
BROELROUTETotale afstand: 2560 meter

De Broelroute slingert zich voornamelijk langs de Leierivier die de stad doormidden klieft. Hier ontmoeten het verleden en het ‘new look’ Kortrijk elkaar. Er zijn de Broeltorens, toch hét beeld van Kortrijk, maar ook eigentijdse blikvangers als de 

verlaagde Leieboorden,  de skatebowl en de K-Tower.  Je voelt de metamorfose die Kortrijk het laatste decennium heeft ondergaan en het is gewoon genieten aan de vele rustplekken in de buurt van Budabeach.

De KortrijkseZILVERROUTES
Vijf rustige wandelroutes voor iedereen BROELROUTE

Totale afstand: 2560 meter

Enkele weetjes over de bezienswaardigheden op deze route:

SKATEBOWL
Met maar liefst 850 m² oppervlakte kunnen skaters en bladers zich 

helemaal uitleven in deze unieke skatebowl. Het is de allereerste 

Belgische skatebowl. Ze werd aangelegd door het Amerikaanse  

Team Pain.

K-TOWER

De K Tower of K Toren is een 66,2 meter hoge toren in Kortrijk 
naar een ontwerp van de Belgische architect Philippe Samyn. De 

residentiële toren bevindt zich langsheen de rivier de Leie naast het 

Guldensporencollege campus Kaai en herbergt 68 flats. 
BROELTORENS

Deze middeleeuwse torens zijn restanten van de oude stadsvestingen. De zuidelijke 

‘Speytorre’ werd in 1385 gebouwd om het verkeer op de Leie te controleren. 

De noordelijke ‘Inghelburghtorre’ uit 1415 diende als wapenopslagplaats. 

De oevers zullen je zalig dicht bij het frisse water brengen, zodat je, 

op een van de heerlijke terrasjes, het water haast kunt voelen. Ze zijn 

gebouwd door de Bourgondische hertogen ter verdediging van de 

stad. Bemerk de schietgaten voor pijlen en kanonnen. Op de Broelbrug 

staat Nepomucenus, patroonheilige van de schippers en drenkelingen.

Bezienswaardigheid

Kortere weg

Toiletten Zitbank

AED-toestel
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