
 

PERSVOORSTELLING
MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 

Ik houd niet zo van de Leie, ik houd zelfs niet van het woord Leie, 
ik houd niet van dialect, ik houd niet van vlas, nostalgie, 

wielrenners, Vlaams gedoe, water, boten en varen. 
Maar toch zie ik mijn wiel bij elke rit weer richting rivier draaien, 

onweerstaanbaar aangetrokken tot die unieke waterstreep, 
een baken van rust in een drukke vallei.

Feest in stad & regio na 20 jaar Leiewerken

23 MEI  25 SEPTEMBER 2015



DE LEIE, EEN LEVENSADER

In 2015 zijn de Leiewerken in Kortrijk zo goed als voltooid. 
Rust na ingrijpende werken, opengebroken bruggen en in de 
grond geheide palen. Kortrijk wordt een gefacelifte stad met 
een verbrede Leie, zeven nieuwe bruggen, oevers met brede 
paden, mooie parken en een hersteld contact met het water. 
Terwijl Kortrijk haar troeven nu voluit kan uitspelen, geven de 
gemeenten in de regio het startschot voor hun Leiewerven. 
Hoogste tijd voor een feestelijk project met de Leie in de 
hoofdrol. 

Uitspraken van bewoners bevestigen de bijzondere betekenis 
van de Leie. Sleutelbegrippen als levensader, grens, identiteit, 
beweging, recreatie en ruimte komen bovendrijven. Met traag 
versus snel als rode draad of het drukke stadsleven versus de 
gestage stroom. De rivier roept vele verhalen op: grote verhalen 
van roemrijke Vlaamse auteurs en kleine persoonlijke verhalen.

ER ZIJN NOG MEER AANKNOPINGSPUNTEN:

• Natuur, landschap en blauwgroen netwerk: de 
rivier vormt de regio, trekt haar grenzen. Met haar 
bron in Lisbourg (FR) verbindt de Leie - via Schelde, 
Deûle en kanalen - het Seine- en Rijnbekken, 
Noord-West- & West-Europa. De Eurometropool als 
blauwgroen kruispunt.

• Ecologie: duurzaam omgaan met water is een 
uitdaging van formaat voor de toekomst!

• Ondernemerschap: de Leievallei is een streek 
van ondernemers met een roemrijk vlasverleden. 
Een verhaal van steeds opnieuw wederopstanding 
en reconversie. De historische vlasnijverheid 
ligt aan de basis van nieuwe economische 
ontwikkelingen. 

• Stedelijkheid: in de tweede helft van de 20e eeuw 
keerde de stad zich van de rivier af. Hedendaagse 
urbanisten heroriënteren de stad: het gezicht naar 
de Leie toe, met veel aandacht voor kwalitatieve 
levensruimte en groenzones.

• Beleving: de ‘nieuwe’ Leie zorgt voor 
recreatiemogelijkheden: beweging, cultuur 
& ontmoeting, zowel kleinschalig lokaal als 
evenementen met nationale uitstraling.

• Kunst: de Leie inspireerde kunstenaars vanaf de 
19de eeuw. Schrijvers en schilders bezingen de 
rivier in een uitzonderlijk kleurenpalet. Hoe gaan 
hedendaagse kunstenaars hiermee om? 

Kortom: De Leie is een levensader, 
vroeger, nu en morgen. 



DE GROTE VERLEIEDING

Met de Eurometropool Lille- 

Kortrijk-Tournai betrekken we 

Waalse en Franse gemeenten 

om met De Grote Verleieding  

een eerste stap te zetten in de 

ontsluiting van het blauwgroe-

ne netwerk. Kortrijk is daar-

enboven ook partnerstad van 

Mons2015, culturele hoofdstad 

van Europa.

De Grote Verleieding focust op de talrijke metamorfosen van de Leie in Kortrijk & de 
regio, met aandacht voor stedenbouw, demografie, ecologie, economie, sociale cohesie, 
cultuur & sport. De Grote Verleieding  geeft de rivier feestelijk terug aan de bewoners. 
Vier maanden waarin beleid, bevolking en middenveld hun schouders onder één 
aantrekkelijk & feestelijk project zetten. Met een programma dat ontstaat in dialoog met 
kunstenaars, filosofen, wetenschappers, ondernemers, buurten en verenigingen. 

