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Open Monumentendag in Kortrijk
Op zondag 12 september is het Open Monumentendag. Dan gooien honderden erfgoedsites in
Vlaanderen gra s de deuren open. Ook Kortrijk en de regio Zuid-West-Vlaanderen pakken uit met een
verrassend programma. Zo is er 'The Territorial Lab' in Broeltoren Zuid met een pop-up tentoonstelling
over de vele historische eilandjes in Zuid-West-Vlaanderen. Denk aan omwalde sites, hofsteden en
landhuizen. Een aantal van die sites kan je vervolgens al ﬁetsend ontdekken in Menen, Zwevegem,
Kortrijk, Harelbeke en Waregem.

Ontdek de historische eilanden
Deze historische eilanden zijn in feite waterburchten: nederze ngen in de regio West-Vlaanderen die
door een gracht omgeven zijn. In de late middeleeuwen vormden zij een netwerk van meer dan 500 sites
die zich uitstrekten van de stedelijke centra tot het pla eland in de hele regio, langs de
waterscheidingen. Tegenwoordig zijn veel van deze ruimtes omgevormd tot sociale katalysatoren met
verschillende bestemmingen: educa e, recrea e, cultuur, milieu…

During a design residency in 2020, we discovered a beautiful local landscape
composed of houses, farms and castles surrounded by water, making them
look like Islands. We set out to document these spaces and the people that
inhabit what we believe to be a precious cultural landscape. Join us in the
South Broel Tower for an exhibition on the Eilands of South West Flanders, and
bike around 7 different bike routes in the region on the open heritage day! For
more information: territorial-lab.com
— Designers in Residence Kortrijk 2020 - Emilie Froelich, Jadd Hallaj en Elena Falomo

De pop-up tentoonstelling 'The Territorial Lab' in de Kortrijkse Broeltoren Zuid biedt via een interac eve
kaart meer info over de vele historische eilandjes in Zuid-West-Vlaanderen. Ook de Designers in
Residence 2020 zijn er aanwezig. Zij geven graag uitleg over hun onderzoek. Je krijgt er ook een handige
ﬁetskaart die je op weg zet naar een aantal interessante loca es. Zo ﬁets je van eiland naar eiland.
Sommige zijn immers uitzonderlijk toegankelijk jdens Open Monumentendag, zoals:
- Goed te Brasseye, één van de oudste en meeste imposante boerderijen van Bellegem
- Heerlijkheid van Heule, een hofstede met een kleinschalig biologisch landbouwproject
- Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spiegele, een voormalige wagenschuur die in 1976 een wijkkapel werd
- Goed te Couckx, een omwalde hoeve die in 2019 een kinderboerderij werd
- Goed te Ca ebeke, een historische hoeve waar je de pop-up zomerbar Bar Botaniek vindt
- Hoeve Leiedal, een hoeve in Bissegem die vandaag volledig ingesteld is op ac viteiten met paarden.
Personen met een handicap kunnen er op Open Monumentendag van een hui arrentochtje genieten.
Gezien de beperkte capaciteit is snel inschrijven voor de gra s hui artochten nodig. Reserva e voor de
hui artochten kan via:
Ticketshop Kortrijk - Registreer bezoek

Met de fiets de boer op
Maak kennis met het landbouwerfgoed en landelijke landschappen rond Kortrijk. Onze regio is in rela ef
korte jd verstedelijkt. Hoe hebben landbouw- en veeteeltbedrijven overleefd en zich aangepast? Voor
welke dwingende keuzes worden ze geplaatst en welke vooruitzichten biedt de toekomst hen? Een
verhaal van verdwijnende open ruimte, schaalvergro ng versus inperking, dringende noden versus
duurzaamheid…Gidsenplus biedt twee ﬁetstochten aan: één ten zuiden van Kortrijk en één ten noorden.
Beide tochten vertrekken zowel om 10 uur als om 14 uur aan Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark in
Kortrijk. Reserva e is nodig via:
Ticketshop Kortrijk - Registreer bezoek

Op open monumentendag ontdek je dit jaar echt onze Zuid-West-Vlaamse
oorsprong. Wat hebben de talrijke boerderijen, burchten en grachten ons nog
steeds te bieden? Dankzij de pop-up tentoonstelling van Designregio Kortrijk
ontdek je het allemaal in de Broeltorens en kan je via de fietskaart alles ook in
real life gaan bekijken. Het is ook de laatste dag om Schouwburgland te
ontdekken, een avontuurlijke trip doorheen een eeuw vol verwondering,
speciaal gemaakt ter ere van 100 jaar Schouwburg!
— Axel Ronse, schepen van cultuur

