Fietsroute Kortrijk (19 kilometer)
Routebeschrijving
Een afwisselende route langs waardevolle landschappen, groene zones en het verstedelijkt
gebied, met als rode draad het beschermd landschap rond de Preetjesmolen en vijf parken. We
maken ook kennis met diverse vormen van wijkgroen in drie verschillende stadswijken.
De tocht start in Kasteelpark ‘t Hoge (1) op 56 m boven de zeespiegel. Het kasteel uit 1835
en het rosarium zijn uitgegroeid tot een internationale rozentuin.
We fietsen door het Kennedybos en bereiken via het jaagpad de Leie (2). Deze Golden River
dankt zijn bijnaam aan zijn goede kwaliteit van water, dienstig tot het roten van vlas. We
komen voorbij het landgoed van de familie De Bethune. In Heule bereiken we het
Kasteelpark Heule (3) met het Streuvelsmonument. Stijn Streuvels was ereburger van Heule.
Op de Heuleplaats vinden we het beeldje van Tineke van Heule en de beschermde SintEutropiuskerk.
De tocht gaat verder naar het Koningin Astridpark (4), een park met het standbeeld van
koningin Astrid en een collectie merkwaardige bomen, waaronder de oerboom Ginkgo
Biloba.
Voor we park ‘t Plein (6) inrijden, hebben we nog even aandacht voor de broeltorens (5)
van de oude stadvesting. Waar nu ‘t plein gelegen is, stonden vroeger huizen en kloosters en
tijdens de Franse bezetting een citadel en kazernes. Vandaar de volksnaam ‘Esplanade’.
Het laatste park op onze tocht is het park van de Gebroeders Van Raemdonck. Deze
broeders sneuvelden als activisten tijdens WO1. De vijver in het park vormt niet alleen een
recreatieve aantrekkingspool, maar vangt ook het overtollige water uit de buurt op.
Wegwijzer
Start: Kasteelpark ’t Hoge
President Kennedylaan – rotonde rechtdoor – na het Kennedybos fietspad volgen –
Bruyningstraat – Engelse Wandeling – Doenaertstraat – Kleine Marktstraat – Baliestraat –
rotonde – door spoorwegtunnel – Markebeekstraat – Overzetweg – brug over de Leie – Vrije
Aardstraat – jaagpad langs de Leie – (verkorte route cfr. *) – Rootputstraat – Wulverikstraat
– Bissegemsestraat – rechts – private weg – parking oversteken – Heulsestraat –
Schoonwaterstraat – Hoefbladstraat – Debustraat – Pater Bossuytstraat – Kortrijkse Voetweg
– Dotterbloemstraat – Heulsestraat – Zuidstraat – Losschaert – in de bocht voetweg rechtdoor
– parkin oversteken – Peperstraat – Kasteelpark Heule – Pastoriestraat – Zeger van
Heulestraat – Hoge Dreef – tweede voetwegel rechts – Watermolenwal – Sint Godelievestraat
– Molenstraat – eerste voetwegel links – Herderstraat – Koninginnelaan – Koningin
Astridpark – Overleiestraat – Budabrug - ** – Vrijzinnig Centrum Mozaïek - brug – links –
rechts – Damkaai – voetgangersbrugje oversteken – Kleine Leiestraat – langs ’t Plein – Lange
Meersstraat – Wandelingstraat – Lode de Boningelaan – Gebroeders van Raemdonckpark –
Minister de Taeyelaan – Scheutistenlaan – voetweg rechts – Beekstraat – Maandagweg –
Hoppad – Hopstraat – Minister de Clercklaan – op de pijpekop de voetweg – links –
Universiteitslaan – Doorniksesteenweg – Kasteelpark ’t Hoge

Verkorte route:
* jaagpad volgen tot aan de Budabrug - **
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

