
LEIEROUTETotale afstand: 4874 meter

De Leieroute is een nog langer traject langs de Leie van het Albertpark tot Kortrijk Weide, twee recreatiezones die verbonden zijn door de Golden River. Het is wandelen langs 

de boorden van de Leie van brug tot brug, van bank tot bank. De verwondering is nooit veraf als je even stilstaat bij de transformatie die de stad in enkele jaren heeft ondergaan.

De KortrijkseZILVERROUTES
Vijf rustige wandelroutes voor iedereen LEIEROUTE

Totale afstand: 4874 meter

Enkele weetjes over de bezienswaardigheden op deze route:

Bezienswaardigheid

Kortere weg

Toiletten Zitbank

Zwembad
AED-toestel

KORTRIJK WEIDE
Kortrijk Weide is het nieuwe stadsdeel aan het water. Een gezonde mix 

van ondernemen, sporten, leren en ontspannen. Groene doorgangen 

verbinden het naadloos met de binnenstad en de stationsomgeving. 

Bovendien is dit de vrijetijdssite waar Kortrijk haar ambities als 

klimaatstad waarmaakt. Het versterkt de binnenstad met een 
multifunctioneel levendig nieuw stadsdeel. Depart, Urban Sportspark, 

Hangar-K, Tranzit en zwembad LAGO Kortrijk Weide zijn blikvangers.

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.

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.
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