Toegankelijke groene zones in Kortrijk
22. OMGEVING
MUZIEKCENTRUM

en richten we het nieuwe Decauvillepark
in. Het landschapspark krijgt een groene
wandel- en fietsverbinding tussen het
Markebekepad en het Preshoekbos naast
het nieuw aan te leggen bedrijventerrein.

We waarderen de bestaande groenzone
op voor de gebruikers van het
muziekcentrum en de buurt. In de
aanleg leggen we de link naar muziek:
er komt een DJ-booth, zitmeubilair en
muzikale speeltoestellen.
(wordt heraangelegd in de komende jaren)

1. WARANDE
Groot speeldomein en jeugdverblijfcentrum met divers aanbod aan ontspanningsmogelijkheden in een groen
kader. Landschapspark met boomgaard,
hondenloopweide, open speelvelden,
vijver en wandelpaden. In de Warande
vind je ook samentuin De Groenter.

8. VLIENDERKOUTER

15. BOERENHOL

29. TEN AKKER

40. KLEIPUTTEN

Een waardevolle groene beekvallei
langs de Neerbeek met een
grasland beheerd door schapen
en een hondenloopweide.

Bomenrijk stadsparkje tussen de
Sint-Maartenskerk en het Begijnhofpark.

Driehoekig park als een eiland tussen
de bewoning. Door het park loopt een
dolomietpad. Een speelpleintje en
basketdoel geven speelruimte aan
kinderen en jongeren uit de buurt.

De kleiputten bestaan uit een parkgebied dat je vrij kan bezoeken. Het
natuurgebied met grillig reliëf en unieke
fauna en flora is enkel toegankelijk
tijdens geleide wandelingen.

35. CISTERCIËNZERPLEIN

Avontuurlijk speelterrein met speelbos,
basketbalveld, trapveld, speelbeek

9. NEERBEEKVALLEI
De Neerbeekvallei is een groene oase in
het dichtbevolkte Bissegem. De Neerbeek stroomt tussen het groen en de
vallei is een groene verbinding tussen
het ontmoetingscentrum en de Leie.

2. HEULEBEEKVALLEI
Natuurlijk ingericht gebied langs
de Heulebeek met vochtige wei- en
hooilanden, knotwilgen kleine bosjes ...
Een wandel- en fietspad slingert door
het gebied. Het centrale deel tussen
de Kortrijksestraat en Izegemsestraat
wordt ingericht in 2018 en is tot dan
enkel toegankelijk via een graspad.

Het buurtpark creëert ruimte voor verpozing voor de bewoners en speelruimte
voor de kinderen uit de buurt. Met een
trapveldje en buurtspeelpleintje.

Ommuurd stadspark waar de restanten
van een oude scheidingsmuur, een
kapelletje en oude gemetselde poorten
bewaard bleven. Het park geeft ademruimte aan de binnenstad en biedt
geregeld plaats aan evenementen. In
het park liggen Museum 1302 en de
dienst toerisme.

30. LEIEVALLEI
’T SCHRIJVERKE

41. ECOLAB KULAK /
VLASAKKER

Natuurgebied met bos langs een oude
arm van de Leie. Van het natuurgebied
is slechts een deel open voor publiek
en dat is enkel toegankelijk buiten het
broedseizoen.

De KU Leuven campus Kortrijk (Kulak)
richtte een deel van de campus natuurvriendelijk in met graslanden, bossen,
houtkanten, poelen, akkers en een
boomgaard. In de Vlasakker loopt de
Pietjepatersbeek met zacht glooiende
natuurlijke oevers.

17. PLEIN

10. LEILEKKERLAND
Groene rustzone met volkstuintjes op
de tip van het Buda-eiland, met zicht
op de Leie.

Stadspark met loofhagen en wandelpaden
in dolomiet. Fonteinen geven het park een
frisse toets en de zittribunes en podium
zijn regelmatig het decor van optredens.

3. KASTEELPARK HEULE

speelplein voor verschillende
leeftijden, petanquepleintje,
fitnesstoestellen, zandbak

speelplein voor kinderen en jongeren

Een Engels stadspark rond het oude
kasteel met een grote vijver en oude
bomen. In het park is plaats voor
ontmoeting, ontspanning en spel.

