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WANDELPARCOURS         
 Stap op de parking, met de rug naar de Bosstraat 

toe, het kleine opstapje rechts op. We krijgen  
een vergezicht op het ziekenhuis AZ Groeninge 
en de 100 m hoge windturbines “The Daltons” 
op het bedrijvenpark Evolis. Achter de campus 
van het ziekenhuis vinden we het hoger gelegen 
Kennedybos terug. Rechts ligt een waterplas 
met een mooie rietkraag waar je rietgorzen kan 
bewonderen. Het pad wordt links met overwegend 
hazelaar afgezoomd. Stap het pad af. Hou rechts 
bij de kruising met een breder pad. Daal het 
slingerende pad af  en hou steeds rechts tot aan 
de Cannaertstraat. De straatnaam is ontleend 
aan de heerlijkheid "Ter Canne". In 1770 was de 
straat bekend als het "Cannestratken", later de 
"Kannestraet" en"Cannaertstraet". 
Steek de Cannaertstraat schuin links over (Bordjes 
“DOERAK – Hoeve te Coucx”) en volg het brede 
verharde pad. Stap voorbij het bareel. Merk de wal 
rond de hoeve op. Stap vervolgens het erf  van de 
boerderij binnen. Stap onder het opmerkelijk 18de-
eeuws poortgebouw door. Stap de betonweg naar 
links op. Stijg de aansluitende asfaltweg op. Let op 
een verkommerde aanplant met elzen. Het droge 
voorjaar, hittegolven en een lage waterspiegel (deels 
hierdoor een verminderde hydrostatische druk 
gezien de scherpe helling) zorgen voor deze droeve 
tol. Rechts beneden bemerken we de ezelsweide. 
Let op het karaktervolle gebouw op de campus: Het 

huis van beweging. Het huis van beweging biedt de 
patiënten van de psychiatrische afdeling een rustige 
en groene omgeving waar ze therapie kunnen 
volgen. Stap de weg (het Bruyningpad) bij de houten 
schermen naar rechts op. De houten schermen 
(ecoduct) dienen reeën en ander wild van de R8 
weg te houden. Daal af  voorbij “de Spoed” tot aan 
de ingang van het Kennedybos. 

 Stap het bos binnen. We maken een lus in 
tegenwijzerzin (sla dus eerst rechts af ). Stap het 
brugje over de afwatering over. Let op de mooie 
rietkraag met een eenzame rode kornoelje. Blijf  
verder altijd rechts houden op de aftakkingen van 
het bospad zodat we netjes een rondwandeling 
maken. Let op het dode hout dat leven in het bos 
brengt.  
Stap bij het verlaten van het bos naar links, naar het 
rondpunt op de Kennedylaan toe. Dwars via het 
zebrapad de weg (met de gebouwen van VOKA 
voor ogen). Hou na het oversteken rechts en volg 
vervolgens het voetpad langs het Kennedypark 
mee om de Munkendoornstraat in te stappen. 
Volg het voet- en fietspad dat opklimt langs het 
bedrijventerrein.   
Steek waar het fietspad op de weg uitkomt, 
de straat over. Blijf  na het oversteken de 
Munkendoornstraat rechtdoor volgen. Eenmaal de 
bedrijvenzone achter ons ligt, kunnen we van een 
weids panorama genieten. Merk in de verte de 
torenspits van het hoger gelegen Bellegem op. ↓ 

DE UITKANT VAN MARKE-
KORTRIJK-ROLLEGEM

BERNARD DECOCK

Wandeling in een licht glooiend landschap tussen Leie en Schelde op vooral rustige wegen. We verkennen 
het Stadsgroen Marionetten: een weefsel van verschillende landschappen zoals bosjes, open plekjes, weiland, 
speelheuvels, waterplasjes en ruimte om te spelen of te picknicken. Via de kinderboerderij vinden we een aansluiting 
met het Kennedybos. We genieten van enkele vergezichten in de schamele resterende open ruimte tussen de 
bedrijvencluster Kennedypark en een boomrijke villawijk op de Marionetten. Een trage weg leidt ons naar de wijk 
Sint-Anna op 70 m boven de zeespiegel. Het open agrarisch landschap, met een verspreide bebouwing van hoeves, 
maakte er plaats voor de eerder gesloten ruimte van de villawijken. We eindigen in een open gebied om vervolgens 
naar de Libel (50 m boven de zeespiegel) op te stijgen. Wie nog fris in de benen is, kan nog in de bosjes rond de 
Libelle ronddwalen of op een zitbank zitten nagenieten. 

