel werd in 1684 opgeblazen als resultaat van het Bestand 
van Regensburg. Dit bestand maakte een einde aan de Frans-Spaanse 
Oorlog. 

We nemen de eerste straat rechts, de Vismarkt, en draaien op het 
einde links naar de Papenstraat. 

Vroeger was hier de ‘rosse buurt’ van Kortrijk. 20  Aan de rechterzijde 
zien we een klein steegje ‘Ramen’. Dit heet zo omdat hier vroeger net 
gekleurde lakens op grote houten ramen werden opgespannen om te 
drogen en te verluchten. Dit was overstromingsgebied en men vestigde 
hier ambachtelijke activiteiten die te vuil of te stinkend waren voor de 
woonwijken. 
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We vervolgen onze wandeling door de Papenstraat tot aan de 
Rijselsestraat. Hier gaan we rechtsaf. Aan de linkerzijde passeren we 
het Textielhuis. 21

Voor de Tweede Wereldoorlog stond vlakbij het Sint-Janshof (zie 
eerder) een groot socialistisch centrum ‘Het Volksrecht’. Dit gebouw 

was opgebouwd met geld van de 
coöperatieve en de Gentse Vooruit. 
Het complex werd in 1944 door de 
geallieerden platgebombardeerd. 
Na de oorlog had de coöperatieve 
geen geld meer om het herop te 
bouwen. Gelukkig had de vakbond 
van de textielarbeiders – lange tijd 
de grootste centrale van het ABVV 
in de streek – wel geld om het 
Textielhuis te bouwen.

We wandelen voorbij het Textielhuis naar het rondpunt op het einde 
van de Rijselsestraat. Hier steken we over naar de tweede straat van 
links: Roeland Saverystraat. 

Onderweg passeren we een standbeeld.

Vraag 11: Wie wordt hier afgebeeld?

Op het einde van de Roeland 
Saverystraat gaan we linksaf 
naar het Conservatoriumplein. 
22

Aan de rechterkant zien we het 
Conservatorium van Kortrijk en De 
Kreun. Tussen de twee gebouwen 
zien we ook een leuke dj-booth. 
Hier kunnen dj’s hun talenten 

testen. Wist je dat in De Kreun, de concertzaal van Wilde Westen vzw, 
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jaarlijks meer dan 50 concerten plaatsvinden? Enkele recente optredens: 
Stef Kamil Carlens, Gers Pardoel, The Iron Maidens, Balthazar, SX, The 
Sore Losers en nog veel meer. Daarnaast organiseert de Wilde Westen 
enkele festivals: Sonic City, Festival Kortrijk, Bos! Festival en Jazz Cats.
Als we ons omdraaien aan de dj-booth zien we het Casinoplein. Aan de 
linkerkant bevindt zich boekenhuis Theoria. Deze boekenwinkel is zeker 
het bezoeken waard. 

Via het Casinoplein gaan we rechtsaf naar de Koning Albertstraat 
en komen we terug uit aan de voorkant van het station. Hier eindigt 
onze wandeling.

We hopen dat je het een aangename en leerrijke wandeling vond.
Bedankt en tot één van onze volgende activiteiten.

VRAAG & ANTWOORD

Vraag 1: In welk jaar werd Jan Palfijn geboren? 1650
Vraag 2: Wat stond er van 1768 tot 2007 op de plaats waar nu het winkel-
centrum K is? Het huis van Caritate voor onderwijs
Vraag 3: Wat stelt dit beeld voor? Het Groeningemonument stelt de 
Maagd van Vlaanderen voor
Vraag 4: In welk jaar won de Houtmarkt deze award? 2017
Vraag 5: Wie wordt hier afgebeeld en waarvoor staat dit beeld? Marcella 
Pattyn
Vraag 6: Hoeveel klokken hangen er in de beiaard van de Halletoren? 48
Vraag 7: Door welke beeldhouwwerker werd dit beeld gerealiseerd? 
Stefaan en Livia Depuydt-Canestraro
Vraag 8: Naar wie werd dit pad langs de Leie vernoemd? Guido Gezelle
Vraag 9: Welke organisatie is in dit gebouw gevestigd? Huis van de Mens 
– vrijzinnig humanistisch
Vraag 10: Wat staat hier op de muur geschreven? “door het volk, voor het 
volk”
Vraag 11: Wie wordt hier afgebeeld? Louis (Ludwig) Robbe 
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Ontvang onze tips  
voor je vrije tijd
Benieuwd naar het andere 
vrijetijdsaanbod van Linx+? 
Abonneer je via onze website 
op de digitale nieuwsbrief en 
ontvang elke maand verse tips 
in je mailbox.

v.u.: Caroline Copers
Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Concept & vorm: Linx+ / augustus 2020

Deze wandelroute werd uitgewerkt door 
Linx+ West-Vlaanderen. 
© Foto’s Fabienne Girolami (Linx+ 
West-Vlaanderen), Amsab en Beeldbank 
Kortrijk

KEN JE ONZE ANDERS 
BEKEKEN-WANDELINGEN AL? 

Aalst / Antwerpen / Bergen / 
Blankenberge / Borgerhout / 
Brugge / Brussel / Charleroi / 
Doornik / Genk / Gent / Hasselt / 
Koekelberg / Leuven / Luik / 
Mechelen / Molenbeek /  
 Oostende / Ronse / Turnhout / …

Met kant en klare stadswandelingen 
en fietstochten serveert Linx+ je de 
geschiedenis van de gewone man 
en vrouw. Stap voor stap, omdat 
die geschiedenis compleet vergeten 
wordt. Met onze wandelingen gaan 
we voorbij aan het anekdotische 
en komen we tot wat voor Linx+ de 
essentie is: de emancipatie van de 
kleine man en vrouw. Saaie tochten? 
Neen, absoluut niet. Architectuur, 
kunst én het culinaire doen we tege-
lijk in uw soep. Er is elke maand een 
wandeling waarop je individueel kan 
inschrijven. Op aanvraag organiseren 
we onze wandelingen en fietstochten 
ook voor groepen.

KORTRIJK ANDERS BEKEKEN