36. PRESHOEKBOS
Het jonge stadsrandbos biedt een
groene oase van rust en ontspanning met
bloemrijke graslanden, speelzones en
een hondenloopweide. Je kunt op vele
manieren van dit aantrekkelijk stukje
natuur genieten: mountainbiken, wandelroutes, spelen, fietsen, paardrijden …

24. GEBROEDERS VAN
RAEMDONCKPARK
(DRIE HOFSTEDEN)
Langgerekt park rond een grote vijver
met natuurlijke oevers en vlonders waar
je kan vissen. In het park groeien veel
verschillende soorten bomen en struiken.
Buurtbewoners en wandelaars halen hier
hun hart op en vinden rust en ruimte om
te wandelen en spelen in het park.

44. BELLEGEMBOS
Gemengd loofbos op een heuvel met
een zeer divers karakter. Enkele bronnetjes monden uit in een moeras van
waaruit de Bosbeek ontspringt.

bos met avontuurlijke ravotzone
zonder speeltoestellen.

31. PARK BLAUWE POORT
42. BUURTPARK
LANGE MUNTE

Groot stadspark gericht op de
achterliggende wijken met veel
bomen waaronder kerselaars.
Het park biedt de buurtbewoners
plaats voor spel en sport en beschikt
over een grote hondenloopweide.

Park rond de bibliotheek en voormalige
Sint-Pauluskerk (nu OC Lange Munte) met
plaats om te ontspannen en te spelen.

speelplein met uitgebreide speelmogelijkheden voor kleuters en
kinderen, klimnet, trapveldje

(wordt heraangelegd in de komende jaren)

Parkgebied met een vijver, twee zones
voor volkstuinen en een fietsdoorsteek
(aanleg afgerond in het najaar van 2017).

Verscholen park met een buurtspeelpleintje in een groene oase van rust.
Heerlijk om je even terug te trekken uit
de bewoonde wereld.

23. PRADOPARK

16. BEGIJNHOFPARK

43. LANGWATER

speelplein, trapveldje, kabelbaan,
hangbank, speelbosje

45. KOOIGEMBOS
Het bos en het glooiende landschap
rondom zijn beschermd waardevol landschap. Kooigembos is enkel toegankelijk
via een veldweg in het verlengde van de
Kooigembosstraat.

speelplein voor kinderen

11. TUIN TACKTOREN
Verborgen stadstuin in het hart van het
Buda-eiland.

18. GROENINGEPARK
Het park rond de Groeningepoort is de
plek waar in 1302 de Guldensporenslag
werd uitgevochten. Tegenwoordig kan
je wandelen en verpozen in het park
rond de oude poort.

25. NATUURTUIN
DESLOOVERE
Natuurtuin tussen een woonwijk en de R8,
volledig in het teken van biodiversiteit.

37. STADSGROEN
MARIONETTEN
32. KASTEELPARK
BLOMMEGHEM

4. TINEKESBOS

Historisch kasteelpark met grote
diversiteit aan bomen.

Recent aangelegd groengebied met
een geboortebos en nog in te richten
avontuurlijke speelzone.

5. STADSGROEN GHELLINCK
In het verstedelijkt Bissegem wordt stadsgroen Ghellinck een groene long voor de
inwoners. Met het groengebied zetten
we in op het ontwikkelen van natuur en
recreatie. Natuur beleven, tuinieren en
spelen krijgen er een prominente plaats.
(wordt ingericht in de komende jaren)

26. PARK NOLF
12. BUDABEACH
Open park aan de oever van de Leie
met ligweides en zicht op het water.
Het park is in twee gedeeld door de
oude Leiearm en is een ontmoetingsplek voor jongeren en jonge gezinnen.
In de zomer kan je iets drinken op het
terras van de bar.

19. VETEX
Een oude directeurstuin van de voormalige textielfabriek met een bakstenen vijver en mooie oude historische
bomen. Een verdoken oase van rust.

speelplein voor kinderen en jongeren, zandbak, minigolf, ruimte voor
pleinspelen (cricket, baseball,…)

Het ecologisch stadspark in het nieuwe
stadsdeel Kortrijk Weide ligt aan de oever
van de Leie. Het park wordt natuurlijk
en ecologisch ingericht. Er komt een
watertuin, een vuurplek en plaats voor
fauna en flora.