Kortrijk is initiatiefnemer maar betrekt van bij aanvang ook de (grensoverschrijdende) 
regio. In de eerste plaats zijn dit de Leiegemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, Wervik, 
Menen, Wevelgem, Kuurne, Harelbeke en Waregem én de regionale structuren 
voor streekontwikkeling, Waterwegen Zeekanaal, Leiedal, Toerisme Leiestreek, 
Gebiedswerking Provincie West-Vlaanderen en zuidwest. Zij zijn structurele partners in 
de realisatie van het project.



PROGRAMMA
Een zomer lang van 23 mei tot en met 25 september 2015. 

Het programma is opgebouwd rond sterkhouders met nationale uitstraling. 
Op Sinksenzaterdag 23 mei 2015 opent De Grote Verleieding overtuigend in Buda-
park. Op 25 september 2015 sluiten we af met een verrassingsconcert. Tussendoor 
kiezen organisatoren de Leie als locatie én inspiratiebron voor hun zomerevenement: 
Sinksen, Kortrijk Congé, Zomercarnaval, Wieltjesfeest in Menen, Camping Balokken in 
Wervik, Alprorun in Wevelgem en vele andere.

Twee permanente tentoonstellingen, Metamorfosen XL en de kunstroute, zetten de 
Leie extra in de kijker en worden regionale toeristische trekpleisters:

• Metamorfosen XL geeft bewoners en bezoekers een inzicht in de historische én 
toekomstige ontwikkelingen van de Leiestreek: stedenbouw, groen, industrie en 
reconversie, recreatie, … Ontdek markante historische plekken en inspirerende 
toekomstprojecten in Texture, museum over Leie & Vlas en op verschillende 
plekken tussen Wervik en Waregem. 

• De kunstroute is een artistieke ontdekkingstocht met meerdere tentoonstellingen 
in Kortrijk en de Leiegemeenten. Met Flux als gangmaker verbinden curatoren 
Joost Declercq, Tanguy Eeckhout en Gautier Platteau historische Leieschilders met 
hedendaags werk in de nieuwe Kortrijkse plek voor beeldende kunst en nemen 
het publiek mee langs installaties in de publieke ruimte.  
Tentoonstellingen in onder meer Marktstraat 100 (Harelbeke) en het Museum aan 
de Overkant (Wit.h vzw, Kortrijk) vervolledigen het parcours.

Rond deze sterkhouders groeit een programma uit een doorgedreven samenwerking 
van de stad, de Leiegemeenten, de bewoners en de private sector. Ook het kernteam en 
de diverse werkgroepen zijn doordrongen van deze publiek-private samenwerking. 
Zo kunnen in Kortrijk bewoners, verenigingen en bedrijven projectenvoorstellen 
indienen. En ook in de regionale Leiegemeenten staat al heel wat op stapel.

Duurzaam omgaan met water vormt een andere rode draad. Water wordt 
schaarser, duurder en is aanleiding tot conflicten. De Grote Verleieding sensibiliseert 
rond dit thema. Enerzijds geeft Waterwegen en Zeekanaal een prachtig boek 
uit over de Leiewerken en organiseert het een toekomstcongres rond de Seine-
Scheldeverbinding. Anderzijds wordt gewerkt aan een project waar educatie, 
technologie en economie gecombineerd worden. 

De Grote Verleieding versterkt tenslotte het riviertoerisme in stad en regio: 
wandelen, fietsen, boottochten, picknicks, pop-up-evenementen, geluidsparcours, 
verblijfsarrangementen e.a. 
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PROJECT-OPROEP: 
initiatieven van bewoners, 
verenigingen, bedrijven, 
scholen...

