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KORTRIJK 
 
Wandelroute –– DR 2023.01 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 22 km lange lijnwandeling tussen de steden 
Wervik en Kortrijk langs de rivier de Leie. Afhankelijk van wind en zon kan deze winterwan-
deling in de tegengestelde richting lopen. Inkorten is mogelijk door (komend van Wervik na 
ca. 7,5 km; komend van Kortrijk na een kleine 14 km) bij de Brug van Menen de Leie over te 
steken. Wandel via de Rijselstraat naar de Grote Markt. Ga daar linksaf en loop via de Ieper-
straat naar het station dat ook aan de lijn Antwerpen – Kortrijk – Wervik – Poperinge ligt; 
een afstand van ca 1,5 km. 
 
OV naar en van Kortrijk/Wervik via Antwerpen 
Raadpleeg hiervoor volgende website(s): 

• www.nsinternational.com of 

• www.b-europe.com/NL. 
 
Fotobijlage 
Neem een kijkje langs de route: Langs de Leie naar Kortrijk in foto's1 
 
De hierna beschreven wandelroute is op de kaart te bekijken via: 

• Wervik – Kortrijk: Langs de Leie van Wervik naar Kortrijk en 

• Kortrijk – Wervik: Langs de Leie van Kortrijk naar Wervik. 
 
De beschreven route gaat behoudens het stuk door het Diefhondbos en een kleiner bos en 
de laatste kilometers langs de Leie grotendeels over verharde paden (≥ 80%).  
 
Wandelroute Wervik - Kortrijk2 

1. Verlaat het station van Wervik aan de zijde van het stationsgebouw, Stationsstraat, LA, 
Molenstraat. Deze straat gaat over in de Vlamingenstraat; blijf deze volgen tot op het St. 
Maartensplein, RA, Ooievaarsstraat. 
 

2. Aan het eind LA, Nieuwstraat en voor de kerk links aanhouden. Houd enkele tientallen m 
verder rechts aan en steek de Leiebrug over. Maak voor het oversteken van de brug des-
gewenst nog een rondje rond de imposante Sint-Medarduskerk. Op de andere oever 
(Wervicq-Sud) gaat het hek op de brug over in een lage natuurstenen muur. Draai aan 
het eind van dit muurtje naar rechts en wandel aan de andere zijde naar beneden waar 
het pad langs de Leie loopt (wegwijzer Véloroute de la Lys). Sla aan de oever RA en volg 
de Leie over ruim zeven km tot bij de brug van Menen. Zie de in inleiding genoemde rou-
teverkorting naar het station Menen. 
 

3. Wandelaars naar Kortrijk blijven op het pad langs de rivier. De route is vanaf de brug 
wit/rood gemarkeerd (GR 5A Wandelronde van Vlaanderen).  
 

 
1 De foto’s staan niet geheel in de volgorde van de wandeling. 
2 De route Kortrijk – Wervik is weliswaar niet beschreven, maar is mede met behulp van de informatie op Afstandme-
ten.nl gemakkelijk te vinden. 

https://myalbum.com/album/KXYHvBpGbN5QRL/?invite=8cf310c6-9be2-4d9a-a487-be11fd1184f3
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3360647
https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3370385
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4. Na het viaduct in de autoweg N32 draait de GR 5A eerst naar rechts, vervolgens naar 
links en volgt het pad voorlangs de kunstmatige heuvel in het Diefhondbos. Daarna keert 
de route terug naar het oeverpad. Op Verkenning volgt echter het pad over de heuvel; 
negeer de aftakking (dalend pad) naar rechts. Na een bocht naar rechts draait ons pad 
naar links om te eindigen bij de oever. Volg de markering tot manege Top Horse en de 
naastgelegen bistro Het Leienhof. Wandel langs de Leie verder tot zo’n 1.400m na het vi-
aduct in de autosnelweg E403.  
 

5. Sla bij een dode rivierarm RA; Natuurgebied Leiekant – ’T Schrijverke. Het onverharde 
paadje komt na enkele bochten uit op de Aardweg in het dorp Marke. Volg deze kassei-
enweg via een kleine tunnel onder het spoor tot op de viersprong. Steek de Rekkemse-
straat over om via de Markekerkstraat verder te wandelen tot op de Markeplaats bij de 
kerk; LA, Marktstraat. 
 

6. Het laatste huis rechts is nr. 126. Houd links aan en ga via de lange tunnel onder het 
spoor door. Daarna meteen RA, Markebekestraat. Deze gaat na de Kasteeldreef (links) 
over in de Marksesteenstraat. Volg deze straat en ga LA bij de Ronksdreef. Halverwege 
gaat het asfalt over in kasseien en even verderop ligt links het voor wandelaars niet toe-
gankelijke Kasteel van Marke met zijn tuinen. 
 

7. Aan het eind RA, Albert Servaeswandeling. Op T-splitsing LA, Konstant Permekelaan; eer-
ste RA, Sint-Martens-Latemlaan. Op T-splitsing LA, Karel de Goedelaan. Even verderop 
begint naar rechts een fietspad richting Kortrijk (met bordjes aangegeven). Dit fietspad 
komt ter hoogte van de spoorbrug De Drie Duikers uit bij de Leie; ga onder het spoor 
door en blijf het oeverpad volgen. 
 

8. Na de Ronde van Vlaanderenbrug komt het pad uit op de Havenkaai, die verderop over 
gaat in de Handelskaai, de Kasteelkaai, Dolfijnkaai en bij de Verlaagde Leieboorden (links) 
in de Handboogstraat. Steeds RD langs de Leie. Aan het eind van de Verlaagde Leieboor-
den Verzetskaai RA, Guido Gazellestraat. Loop voor een kijkje bij de Broeltorens even 
langs de Leie verder. 
 

9. Op de T-splitsing RA en na een paar m LA, Deken Zegerplein – links ligt de Lieve-
Vrouwkerk. Na de kerk RD met links een groen pleintje; Begijnhofstraat. Onder de grote 
poort (links) door naar het bijzonder mooie Begijnhof. Dwaal door de straatjes met de 
oude begijnhuisjes en wandel via al dan niet via het Boerenhol via het Sint-
Maartenskerkhof, met daarachter de gelijknamige kerk, terug naar de poort. 
 

10. Ga na de poort RD en loop naar de Grote Markt met het Belfort. Aan het eind van de 
linker gevelwand LA; even verder opnieuw LA (het blijft de Grote Markt). Sla bij de Korte 
Steenstraat RA en doe dat ook op de T-splitsing, Lange Steenstraat. Op de volgende T-
splitsing RA, Doorniksestraat en meteen LA, Schouwburgplein, dat na de viersprong over 
gaat in de smallere Burgemeester Reynaertstraat. Deze gaat op haar beurt over in het 
Stationsplein, met naar links het station. 
 

11. Zie onder Overige informatie in de Op Verkenning in De Reiziger voor een langere wan-
deling door Kortrijk via het tussen de twee armen van de Leie liggend Buda-eiland, de col-
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legebrug (fietsers en wandelaars) die als een slang over de Leie ligt en over de Leieboor-
den. 
 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter. 

 

Horeca 

Op de meeste ochtenden is de horeca in Wervik dicht. Een leuk café is Het Kapittel, Ooie-
vaarsstraat 33. Voor wandelaars die naar Wervik lopen: De Waterkant is fijn restaurant. 
 
Onderweg: Café-bistro Het Leienhof; via een groot raam zicht op de indoor paardenbak van 
Manege Top Horse. 
 
In Kortrijk is horeca te kust en te keur. 
 
2022.12.31 