De kinderboerderij laat bezoekers
kennis maken met het boerderijleven.
Je kan de boerderijdieren een bezoekje
brengen en er is een speelplein voor
verschillende leeftijden. De kinderboerderij is enkel toegankelijk tijdens de
openingsuren (op werkdagen van 8.30
tot 16.30 uur, op woensdag tot 17 uur).

(wordt ingericht in de komende jaren)

20.
VENNING
Legende

Legende

Natuurzone met volkstuintjes, een
groengebieden
vlindertuinopenbare
en een speelzone
met
openbare
groengebieden
ravotveldje. In de open ruimte vind je
privaat
kleine landschapselementen
en grachtprivaat
jes. Speel- en sportmogelijkheden
speel
worden gerealiseerd
in 2018.
speel

Grotere speel -en/of
sportplekken die niet in
een groene zone liggen

33. KINDERBOERDERIJ
VAN CLÉ

13. ECOLOGISCH PARK
KORTRIJK WEIDE

Een stadspark met plaats voor pleinspelen, wandelen en spelen. Buurtbewoners vinden er ruimte en rust in de druk
bevolkte buurt.

avontuurlijk spelen, natuurlijke
spelelementen en speelheuvels

Een historische tuin achter het voormalige ziekenhuis in de Loofstraat. Met
een grote vijver, glooiende graszone en
twee gloriettes (prieeltjes).

speelplein, trampoline
en zandspeelplaats
skatebowl (voor alle leeftijden, voor
skateboard, BMX, step, skeeler …)

6. KONINGIN ASTRIDPARK

Stadsgroen Marionetten is een ecologisch recreatief natuurpark. Je wandelt er door verschillende stukken
landschap: boskanten, waterpartijen,
open plekken, verdoken hoeken, een
speelheuvel, een bos om in te ravotten
en weilanden. Het volledige gebied van
stadsgroen Marionetten is open voor
publiek maar nog niet het hele gebied
is ingericht. Tegen eind 2018 zijn alle
inrichtingswerken achter de rug.

27. VOLKSPLEIN

speelplein voor jonge
en oudere kinderen

Plein met groen in verschillende
niveaus en zitmuurtjes om even te
verpozen.

38. KENNEDYBOS
Jong bos met de nadruk op ecologie
met een vijver omringd door een rietkraag. Je kan wandelen op de aangegeven paden.

met voetbalvelden, tennisvelden, petanquepleintje, zandbak, speelplein en
touwenspeelparcours

fietsverbindingen
openbare groengebieden
fietsverbindingen
Kwaliteit
privaat
Kwaliteit

48. STRAATBASKETKOOI
HANDELSKAAI
49. OLYMPIADEPLEIN

autovrij
speel
autovrij
autoluw
fietsverbindingen
autoluw

fietspaden
Kwaliteit
fietspaden langs
langs rijweg
rijweg

14. TUIN MESSEYNE

7. ALBERTPARK
Wijds park aan de oever van de Leie
gesierd door het kunstwerk ‘Moeder
aarde’, met wandelpaden en rustpunten.

Legende

openbare groengebieden

Romantische tuin uit de 19de eeuw tussen hoge muren met een grillige vijver.
Oase van rust, ideale plek om rustig een
boek te lezen midden in de stad.

begraafplaats
Historisch park
nabij het zwembad
en
fietspaden
langs rijweg
begraafplaats
de hogeschool met een hotspot voor
studenten. sportvelden
fietsmarkeringen
sportvelden