LEIE-PICKNICS: 
telkens getrokken door andere 
organisaties op diverse Leie-locaties

TIJDSLIJN

OPENING SINKSEN

FLUX KUNSTROUTE Centrale expo / extra: Harelbeke, Wit.h

METAMORFOSEN XL VERLEDEN HEDEN & TOEKOMST LEIE-VALLEI

LEIE-TOERISME BOOTTOCHTEN, ZWEMMEN IN DE LEIE, WATERTAXI’S,...

KORTRIJK
LEIECONGÉ

SLOTCONCERT
verrassingsconcert

ideeën: Kortrijk koerse Leie-editie,
zomercarnaval op het water,..

PROJECTOPROEP: initiatieven van bewoners, verenigingen, bedrijven, scholen,... LEIEPICKNICKS: telkens getrokken door andere organisaties op diverse Leie-locaties 

23 mei

zaterdag 23 mei za 23 mei - ma 25 mei
11 juli 25 september

juni juli augustus 25 september
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PROJECTOPROEP

DE LEIE, EEN 
LEVENSADER
De Leie is bijzonder. Ze geeft vorm aan stad & regio. 
Bewoners spreken over levensader, grens, identiteit, 
beweging, ruimte, ontspanning en ontmoeting. 
Met als rode draad traag versus snel, het drukke 
stadsleven versus de gestage stroom. De rivier roept 
ook vele verhalen op: grote verhalen van roemrijke 
Vlaamse auteurs en kleine verhalen uit de persoonlijke 
geschiedenis van bewoners uit de Leievallei. 

EEN NIEUWE LEIE 
In 2015 zijn de Leiewerken in Kortrijk zo goed als voltooid. 
Rust na ingrijpende werken, opengebroken bruggen en in de 
grond geheide palen. Kortrijk wordt een gefacelifte stad met 
een verbrede Leie, zeven nieuwe bruggen, oevers met brede 
paden, mooie parken en een hersteld contact met het water. 
Steden met water hebben een bijzondere aantrekkingskracht. 
Zeker nu kan Kortrijk zich van haar beste kant laten zien. 
Hoogste tijd voor feest voor inwoners & bezoekers!

OP SINKSENZATERDAG 23 MEI 2015 OPENT DE 
GROTE VERLEIEDING SPETTEREND IN BUDAPARK. 

De hele zomer lang kan je picknicken, wandelen, 
fi etsen, varen, een kunstroute bezoeken, Kortrijk Congé 
of Zomercarnaval beleven, volop genieten en markante 
historische plekken en inspirerende toekomstprojecten 
ontdekken. Op 25 september 2015 sluiten we af met 
een verrassingsconcert. 

DOE MEE!
Kortrijk daagt je uit. Organiseer jouw eigen Leie-project: 
wandel-, fi ets- of boottochten, muziek, theater of dans, 
cinema, sport en spel, pop-upwinkels, marktjes allerhan-
de, een boekenbeurs, een modeshow, een surfwedstrijd 
of regatta, een graffi  tiproject, een literaire happening, 
een volksbal, een fotoshoot, volkstuintjes, nachtelijke 
gesprekken… of helemaal iets anders. Of wat dacht je 
van een picknick? De Grote Verleieding wil er verschil-
lende op de mooiste plekjes langs het water. 

Feest in stad & regio na 20 jaar Leiewerken

23 MEI  25 SEPTEMBER 2015
 

STEL JOUW LEIE-PROJECT VOOR & 
KRIJG STEDELIJKE ONDERSTEUNING! 

www.groteverleieding.be



DE SELECTIE 

Bij selectie wordt jouw project minimaal logistiek of 
promotioneel ondersteund en kan je maximaal een 
projectsubsidie van €500, €1.500 of €3.000 ontvangen.

Je krijgt uiterlijk één maand de indiendata antwoord over 
jouw project. Na realisatie van het project bezorg je ons een 
eenvoudig evaluatieformulier. Daarna wordt de subsidie 
uitbetaald. 

MEDEWERKERS GEZOCHT

Geen zin om zelf iets te organiseren, wel om mee te werken? 
Dat kan. We voorzien 3 samenwerkingsformules:

Als Leie-greeter begeleid je vanaf 1 maart 2015 wandel- of 
fi etstochten langs jouw favoriete (verborgen) plekken of 
organiseer je een Leie-borrel om mensen enthousiast te maken 
voor het project. 

