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Met de fiets

Tussen het station van Kortrijk en het President Kennedypark loopt een veilige 
(én aangename) route via de Wolvendreef en het Bruyningpad. De route is 
bewegwijzerd zodat je vlot de weg vindt. In het President Kennedypark zelf is een 
volledig autovrije fietsweg tussen de Munkendoornstraat (tussen ingang parking 
Voka/Leiedal en Leiedal) en het President Kennedypark (naast de Bond Moyson). 

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Koning Leopold I-straat 13/0042, 8500 Kortrijk
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Wist je dat?
• Via het Bruyningpad de totale afstand tussen het station en het 

President Kennedypark amper 4 km bedraagt? Dat is tegen een 
gematigd tempo een kwartiertje fietsen, met een elektrische fiets 
ben je er zelfs op 10 minuten.

• In tegenstelling tot wat we vaak denken, je als fietser relatief 
weinig regen tegenkomt? Gemiddeld regent het amper 7,5% 
van de tijd. Er bestaat trouwens geen slecht weer, enkel slechte 
regenkledij.

• Als je geen fiets hebt je er gerust eentje kan oppikken aan  
het station van Kortrijk? Een BlueBike-fiets vind je in de 
fietsenstalling aan de kant van de Minister Tacklaan  
(www.bluebike.be). 
Ook in het fietspunt van Mobiel kun je een  
fiets huren (www.mobiel.be).



Met het openbaar vervoer

Vanuit het station rijden er twee lijnen van en naar het Beneluxpark/President 
Kennedypark. Elk half uur heb je daarmee een busverbinding tussen het station 
van Kortrijk en het President Kennedypark en het AZ Groeninge.

Lijn 1 (Station – AZ Groeninge)
Lijn 1 rijdt vanaf het station via de N50 (Doorniksewijk – Doorniksesteenweg) en 
de President Kennedylaan tot aan het AZ Groeninge. In de President Kennedylaan 
zijn er haltes aan Kinepolis, aan de Bond Moyson en aan het AZ Groeninge.

Lijn 12 (Station – Rollegem)
Ook Lijn 12 vertrekt vanuit het station en rijdt via de N50 en de President 
Kennedylaan naar de Beneluxlaan het Beneluxpark in.

Wist je dat?
• Er een nieuwe halte is in het Beneluxpark ter hoogte van de 

kantoren van de CM?

• Je op een kwartiertje met de bus van het station van Kortrijk in 
het President Kennedypark staat?

• Er heel wat haltes zijn in de omgeving van het President 
Kennedypark en het Beneluxpark? Je vindt er vast een op 
wandelafstand.

• Je via de routeplanner van De Lijn (www.delijn.be) of de nmbs 
(www.nmbs.be) de voor jou beste verbinding kan opzoeken?
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Met de auto

Het President Kennedypark en het Beneluxpark liggen vlak aan de E17 en zijn 
dus vlot bereikbaar met de wagen. De President Kennedylaan heeft recent een 
aantal veranderingen ondergaan waardoor de aangewezen routes van en naar 
het President Kennedypark wat zijn gewijzigd. De Ziekenhuisweg verbindt nu 
de President Kennedylaan met het Ei en is dus een nieuwe route om van het 
President Kennedypark weg te rijden.

Het westelijke deel van het President Kennedypark:
• NAAR: vanuit de President Kennedylaan sla je via de eerste afslag van de 

rotonde de Munkendoornstraat in en rijd je aan je linkerkant het President 
Kennedypark binnen.

• VAN: rijd het President Kennedypark uit en sla rechtsaf de 
Munkendoornstraat in. Neem op de rotonde de tweede afslag. Via deze 
nieuwe verbindingsweg (Ziekenhuisweg) geraak je terug op het Ei.

Het oostelijke deel van het President Kennedypark:
• NAAR: als je van het Ei komt, maak je via de President Kennedylaan een 

keerbeweging op de rotonde en rijd je terug de President Kennedylaan in. 
Net voor het Ibishotel rijd je rechts het President Kennedypark in. 

• VAN: via de uitrit aan het Ibishotel rijd je naar rechts, via de President 
Kennedylaan bereik je de rotonde aan de Beneluxlaan.

Het Beneluxpark (incl. Barco):
• NAAR: via de Beneluxlaan rijd je tot de rotonde “Decathlon” waar je via de 

eerste afslag het Beneluxpark kan inrijden.

• VAN: omgekeerd rijd je via dezelfde route terug naar het Ei: vertrekkend 
van het Beneluxpark neem je de rotonde “Decathlon”, via de derde afslag 
rijd je de Beneluxlaan in. Als je de rotonde rechtdoor neemt, kom je op  
het Ei uit.
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