Legende
speel

openbare groengebieden
autovrij
speel
Toegankelijke groenzone: Bos, natuurdomein of een park toegankelijk
privaat
voor
publiek waar je kan wandelen, spelen of ontspannen zoals Stadsgroen
autoluw
fietsverbindingen
Marionetten.
De toegankelijke groenzones zijn op de kaart aangeduid met
speel
een
cijfer
en
worden
hierboven beschreven.
fietspaden langs rijweg
Kwaliteit

fietsverbindingen
Private
fietsmarkeringen
autovrijgroenzone: Privaat bos of stuk natuur niet toegankelijk voor publiek
maar
Kwaliteit wel waardevol voor de groenbeleving in de stad. Je kan er niet in maar je
kan
er wel rond
wandelen zoals het Argendaalbos (naast het Bellegembos).
gemengd
verkeer
autoluw

autovrij
begraafplaats
Speelzone:
groter of met een ander aanbod dan een
fietspadenSpeelplek
langs rijweg
autoluw
buurtspeelpleintje.
Het loont de moeite om je er voor te verplaatsen.
sportvelden
Bijvoorbeeld
kinderboerderij Van Clé.
fietsmarkeringen
fietspaden langs rijweg
water
Sportzone:
Zone
in openlucht met voorzieningen om te sporten.
gemengd
verkeer
fietsmarkeringen
De
sportmogelijkheden verschillen van plaats tot plaats.
zichtbaar groen
begraafplaats
Bijvoorbeeld
Sportcentrum Wembley.
gemengd verkeer
park
sportvelden Kortrijk legt begraafplaatsen aan als stille groene zones waar
Begraafplaats:
begraafplaats
je even tot rust kan komen, zoals begraafplaats Hoog Kortrijk.
natuur
water
sportvelden
Bos: Gebied waar vooral de bomen domineren. Bossen hebben een hoge
bos
zichtbaar
groen
begroeiing
water en zie je van ver in het landschap. Ze bepalen mee het gezicht van
de
omgeving. Bijvoorbeeld Bellegembos.
wegenis
park
zichtbaar groen
Natuur:
Gebied waar vooral ecologie belangrijk is en waar natuur de
open
natuurruimte
bovenhand
heeft. In natuurgebieden is geen plaats voor recreatie,
park
in
sommige
kan je wel wandelen op de paadjes.
bebouwdenatuurgebieden
ruimte
bos
Bijvoorbeeld
de
Neerbeekvallei.
natuur
wegenis
bos
open ruimte
wegenis
bebouwde ruimte
open ruimte

water
natuur
Zichtbaar
groen: Groen in de publieke ruimte zoals bomen langs de weg,
bos
zichtbaar
groen
bos

groene bermen … en private tuinen die een invloed hebben op de beleving
van
de openbare ruimte. Zoals het groen in de Wolvendreef.
wegenis

park
wegenis
Open
ruimte: Niet bebouwde ruimte bepalend voor de beleving van het landopen
natuur
open ruimte
ruimte
schap. Bijvoorbeeld akkerland, grasland ...

Legende
bebouwde
Legende
bos
bebouwde ruimte
ruimte
Legende
Legende
openbare
wegenisgroengebieden
Legende
Hoe
kan
je de aanbevolen
openbare
groengebieden

openbare groengebieden
openbare
groengebieden
privaat
open ruimte
privaat
openbare
groengebieden
privaat
speel
privaat
bebouwde
Op de kaart
duiden we deruimte
meest veilige en de best mogelijke fietsroutes aan. De fietsrouspeel
privaat
speel
tes aangeduid
met een volle lijn zijn de meest comfortabele en veilige routes. De routes

fietsroutes interpreteren?
speel
fietsverbindingen

in
stippellijn
zijn routes langs een gewone rijweg met gemengd verkeer maar zijn op die
speel
fietsverbindingen
fietsverbindingen
plek
de
meest
Kwaliteit aanbevolen route.

fietsverbindingen
Kwaliteit
fietsverbindingen
Kwaliteit
Autovrij:
autovrij fietsroute zonder auto’s zoals het jaagpad langs de Leie en het GulKwaliteit
denspoorpad.
autovrij
autovrij
Kwaliteit
autoluw

bebouwde ruimte
AUTOLUW

Een buurtpark gericht op de bewoners
met een ligweide, trapveldje,
speelpleintje voor de buurt en
een buurthuis.

Park: Groene zone aangelegd om gebruikt te worden door de bezoekers. In een
park
sportvelden
park
park
zijn voorzieningen zoals banken, speelpleintjes, brede wandelpaden… voor
het
comfort
natuur en plezier van de bezoekers. Bijvoorbeeld het Koningin Astridpark.