Of je bent als Leie-vrijwilliger bereid om tussen 23 mei en 25 
september 2015 artiesten te ontvangen, catering te verzorgen, 
pintjes te tappen of mee in te staan voor de veiligheid bij 
evenementen.

Of je wilt als Leie-speler jouw talent als tubaspeler, danser, 
zanger, verteller of model op de catwalk tonen.

Laat ons weten wanneer en waarvoor je beschikbaar bent en vóór 
je het weet, maak je deel uit van het team of sta je op het podium!

STADHUIS KORTRIJK | Team Evenementen & Verenigingen | Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | 056 27 74 00 | verleieding@kortrijk.be

HOE DEELNEMEN?
STEL JE PROJECT VOOR!

• Iedereen kan organiseren: 
 individuele bewoners, bewonersgroepen, buurtcomités, 
 verenigingen, scholen, bedrijven, handelszaken, 
 tijdelijke groepjes...

• Jouw project vindt plaats in Groot-Kortrijk.

• Jouw project draait rond de Leie en/of haar beken: 
 Heulebeek, Neerbeek, Markebeek.

• Jouw project valt tussen 23 mei en 25 september 2015 
 en is  - een aanvulling op een hoogtepunt, vb. Sinksen. 
    - een eigen activiteit, vb. een regatta, 
     een kookwedstrijd. 
    - of een tijdelijke inname van de publieke ruimte, 
     vb. een kruidentuin of kampeerplaats.

• Laat je inspireren door stedelijkheid, natuur,
 econnomie, geschiedenis, beleving en/of kunst.

• Samenwerking tussen meerdere organisaties, buurten, 
 gemeenten of steden geeft jouw project extra wind in de 
 zeilen. 

• Jouw activiteit is duurzaam: 
 - toegankelijk: (bijna) gratis, deelnemen, genieten, 
  sfeer, aandacht voor diverse bewoners 
 - milieubewust: fair trade producten, schone ruimte, 
  trage wegen, openbaar vervoer
 - creatief: origineel, anders dan wat je gewoonlijk doet, 
  verrassend, trendsettend.

• Jouw project heeft een realistisch budget waaruit blijkt 
 wat je zelf inbrengt en op welke steun je rekent. 
 De steun van de stad 
 - bestaat minimaal uit logistieke en promotionele steun.
 - wordt mogelijks aangevuld met een projectsubsidie.

• Er komt maximum 1 activiteit per persoon of 
 organisatie in aanmerking voor projectsubsidie. 

INSCHRIJVEN?

Download je inschrijvingsformulier via 
www.groteverleieding.be of haal het op aan de balie 
van ‘Evenementen & Verenigingen’, open van maandag 
tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u tot 17u. 

Bezorg het volledig ingevuld terug (met mogelijke 
bijlagen), tegen 8 december 2014 (eerste indiendatum) 
of 30 januari 2015 (tweede indiendatum).

Dat kan via verleieding@kortrijk.be of aan de balie 
‘Evenementen & Verenigingen’ of per post, Evenementen 
& Verenigingen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk 



INSPIRATIE

Uitspraken van burgers:

Uit Het grote rivierenboek van Luc Devoldere:

JORDANE VAN MIJN HERT
Guido Gezelle (1830 – 1899)

Jordane van mijn hert. 
En aderslag mijns levens, 
o Leye, o Vlaamsche vloed, 
lijk Vlanderen, onbekend;
hoe overmachtigt mij de mate uws 
vreugdegevens, wanneer ik sta en 
schouwe, uw ‘vrijen boord omtrent!