Gegevens:

•De wandeling is 
 ongeveer 9,2 km lang

•De wandeling is niet 
 geschikt voor 
 rolstoelen

•Goede wandelschoenen 
 worden aanbevolen

•Startpunt: Parking 
De Libel, Bosstraat, 
Marke (Stadsgroen 
Marionetten). Opgelet: 
door werkzaamheden 
aan de N43 geldt er 
eenrichtingsverkeer in  
de Bosstraat en op  
Sint-Anna
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↙18de-eeuws poortgebouw 
hoeve Te Coucx 

↓Kennedybos
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 Stap rechts een brede landbouwweg op (net 
na een verkeersbord dat een drempel over 50 
m aanduidt). De landbouwweg loopt uit op de 
Rollegemknokstraat. Stap eerst ongeveer 130 meter 
naar links om vervolgens de Kastanjedreef  naar 
rechts binnen te wandelen. Stap bij de T-kruising 
gewoon rechtdoor de grasvlakte op (ingang tussen 
een deels gesloopte betonafsluiting). Stap rechtdoor 
op het grasveld tot we bij het straatnaambord 
Eikendreef  aanbelanden. Stap de straat in. Sla na 
100 m een zijstraat naar links in. Stap de straat uit 
en steek vervolgens terug een grasstrook over. 
Stap deze zijstraat van de Groene Dreef  uit en 
vervolg de weg naar rechts. Negeer alle zijstraten  
↓en kom vervolgens bij de drukke Rollegemseweg 
aan. De weg heette in de 18e eeuw de Straete 
van Cortryck naer Rolleghem" en werd vervolgens 
de "Wallestraete", de "Rollegemse kalsijde", terug 
Wallestraat" genoemd om uiteindelijk in 1981 zijn 
huidige naam te krijgen. Steek de weg voorzichtig 
over om het fi etspad op te stappen (geen voetpad, 
maar een fi etspad, voetpaden zijn zeldzaam in 
Vlaanderen). Vervolg het fi etspad naar rechts om na 
ongeveer 120 m het Kimpemolenpad naar links op 
te stappen. 

 Kimpemolen verwijst naar een verdwenen 
molen (onttakeld in 1914 – gesloopt ca. 1970). 
De molen stond bekend als de Kimpemolen, de 
Blauwe Kezakmolen (1745), de Marionette (naar 
de plaatsnaam). Het was eerder een houten 
oliewindmolen (type staakmolen), later werd het 
een stenen bergmolen om koren en oliehoudende 
zaden te malen. We stappen naar het sfeervolle 
landhuisje toe. Merk achter het landhuisje een 
protserige villa die kortgeleden het uitzicht kwam 
ontsieren. Een typisch voorbeeld van de Vlaamse 
ruimtelijke wanorde. Na ongeveer 130 m na 
het landhuisje verlaten we het Kimpemolenpad 
naar rechts. We stappen een brede onverharde 

landbouwweg op. In de eerste bocht van de weg 
krijgen we een mooi zicht op het heuvelachtige 
terrein (de Madonettenberg, Stadsgroen 
Marionetten en de witte gebouwen van het Don 
Bosco internaat Kinderland). 
Hou links op de landbouwweg (het is niet de 
bedoeling de akkers in te wandelen) om vervolgens 
terug het Kimpemolenpad te vervoegen. Hou rechts 
om verder af  te dalen. Bij het afdalen krijgen we 
rechts terug zicht op De Libel en het DonBosco-
college. 