Hoeopenbare
kangroengebieden
je het groen
fietsverbindingen
Legende
op deze
kaart interpreteren?
Kwaliteit
privaat

AUTOVRIJ

28. PARK DE DUBBELE
HAAGJES

water
gemengd
verkeer
water
zichtbaar
begraafplaats
zichtbaar groen
groen

privaat

AFGESCHEIDEN FIETSPAD

autovrij

Autoluw:
autoluwstraat met zeer weinig autoverkeer zoals de Wolvendreef.
autoluw
autovrij

fietspaden langs rijweg

autoluw

Afgescheiden
fietspad:
fietspad met een afscheiding tussen de rijweg en het
fietspaden
rijweg
fietspadenlangs
langs
rijweg
autoluw
fietsmarkeringen
fietspad
zoals
in
de
President
fietspaden langs rijweg Kennedylaan.

fietsmarkeringen
fietsmarkeringen
fietspaden
langs rijweg
gemengd
verkeer

Fietsmarkeringen:
fietsmarkeringengemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken op de
gemengd
verkeer
rijweg
zoals in
de Heulsestraat.
gemengd
verkeer
fietsmarkeringen
begraafplaats

gemengd verkeer

begraafplaats
begraafplaats
Gemengd
verkeer:
rijweg zonder fietsmarkeringen, fietsers delen de rijweg
sportvelden
gemengd
verkeer
begraafplaats
met
andere weggebruikers zoals in de Sint-Denijsestraat.

sporthal, en groot speelplein met zandbak
en avontuurlijke speelheuvels

34. OC-PARK EN
DECAUVILLEPARK
Park aan het ontmoetingscentrum, pal in
het centrum van Marke. Wandel door de
boomgaard met notenbomen, langs de
vijver met het bijeneiland en steek even
de straat over naar de kinderboerderij.
In 2018 breiden we het OC-park verder uit
>>>

39. KASTEELPARK ‘T HOGE
EN DE ROZENTUIN
Klassieke formele kasteeltuin met vijver,
gesculpteerde gazons en oude bomen.
Aan de achterzijde ligt een rozentuin.

51. SPORTCAMPUS
LANGE MUNTE
met (mini)voetbal- en omnisportvelden,
straatbasketbalveld, Finse piste en klimmuur

met skatepark, trapveldje, speelplein en
zandbak

53. ’T WEISTERNEST
intergenerationeel beweegplein met
toestellen voor kinderen en senioren,
muziekinstrumenten en fietsbank

54. SPORTCAMPUS
WEIMEERSEN
met voetbal-, omnisport- en tennisvelden, joggingparcours, petanquepleintje,
speelplein, KUBB-veldjes en betonnen
skatepark

55. WHITE STAR
speelplein, natuurlijke klimtoestellen,
trapveld, houten skatepark

56. DORPSPLEIN KOOIGEM
speelplein en zandbak, skatepark, trapveldje, jongerenontmoetingsplaats

Stadskaart met groene zones,
speelplekken en aanbevolen fietsroutes
Met deze kaart in de hand ontdek je de groene kant van Kortrijk. Op de kaart vind je
de toegankelijke groene zones en parken van Kortrijk en de aanbevolen fietsroutes om
de stad te doorkruisen. Neem je fiets en ga zeker eens op ontdekking! We stippelden
de beste fietsroutes voor je uit. Onderweg bots je op heerlijke groene plekjes waar je
even kan wegduiken uit het drukke dagelijkse leven. Of waar je met je kinderen een
heerlijke dag buiten kan ravotten. Op de kaart vind je ook de belangrijkste toegankelijke
speel- en sportzones.
Kortrijk is meer en meer een groene stad en telt heel wat groene pareltjes. In de stad
ontdek je heerlijke stukjes natuur, wandel en fiets je door de verschillende landschappen
en kan je ontspannen in één van de vele stadsparken. De open ruimte en groene zones
zorgen voor ademruimte en biodiversiteit in de stad.
De fiets is het ideale vervoersmiddel om je tussen de groenzones en door de stad
te bewegen. Met de fiets hoef je niet altijd de belangrijkste autowegen te gebruiken
om op bestemming te raken. Een netwerk van aanbevolen fietsroutes loodst je
comfortabel, snel en zo veilig mogelijk naar je bestemming.
Veel ontdekkingsplezier!