DE LEIE
Emile Verhaeren (1815 – 1916)

Rustige Leie, trage zachte Leie
Je wind wiegt langs je zijen, gras en plant,
Je omringt ons land en 
ginds de verre verleden
Gehuchten, luchten, met duizend armen,
Om vaster te omhelzen,
Ons Vlaanderen

Je komt, je gaat, 
Zo zonder angst of vloed
In herfst, in winter, zomer, lentetijd;
Altijd heb jij de tijd, 
Zoals de mensen aan je zij

ODE AAN DE LEIE
Roland Jooris (1936)

Vroeger zocht het water zelfstandig zijn 
weg in het landschap, rivieren schoven 
eenvoudig naar stromen en stromen naar 
zee, zoals de Leie bochten beet in haar 
weiden en stapvoets tussen haar oevers 
nauwelijks dreef, zoals de tijd een bijna 
stilstaand water

De herontdekking van de Leie heeft Kortrijk nieuw leven 
ingeblazen (…). Dit verhaal mag gehoord worden in Limburg, 
London en Lendelede. Dat Kortrijk weer een mooie stad aan 
het worden is, waar groen en zachte mobiliteit langzaam de 
kop opsteken.

Zuj heeft muij gebaard: vader vertelde me dat ik geleverd 
werd door de Leie, hij haalde mij op aan de brug tussen Marke 
en Bissegem. 

De Leie is mijn achtertuin. Een fantastische tuin. 
Het is de speelplaats van mijn kinderen, ze leren er fietsen, 
gaan er spelen in het zand en leren nieuwe vriendjes kennen 
(…). Hopelijk blijft de Leie met hen meegroeien en komt er 
nog… een petanquepark. Een leven lang aan de Leie.

Een wateroppervlak toont de werkelijkheid op een andere 
wijze: weerspiegeling, rust, standvastigheid, spiegel van de 
samenleving.

De Leie maakt rijk en arm: Wikings, vlasarbeiders, 
faillissementen, fabrieken, arbeiderswoningen, villa’s,….

© STAD KORTRIJK

© DAVID BARBE

© STAD KORTRIJK© STAD KORTRIJK



PERSBERICHT 

Word Leie-greeter, Leie-vrijwilliger of Leie-speler en 
zet Leie 2015 in de kijker!

In 2015 gaat het stof liggen na de ingrijpende Leiewerken. Het is het moment 
waarop we de Leie feestelijk teruggeven aan de inwoners. Dit gaat gepaard met een 
bijzonder programma waar de stad al volop voorbereidingen voor treft. 

Onder de titel “De Grote Verleieding” 
focust de stad op de talrijke 
metamorfosen van de Leie in Kortrijk 
en de regio, met aandacht voor 
stedenbouw, demografie, ecologie, 
economie, sociale cohesie, cultuur 
en sport. Op Sinksenzaterdag 23 mei 
2015 geven we de aftrap voor een vier 
maanden durend feestprogramma. 

De hele zomer lang kan je picknicken, 
wandelen, fietsen, varen, een 
kunstroute bezoeken, Kortrijk Congé of 
Zomercarnaval beleven, volop genieten 
en markante historische plekken en 
inspirerende toekomst-projecten 
ontdekken. Een feestelijke afsluiter is 
voorzien op vrijdag 25 september. 

GRENSOVERSCHRIJDEND 
Kortrijk is initiatiefnemer maar betrekt van bij de aanvang ook de (grensoverschrijdende) 
regio. In de eerste plaats zijn dit de Leiegemeenten in Zuid-West-Vlaanderen: 
Wervik, Menen, Wevelgem, Kuurne, Harelbeke, Waregem, de regionale structuren 
voor streekontwikkeling, Waterwegen & Zeekanaal, Leiedal, Toerisme Leiestreek, 
Gebiedswerking, Provincie West-Vlaanderen en zuidwest (het vroegere Overleg Cultuur 
Regio Kortrijk). Zij zijn structurele partners in de realisatie van het project. Met de 
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai betrekken we ook de Waalse en Franse gemeenten 
om met Leie 2015 een eerste stap te zetten in de ontsluiting van het blauwgroene 
netwerk. Kortrijk is daarenboven ook partnerstad van Mons2015. 

