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Kortrijk lanceert tweede reeks
experimenten in winkelwandelgebied
Jong en oud kon deze zomer niet alleen genieten van het mooie weer, maar ook van de eerste glimp

van het winkelwandelgebied van de toekomst. Een mobiel bos en speelelementen brachten wat groen

en kleur op de anders grijze Grote Kring. Het einde van de zomer is meteen ook het startschot van drie

nieuwe experimenten.

Drie nieuwe locaties
Deze tweede fase pakt �jdelijk drie loca�es aan. Het steegje tussen het Vandaleplein en Korte

Steenstraat krijgt een kleurrijke muurschildering, een mobiel bos en extra verlich�ngselementen die

meteen wat kleur brengen in het donkere steegje. De picknickbank, die eerder op de Grote Kring te zien

was, kun je nu terugvinden in de Wijngaardstraat. Wie dus op zoek is naar een gezellige plek om te

lunchen kan nu in het groen in de Wijngaardstraat terecht. Als laatste verhuist de glijbaan met stelling

naar de kop van de Veemarkt. De experimenten zullen er tot half oktober staan. Daarna is het �jd voor

een evalua�e. De ervaringen van de Grote Kring en deze nieuwe experimenten worden dan

meegenomen om het defini�eve voorontwerp vorm te geven.

Het experiment op de Grote Kring was een succes. Het gaf ons een eerste
beeld van hoe het winkelwandelgebied van de toekomst er zal uitzien. We
kregen veel feedback van handelaars, bewoners en passanten, het
voornaamste doel van dit experiment. We trekken dit nu door naar de 3 nieuwe
locaties. Na die experimenten gaan we dan aan de slag met alle reacties die
we verzamelden om zo tot een gedragen ontwerp te komen.
— Wouter Allijns, schepen van Economie
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Ook de campagne rond ‘slow shopping’ krijgt een vervolg. We leven in een �jd waarin heel veel mogelijk

is, maar alles tegelijk ook veel vlugger en vluch�ger moet. Als reac�e op deze steeds snellere

maatschappij is een nieuwe trend ontstaan: ‘slow living’. Dat langzamer en bewust leven past perfect in

het Kortrijkse verhaal van ‘slow shopping’. Kortrijk wil de bezoekers meer bieden dan louter een snelle

shopervaring. Met de introduc�e van groen, ontmoe�ng en beleving in de publieke ruimte moet

winkelen een totaalbeleving worden. Gedaan met het in zeven haasten de Lange Steenstraat aflopen op

zoek naar een nieuwe winterjas. Runshoppen maakt plaats voor funshoppen, waarbij we bezoekers

ac�ef uitnodigen om te snuisteren, te ontspannen bij een kop koffie of lunch en nieuwe plekken te

ontdekken in de stad. Kortom, Kortrijk wordt de perfecte trekpleister voor een dagje uit met vrienden of

het gezin.
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