sportvelden

water
zichtbaar
groen
water
sportvelden

water

zichtbaar groen
park
zichtbaar groen
water

Meer info:

kortrijk.be/stadsgroen
kortrijk.be/kortrijkfietst
jctranzit.be/speelpleintjes-ravotspots
GEMENGD VERKEER

50. TRAPVELDJE BAAISTRAAT
(MPI DE HOGE KOUTER)

52. SPEELVELDJE
LEDEGANCKSTRAAT

Met de fiets naar de
groene plekjes in Kortrijk

sportvelden
water
sportvelden
begraafplaats

zichtbaar groen
park
natuur
park
zichtbaar
groen
park
natuur
bos
natuur
park
natuur
wegenis
bos
bos FIETSMARKERINGEN
natuur
bos ruimte
open
wegenis
wegenis
bos
wegenis ruimte
bebouwde

met voetbal-, omnisport- en tennisvelden,
joggingparcours, atletiekpiste, minivoetbalveld, Calisthenics, zandbak en speelplein

47. TER BIEZEN

Legende

fietsmarkeringen
autovrij
fietsmarkeringen
gemengd
autoluw
21. MAGDALENAPARK
gemengd verkeer
verkeer

46. SPORTCAMPUS WEMBLEY

v.u.: Vincent Van Quickenborne // foto’s: Kattoo, Jasper Jacobs - Belga, David Barbe
vormgeving: Team Communicatie, Stad Kortrijk

Met de fiets
naar de groene
plekjes in Kortrijk
Stadskaart met groene zones,
speelplekken en aanbevolen fietsroutes
Editie juni 2017
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Stadsgroen Marionetten is een ecologisch recreatief natuurpark. Je wandelt er door
verschillende stukken landschap: boskanten, waterpartijen, open plekken, verdoken
hoeken, een speelheuvel, een bos om in te ravotten en weilanden. Het volledige gebied van
stadsgroen Marionetten is open voor publiek maar nog niet het hele gebied is ingericht.
Tegen eind 2018 zijn alle inrichtingswerken achter de rug.
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openbare groengebieden

Legende
privaat
speel

fietsverbindingen
toegankelijke groenzone
Kwaliteit
autovrij groenzone
private
autoluw

speelzone
fietspaden langs rijweg
fietsmarkeringen

sportzone

gemengd verkeer

begraafplaats
begraafplaats
sportvelden
water
zichtbaar groen
park

open ruimte
bebouwde ruimte

landschapskamer Libel
landschapskamer Cannaertstraat
landschapskamer Te Coucx

Warande
Heulebeekvallei
Kasteelpark Heule
Tinekesbos
Stadsgroen Ghellinck
Koningin Astridpark
Albertpark
Vlienderkouter
Neerbeekvallei
Leilekkerland
Tuin Tacktoren
Budabeach
Ecologisch park Kortrijk Weide
Tuin Messeyne
Boerenhol
Begijnhofpark
Plein
Groeningepark
Vetex
Venning
Magdalenapark
Omgeving muziekcentrum
Pradopark
Gebroeders van Raemdonckpark
Natuurtuin Desloovere
Park Nolf
Volksplein
Park De Dubbele Haagjes
Ten Akker
Leievallei ’t Schrijverke
Park Blauwe Poort
Kasteelpark Blommeghem
Kinderboerderij Van Clé
OC-park en Decauvillepark
Cisterciënzerplein
Preshoekbos
Stadsgroen Marionetten
Kennedybos
Kasteelpark ‘t Hoge en de rozentuin
Kleiputten
Ecolab Kulak /Vlasakker
Buurtpark Lange Munte
Langwater
Bellegembos
Kooigembos

Legende
openbare groengebieden
privaat
speel

fietsverbindingen
Kwaliteit
autovrij
autoluw

Sportcampus Wembley
Ter Biezen
Straatbasketkooi Handelskaai
Olympiadeplein
Trapveldje Baaistraat
Sportcampus Lange Munte
Speelveldje Ledeganckstraat
’t Weisternest
Sportcampus Weimeersen
White Star
Dorpsplein Kooigem