Open Monumentendag is ieder jaar opnieuw een ontdekking. Ons onroerend
erfgoed blijft inspireren, dit jaar slaan we de handen in elkaar met de culturele
sector en de regio rond het thema historische eilandjes. Het lokaal bestuur
beheert zelf verschillende historische sites, waaronder hoeves en religieus
erfgoed, en zoekt waar nodig naar nieuwe invullingen en een nieuw leven voor
deze plekken. Goed te Couckx, de toegang tot het stadsgroen Marionetten
en sinds kort ook de nieuwe stek van de Kinderboerderij, is hier een mooi
voorbeeld van.
— Philippe De Coene, schepen van Onroerend Erfgoed

Iedereen kent de Broeltorens, het Begijnhof of de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
Maar groot-Kortrijk heeft veel meer te bieden. Open Monumentendag is de
ideale gelegenheid om ons minder bekend, maar daarom zeker niet minder
boeiend erfgoed te ontdekken. Spring de fiets op en ontdek de vaak magnifieke
historische hoeves. Er wordt ideaal weer voorspeld. Stop onderweg zeker ook
eens bij het Onument, het herdenkingsmonument voor de coronaslachtoffers
op de inspirerende begraafplaats Hoog Kortrijk. Een ideale daguitstap, toch?
— Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen

Andere initiatieven in Kortrijk in het kader van Open Monumentendag:
1) Achter de muren van een slotklooster
Bezoek het slotklooster van de Karmelietessen (Grote Kring 4, Kortrijk), waar de laatste zusters zojuist de
deur achter zich dich rokken. De vzw Charisma, die het erfgoed van de kloosters in de regio Kortrijk wil
bewaren om het door te geven aan toekoms ge genera es, laat je uitzonderlijk kennis maken met het
klooster van de Karmel. Opgeleide gidsen nemen je op zondag 12 (en 19 september) mee door het
klooster en vertellen over het spirituele en dagelijkse leven van de zusters. Dit verhaal wordt
geïllustreerd met foto’s en objecten.
Reserva e is nodig via:
Ticketshop Kortrijk - Registreer bezoek

2) Sint-Brixiuskerk Marke en omgeving

Jean Bap ste Bethune (1821-1894) drukte zijn stempel op het dorpscentrum van Marke. Hij tekende de
plannen voor de kerk in 1893. Na zijn dood in 1894 zorgde de Kortrijkse architect Jules Care e ervoor dat
het ontwerp werd uitgevoerd. Het interieur, in neogo sche s jl, werd bijna volledig door de familie de
Bethune geschonken. De inzegening gebeurde op 15 mei 1902 door mgr. Felix de Bethune. Daarnaast
verrezen in de dorpskern enkele neogo sche gebouwen, zoals een pastorie, onderpastorie, maar ook
woonhuizen. Een 'kopie van Vivenkapelle' als het ware... Dit alles uitzonderlijk te bezoeken op zondag 12
september, tussen 12 en 18 uur.
3) Video-installa e over inclusie in Sint-Maartenskerk
(D)EFFECT. I just came to look at the garden. Deze video toont een dansvoorstelling waarin mensen met
een vanzelfsprekende gelijkwaardigheid een dans uitvoeren. De centrale vraag is: hoe kijken we naar
iemand anders of naar iemand die anders is, naar iemand die kwetsbaar is? Een video-installa e die
ontstaan is uit een inclusieve samenwerking van verschillende mensen en organisa es: choreografe Lisi
Estaras, de dansers Fernando Agus n Amado, Nora Coussement, Eline Denolf, Frédéric Deschamps,
Bente Respens, video kunstenaar Francis Vanhou e, contrabassist Ariel Eberstein, vzw Wit.h, Paserelle
vzw, Groep UbuntuX8K, Kunstwerkplaats De Zandberg en Pla orm K.
4) Onument
Op de begraafplaats Hoog Kortrijk (Ambassadeur Baertlaan, Kortrijk) vind je een onument. Onumenten
willen le erlijk een plaats geven aan gemeenschappelijke en individuele verlieservaringen. Onumenten
zijn plaatsen waar we verbinding kunnen voelen, samenhorigheid en troost. Ze nodigen uit tot het
organiseren van momenten, evenementen, rituelen, die s l of luid, klein of groots, samen of alleen
kunnen worden beleefd.

Praktisch
Alle ac viteiten van Open Monumentendag staan gepland op zondag 12 september, telkens van 10 tot
18 uur tenzij anders vermeld. Het aantal deelnemers kan beperkt zijn, wach jden zijn mogelijk.
Meer info: Toerisme Kortrijk, Begijnhofpark - 056 27 78 40
Lees meer op kortrijk.be/omd
Het volledig regionaal programma vind je op openmonumentendag.leiedal.be
Beleef OMD in zo'n 180 gemeenten in Vlaanderen: openmonumentendag.be