DE LEIE IS VAN JOU! 
Kortrijk daagt je uit. Organiseer jouw eigen Leie-project: een wandel-, fiets- of boottocht, 
muziek, theater, dans, cinema, sport en spel, pop-upwinkels, marktjes allerhande, 
een boekenbeurs, een modeshow, een surfwedstrijd of regatta, een graffitiproject, 
een literaire happening, een volksbal, een fotoshoot, volkstuintjes, nachtelijke 
gesprekken, … of helemaal iets anders. Of wat dacht je van een picknick? Leie 2015 
wil er verschillende op de mooiste plekjes langs het water. Wat telt is jouw creativiteit, 
organisatietalent en gedrevenheid. 

WORD LEIE-GREETER! 
Geen zin om zelf iets te organiseren, wel om mee te werken? Ook dat kan! Als “Leie-
greeter” begeleid je vanaf 1 maart 2015 wandel-of fietstochten langs jouw favoriete 
(verborgen) plekken aan de Leie of haar beken (Neerbeek, Markebeek, Heulebeek). 
Of je bent als Leie-vrijwilliger bereid om tussen 23 mei en 25 september artiesten 
te ontvangen, catering te verzorgen, pintjes te tappen of mee in te staan voor de 
veiligheid bij evenementen. Of je wilt als Leie-speler je talent als tubaspeler, danser, 
zanger, verteller of model op de catwalk tonen. Laat ons weten wanneer en waarvoor je 
beschikbaar bent en wie weet maak jij deel uit van het team of sta je op het podium! 

Heb je zelf een idee of 
wil je graag meewerken? 

Download het inschrijvings formulier via 
www.groteverleieding.be 



KORTRIJK
Partnerstad van Mons 2015

Programme

Programma

Program

Met meer dan 300 officiële evenementen op de agenda bereidt Mons zich voor op 
een ongezien cultureel festijn. Het programma voor Mons 2015 valoriseert de stad, 
18 partnersteden in België en Frankrijk, en hun inwoners met een originele 
participatieve aanpak, vanuit een digitale visie. De ambitie van Mons, als Culturele 
Hoofdstad van Europa, past in een bredere sociaal-economische transformatie, 
een metamorfose. In 2015 zet Mons en de omliggende regio zich als een “Creative 
Valley” op de kaart.
 
Mons heeft als Culturele Hoofdstad van Wallonië een duidelijke toekomstvisie. 
De stad huldigt in april 2015 vijf nieuwe musea in, waarin de kunstcollecties en 
waardevol erfgoed werden gecentraliseerd. De vijf musea vormen een duurzame 
structuur, een Pôle Muséal, die online zelfs geintegreerd en verbonden wordt 
aan andere toeristische troeven van de regio: het historisch toerisme naar de 
begraafplaats van Saint-Symphorien ontwikkelt zich. Er is een permanente zorg voor 
het door Unesco geklasseerd historisch erfgoed: de neolithische vuursteenmijnen in 
Spiennes, het enige barokke belfort van Europa en het grootste folkloristische feest 
van Mons: Doudou.

Met twee nieuwe concertzalen (Arsonic en Alhambra), de uitbreiding van het 
Mundaneum en een grootschalig renovatieprogramma, waaronder het Art Nouveau-
pareltje Maison Losseau, toont de stad zich van haar mooiste kant. Mons is helemaal 
klaar om in 2015 duizenden artistieke en culturele evenementen te organiseren.
 
Mons 2015 herkent zich in de doelstellingen van ‘De Grote Verleieding’. 
Metamorfosen XL geeft bewoners en bezoekers een inzicht in de historische én
toekomstige ontwikkelingen van de Leiestreek: stedenbouw, groen, industrie en 
reconversie, recreatie, … In 2015 ontdek je zowel in Mons als in Kortrijk markante 
historische plekken en inspirerende toekomstprojecten.
 
Ook hier verkent Mons 2015 zorgvuldig de socioculturele kenmerken van de partners 
en knoopt er een betekenisvolle lange termijn relatie mee aan die leidt tot een groter 
en sterker regionaal en grensoverschrijdend netwerk.
 
Duurzaamheid, publieke ruimte, volksfeesten, educatieve en participatieve projecten, 
… Mons 2015 en ‘De Grote Verleieding’ delen duidelijk eenzelfde DNA.
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concept en fundraising
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organisatie en planning
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056 27 74 36  
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pers en communicatie
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