UX
HERSA

Stadskaart met
groene zones,
speelplekken
en aanbevolen
fietsroutes

openbare
groengebieden
speel
openbare
autovrij groengebieden
openbare
privaat groengebieden
fietsverbindingen
privaat
autoluw
privaat
speel
Legende
Kwaliteit
speel
fietspaden langs rijweg
speel
fietsverbindingen
autovrij groengebieden
openbare
fietsverbindingen
fietsmarkeringen
fietsverbindingen
Kwaliteit
autoluw
privaat
Kwaliteit
gemengd verkeer
Kwaliteit
autovrij
fietspaden langs rijweg
speel
autovrij
begraafplaats
autovrij
autoluw
fietsmarkeringen
fietsverbindingen
autoluw
sportvelden
autoluw
fietspaden
langs rijweg
gemengd verkeer
Kwaliteit
fietspaden
langs rijweg
water
fietspaden
langs rijweg
fietsmarkeringen
begraafplaats
autovrij
fietsmarkeringen
zichtbaar
groen
fietsmarkeringen
gemengd
verkeer
sportvelden
autoluw
gemengd verkeer
park
gemengd verkeer
begraafplaats
water
fietspaden langs rijweg
begraafplaats
natuur
begraafplaats
sportvelden
zichtbaar
groen
fietsmarkeringen
sportvelden
bos
bos
sportvelden
water
park
gemengd
verkeer
water
wegenis
water
zichtbaar
groen
natuur
natuur
begraafplaats
zichtbaar
groen
open
ruimte
zichtbaar
groen
park
bos
sportvelden
park
bebouwde
ruimte
park
park
natuur
wegenis
water
natuur
natuur
bos
open
ruimte
zichtbaar
groen
zichtbaar
groen
bos
bos
wegenis
bebouwde
ruimte
park
wegenis
wegenis
openruimte
ruimte
open
natuur
open ruimte
open
ruimteruimte
bebouwde
bos
bebouwderuimte
ruimte
bebouwde
bebouwde ruimte
wegenis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

openbare groengebieden

fietsverbindingen
Legende
privaat
Legende
Kwaliteit
Legende

landschapskamer Bosstraat

Speel- en/of sportplekken
in een niet-groene zone

Legende

speel
openbare groengebieden

landschapskamer Smokkelpot

Toegankelijke groene zones
ZWEVEGEM
SINT-LODEWIJK

UW
LA

landschapskamer Sint-Anna

E

DE GAVERS
STASEGEM

BISSEGEM

a
b
c
d
e
f

fietspaden langs rijweg

Legende
Legende
fietsmarkeringen
Legende
openbare
groengebieden
gemengd
verkeer
openbare
groengebieden
Legende
Legende
privaat
openbare groengebieden
begraafplaats
privaat
openbare
groengebieden
openbare groengebieden
speel
privaat
sportvelden
speel
privaat
privaat
fietsverbindingen
speel
water
water
fietsverbindingen
speel
speel
Kwaliteit
fietsverbindingen
zichtbaar groen
Kwaliteit

fietsverbindingen
autovrij
autovrij
fietsverbindingen
Kwaliteit
park
autovrij
Kwaliteit
autoluw
autovrij
Kwaliteit
natuur
autoluw
autoluw

autovrij langs rijweg
fietspaden
autoluw
autovrij
bos
fietspaden langs rijweg
autoluw
fietsmarkeringen
fietspaden
rijweg
afgescheiden
autoluw langsfietspad
wegenis
fietsmarkeringen
fietspaden
langs rijweg
gemengd
verkeer
fietsmarkeringen
fietspaden
open ruimtelangs rijweg
gemengd verkeer
fietsmarkering
fietsmarkeringen
begraafplaats
gemengd
verkeer
fietsmarkeringen
bebouwde
ruimte
begraafplaats
sportvelden
gemengd
verkeer
begraafplaats
gemengd
verkeer
gemengd verkeer
water
sportvelden
begraafplaats
sportvelden
begraafplaats
zichtbaar
sportvelden
water groen
water
sportvelden
park
water
zichtbaargroen
groen
zichtbaar
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