 De weg mondt uit op Sint-Anna die we naar links 
zullen opstijgen. Let eerst op het karakteristieke 

huis Sint-Anna nr. 34. Het is een landhuis dat naar 
het Palladiaanse model van de Italiaanse architect 
Andrea Palladio (1508–1580) ontworpen werd, 
gekenmerkt door eenvoud en harmonie. 
Sint-Anna is een oud gehucht met een top van bijna 
70 m boven de zeespiegel. 
Sla na de top, na ongeveer 160 m afdalen, rechts de 
Smokkelpotstraat in. Bovenaan de Smokkelpotstraat 
krijgen we links – tussen de huizen door – nog een 
zicht op het monument De Sjouwer (een betonnen 
toren van ongeveer 35 meter hoog). Merk dat 
door de bebouwing het vergezicht verdwijnt. We 
wandelen als het ware in een gang van hoge hagen 
en tuinafsluitingen. 

Sla rechts de Bohemenberg in. De straat wordt 
mooi met elzen afgezoomd. Hou links bij het splitsen 
van de weg. De weg loopt uit op een asfaltwegje 
“Elsbospad”. Bemerk rechts de terreinen van het 
DonBosco-college. Hou rechts en blijf  het pad 
langs de afspanning van de school volgen. Voorbij de 
laatste elzen komen we op het Chiropad terecht. 
Rechts krijg je een kijk op de gebouwen van de 
school en het Chiroheem. 

 Steek de DonBoscolaan over om op het Pater 
Slangenpad terecht te komen. We bevinden ons 
terug in Stadsgroen Marionetten. Verderop zien we 
de Pontfort-hoeve liggen. Blijf  het pad ongeveer 
rechtdoor volgen (buig niet af  naar de hoeve, noch 
naar links) om op een brede rode grintweg uit te 
komen. Stap de rode grintweg naar rechts op. Steek 
de brug over de gracht over. Let op de opslag van es 
links. Steek het zebrapad op de Sint-Annastraat over. 
We komen in een nieuw deel van stadsgroen 
Marionetten terecht. Steek de algeheel nodeloze 
brug over het waterbuff er over. Steek de Bosstraat 
over. Stap over het veerooster of  wildrooster. Stijg 
op en stap de trap met dwarsliggende stoepranden 
op. De vleugels van de Libel doemen op. Stap 
rechtdoor naar het paviljoen toe. 
Door de facetogen van de libelle krijgen we een 
mooi vergezicht op het natuurarme Kortrijk waar 
het beton sneller dan de bomen groeit. Hou na de 
Libel rechts om ons startpunt terug te vinden. ↓

↓brug over het waterbekken 

in landschapskamer 

Smokkelpot
© Martine Van Tongel

↓kennedybos
© Martine Van Tongel

langs de afspanning van de school volgen. Voorbij de 
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Download de wandeling 
via deze QR-code of 

www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop

STADSGROEN MARIONETTEN
Stadsgroen Marionetten is een ecologisch recreatief  
natuurgebied. Het ontleent zijn naam aan de 
nabijgelegen wijk de Marionetten, gelegen op de 
hoek met de Rollegemseweg en de Bosstraat. De 
naam van de wijk zou op zijn beurt afgeleid zijn 
van de vroegere herberg Mariontjens. Het park is 
opgebouwd uit landschapskamers.

