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Stadsgroen Ghellinck
‘Stadsgroen Ghellinck’ wordt de naam voor het open gebied tussen de Gullegemsesteenweg, 
Waterhoennest en de Tientjesstraat.  Het oorspronkelijke woonuitbreidingsgebied kreeg 
jaren geleden al een groene bestemming. Nu ontwikkelen we het Ghellinckdomein tot een 
aantrekkelijke groene long in het verstedelijkte Bissegem.

Bepaal mee hoe ‘Stadsgroen Ghellinck’ er zal uitzien!
Het plan is nog niet getekend.  Wel staat vast dat natuur beleven, tuinieren en spelen er 
een prominente plaats krijgen. Op termijn krijgt ook de vlakbij gelegen hoeve Armengoed 
een nieuwe invulling die past in de omgeving. De stad Kortrijk en Natuurpunt sloten een 
overeenkomst om Ghellinck samen tot stadsgroen te ontwikkelen.  Ook de provincie West-
Vlaanderen zal ons bij de planning ondersteunen.
Bovendien geven we de toekomstige gebruikers, in de eerste plaats de Bissegemnaren, heel 
graag een belangrijke stem in dit verhaal.  

Via de website www.ghellinck.kortrijk.be kan je je suggesties en ideeën met ons delen.  

Op 20 februari werd het startschot van het participatietraject ‘Stadsgroen Ghellinck’ gegeven.
Tot eind april 2016 kan je je laten inspireren door mogelijke toekomstbeelden van het Stadsgroen 
Ghellinck.  Deel jouw suggesties en mening met ons.

Tijdslijn
-  20 februari: startmoment campagne Stadsgroen Ghellinck
-  Maart: tentoonstelling & infomoment OC Troubadour
-  April: tentoonstelling Dienstencentrum Vlaskapelle & inspraak scholen
-  Mei: voorontwerp Stadsgroen Ghellinck OC Troubadour
-  September: definitieve ontwerp stadsgroen
-  November: aanplanting Geboortebos
-  Najaar 2016: opstart eerste werken Stadsgroen Ghellinck
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Thema I - ‘Wandel & Fietsen’

Wat is voor jou belangrijk om te kunnen wandelen?  Om 
te fietsen?  Te bewegen langs verharde, half-verharde en 
onverharde paden?  Toegankelijk voor jonge gezinnen en 
andersvaliden?  Wat met huisdieren? Rusten en picknicken 
langs de paden?  
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Thema II - ‘Sport, Spel & Ontmoeting’

Wat is voor jou belangrijk om te kunnen spelen op het 
Stadsgroen Ghellinck?  Of om te sporten?  Te zonnen?  
Picknicken?  Graven, springen, glijden, kruipen, rijden, 
overkop gaan, verstoppertje spelen, kampen bouwen, 
plukken, klimmen, draaien, chillen en zo veel meer?  
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Thema III - ‘Plant & Dier’

Wat is voor jou natuur?  Veel bos?  Open plekken of dichte 
begroeiing?  Genieten?  Ruimte voor dieren?  De natuur 
haar gang laten gaan?  Gezellige weides met bloemen?  
Grasperken?  Aanwezigheid van water?  
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Thema IV - ‘Boer & Tuinder’

Is het voor jou belangrijk om groenten te kunnen kweken 
en te oogsten?  Om zelf te telen?  Groenten te kopen bij de 
boer? Om volkstuintjes te onderhouden?   
Dat er fruitbomen en sneukelhagen aanwezig zijn?  
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Thema V - ‘Hoeve Armengoed’

Hoe zie jij de toekomst van hoeve Armengoed?
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Thema VI - ‘Suggesties & Experiment’

Wat is voor jou, naast de vorige thema’s, nog belangrijk?
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Natuurpunt
Meer dan 900 gezinnen/individuen  zijn in Kortrijk lid van Natuurpunt.  

Organisator van talrijke educatieve activiteiten voor kinderen, 
volwassenen, scholen en verenigingen.

Inrichter en beheerder van natuurgebieden zoals Kleiputten ’t Hoge, 
Leiekant-’t Schrijverke, Natuurtuin Desloovere, Heulebeek,…

Werkt samen met talrijke vrijwilligers, de Provincie West-Vlaanderen, 
stad Kortrijk, leerwerkplaatsen OCMW en VDAB, AK-Trac-Tie, TuinHier, Velt,…
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Informatie en medewerking  
www.natuurpuntkortrijk.be 
www.facebook.com/groups/natuurpuntkortrijk
natuurpuntkortrijk@telenet.be
Lid worden kan door 27 euro over te schrijven op BE17230004423321 met vermelding nieuw lid.
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