
 

 

Leie2015 (werktitel) 



Missie 

 
 
Leie2015 is een project dat op veelzijdige wijze de metamorfosen van de Leie en haar 
boorden verbeeldt: stedenbouwkundig, economisch, ecologisch, demografisch, cultureel, 
sportief en sociaal.  
 
Leie 2015 geeft de Leie feestelijk terug aan haar bewoners en nodigt hen via 
participatieve projecten uit om verder mee te bouwen aan de aantrekkelijke regio.  
 
Een beperkt aantal goedgekozen hoogtepunten zetten de Leie in een internationaal 
perspectief en trekken een breed en groot publiek uit Vlaanderen, de Eurometropool en 
Europa aan. Kortrijk is in 2015 partnerstad van Mons, culturele hoofdstad van Europa.  
 
Leie2015 is een project met duurzame resultaten op vlak van ruimte, beleving en 
samenwerking voor stad en regio.  
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Tijdslijn 
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Pijlers  

Stadsontwikkeling 
 
Natuur 
 
Economie 
 
Beleving 
 
Verleden – heden - toekomst 
 
 
 
 
PPS: samenwerking gemeente / stad & private sector 
 
Call for interest 
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Inhoudelijke thema’s 
& raakvlakken  

Methodiek 



Hoogtepunten 

 
1. Opening = Sinksen 2015 
    protocol: vrijdag 22 mei – publiek: zaterdag 23 mei  
    boten, reuzen, muziek, straattheater, afscheid van Sint-Amandstoren, feest in de stad 
     
 
2. Slot = vrijdag 25 september  
    popevent  
    
3. Call for interest / belevenissen 
    - Bewoners, verenigingen en organisaties vieren hun zomer aan de Leie. 
    - Stedelijke / gemeentelijke diensten oriënteren hun jaarinitiatieven naar de Leie. 
     
4. Metamorfoses / Kunstroute / Aquafuturo 
    - Bewoners ontdekken te voet of per fiets hoe de Leie er vroeger, nu en in de toekomst  
      uitziet, stedenbouwkundig, groen en economie. 
    - Kunstingrepen geven hieraan een meerwaarde.  
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De opening, zaterdag 23 mei 2015  
(Opening Scheldekaaien Tournai 2011) 
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Opening, te verwachten sfeer en publiek 
(nieuwe Manten & Kalle samen met vele reuzen uit de euregio) 

 

Leie 2015 



Slot, te verwachten sfeer en publiek 
(Pole Pole Gent 2012) 
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Belevenissen (Bob Burnquist, Floating Skate Ramp) 
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Metamorfoses 
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Metamorfoses 
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Metamorfoses 
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Metamorfoses, straks ook in de regio (Wervik) 
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Metamorfoses, straks ook in de regio (Harelbeke) 
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Sfeerbeeld land & water route   
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Kunstroute kan zijn … Let wel: voorlopige beelden uit dreamlist aan 

mogelijke kunstenaars, niet te verspreiden in openbaar, werkgroep opgestart op 14 februari  
(Elke & Bruno, velodroom) 
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Kunstroute 
(Dré Wapenaar, boomtenten) 
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Kunstroute 
(Estuaire Nantes Saint-Nazaire, Le paysage, l’art, le fleuve 2012) 
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Kunstroute  
(Art et Lacs Villeneuve d’Ascq 2012) 
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Kunstroute  
(Arpia, Kunst voor het landschap, Herzele 2012) 
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Inspiratie, Groene Lint Oostende 
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Aquafuturo 
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Aquafuturo (West-Vlaanderen put zijn grondwater uit ) 
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Raming publiekscijfers (full-versie) 

 
Opening: 20.000 deelnemers   
 
Slot: 10.000 deelnemers 
 
Call for interest - belevenissen: 50.000 
 
Sinksen + Kortrijk Congé + Zomercarnaval: 150.000 
 
Kunstroute / fietsroute / Metamorfoses: 60.000 bezoekers 
 
Aquafuturo: 10.000 bezoekers 
 
 
Totale project: 300.000 deelnemers 
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Ronde van de regiogemeenten 

• Overleg 
- 9 mei, Kuurne 
- 21 mei, Menen en Wevelgem 
- 27 mei, voorbespreking met cultuurmedewerkers Harelbeke 
- 13 juni, Wervik 
- 18 juni, Harelbeke 
- 27 augustus, Waregem 

 
• Agenda 

1. Voorstelling project Leie 2015 
2. Stedenbouwkundige & groene ontwikkelingen in eigen gemeente of stad 
3. Deelname aan opening 23 mei: muzikanten, reuzen, …. 
4. Eigen evenementen aan de Leie 
5. Een kunstinstallatie in eigen gemeente / stad 
6. Greeters  
7. Budget 
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Ronde van de regiogemeenten 

• Conclusies 
- tevreden over nieuwsgierigheid voor stedenbouwkundige ontwikkelingen in de eigen gemeente / stad 
 
- bereid tot samenwerking met als grootste interesses: 
  -> deelname aan opening Leie2015  met muzikanten en reuzen 
  -> deelname aan Metamorfoses / ontsluiten van stedenbouw & groen (allen) 
  -> spreiding van enkele participatieve formats in een regionaal helder concept:  
       reuzenpicknicks, wandelen, lopen, regatta, boottochten, …. (allen) 
  -> kunstroute (Kuurne, Wevelgem, Harelbeke) 
  -> suggesties voor Aquafuturo (Kuurne, Wevelgem) 
 

      - eigen initiatieven 
        -> groeninitiatieven 
        -> selectie van beperkt aantal eigen evenementen voor regionale kalender 
        -> greeters in eigen gemeente / stad 
 
      - vraag naar  
        -> coproductie van bij aanvang / regionale projectstructuur 
        -> heldere budgetafspraken & gezamenlijke aanpak subsidies 
        -> regionale communicatie & marketing 
        -> aanzwengelen riviertoerisme 
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