De wandeling start (en eindigt) in Landschapskamer 
Libel. In het gebied bevond zich vroeger een bos 
– vandaar de naam Bosstraat. Vervolgens werd 
er bruine en blauwe klei ontgonnen door de nv 
Dakpannenfabriek Pottelberg. Een deel van de 
ontginning werd vervolgens tot 1996 als stortplaats 
gebruikt. Het stort werd met een deklaag afgewerkt, 
waarop dan vervolgens bos werd aangeplant. 
Bovenaan kwam een paviljoen in de vorm van een 
libel. De spanwijdte van de vleugels bedraagt 37 
meter, de lengte 27 meter en de constructie is 
tot 6 meter hoog. In het paviljoen valt leerzame 
informatie over het gebied te lezen. Naast een 
ruimte voor tentoonstellingen en een blik op de 
omgeving door de ruime facetogen is de Libel ook 
een schuilruimte bij onverhoedse regenval.
In de landschapskamer Cannaertstraat krijgt de 
natuur de bovenhand op recreatie. Vanuit de 
landschapskamer Cannaertstraat trekken we naar 
Landschapskamer Te Coucx. Rond de hoeve Te 
Coucx ligt een boomgaard, een vlinderweide 
en hooiland. De oude wallen rond de hoeve en 
het nabijgelegen Kennedybos zorgen voor extra 
biodiversiteit.

In het laatste stuk van de wandeling stappen we de 
landschapskamer Sint-Anna binnen. Een gebied met 
een speelbos en speelheuvels. Vervolgens stappen 
we Landschapskamer Smokkelpot binnen waar we 
de brug over het waterbekken nemen. De rietkraag 
en het waterwild zal er vooral onze aandacht 
trekken. Af  en toe zal een blauwe reiger er ons 
verwonderd gade slaan. Na het oversteken van de 
Bosstraat komen we in Landschapskamer Bosstraat 
terecht. Op termijn zal een kudde runderen de 
weide begrazen.

HET KENNEDYBOS
Bij de aanleg van E17 werd de uitgegraven klei 
plaatselijk gestapeld. Op die restgrond van 14 
ha werd in 1971 met wisselend succes een bos 
aangeplant. Het Kennedybos is een belangrijk 
overwinteringsgebied voor vogels als buizerd, 
sperwer, torenvalk en houtsnip en als broedgebied 
voor onder andere torenvalk, bosuil, kleine bonte 
specht, fitis en zwartkop. De rijke flora op de 
kalkrijke kleigrond trekt een grote verscheidenheid 
van vlinders aan zoals icarusblauwtje, groot dikkopje 
en argusvlinder. Je vindt er speciale planten zoals 
de rietorchis, gevlekte orchis en breedbladige 
wespenorchis. De werkgroep Mycologia 

inventariseerde er al 282 soorten zwammen. De 
poel met een mooie rietkraag zorgt dat gewone pad, 
groene kikker, bruine kikker, alpenwatersalamander 
en kleine watersalamander zich in het bos kunnen 
handhaven.

HOEVE TE COUCX
In 2019 verhuisde de kinderboerderij Van Clé van 
Marke naar de hoeve Te Coucx (Kortrijk). De 
gebouwen in Marke waren is niet langer toereikend. 
De kinderboerderij wil zich inzetten op educatie 
rond actuele thema’s zoals biodiversiteit en klimaat. 
Op het erf  maak je kennis met enkele neerhofdieren 
en kun je verpozen op het terras.
De oudste vermelding van de hoeve dateert van 
1493. In 1537 is het hof  nog 52 ha groot en bestaat 
de hoeve uit verschillende gebouwen, met een 
walgracht omgeven, waaronder een paardenstal 
en een duiventoren. Het grondplan van de hoeve 
bleef  bijna ongewijzigd tot 1953. Door de aanleg 
van de E17-autosnelweg ging een deel van de 
landbouwgronden verloren.

Het hoofdgebouw werd in 2010 volledig 
gerestaureerd en doet dienst als bezoekerscentrum. 
De omwalling werd deels bewaard en wordt ten 
oosten aangeduid door wilgen. Het erf  is deels 
gekasseid. De erfoprit wordt gemarkeerd door 
een opmerkelijk 18de-eeuws poortgebouw. 
Het verankerde baksteenbouw wordt verfraaid 
door het gebruik van natuurstenen hoekblokken 
(Doornikse kalksteen). Het poortgebouw heeft een 
Vlaams zadeldak met een houten sierlijst. Let op de 
rechthoekige poortdoorgang met rechts een deurtje 
met erboven een beglaasde nis bekroond door een 
witgeschilderd kruismotief.


