
Wandeling dorpskern Kortrijk-Dutsel 

Vertrek Sint-Catharinakerk  

Filmpje vertrekpunt 

Duur: 58 min; afstand: 4,7 km 

Ga naar https://maps.app.goo.gl/UcW667jfKc4wk9KZ7 als je deze route wilt bekijken. 

Volg de aanwijzingen hieronder beschreven, deze wijken licht af van de aangeduide route 

op de kaart. 

 

Hieronder worden er bij verschillende stops vragen gesteld. U kan uw antwoorden 

meegeven via het online invulformulier: https://forms.gle/cN5T3u2Fot6ertqJ9  

 

 

0. Vertrek kerkplein Sint-Catharinakerk 

Bespreek het kerkplein. ‘Wordt dit als een verblijfsplaats ervaren? Welke 

activiteiten/functies/bebouwing is hier toepasselijk? Welke identiteit/beeld is na te 

streven?’ 

1. Loop naar het oosten op de Dutselstraat, richting de Gobbelsrode 

2. Weg vervolgen naar de Gravenstraat 

 
 

Tussenstop: kruispunt met Gobbelsrode 

Filmpje kruispunt Gobbelsrode 

Bespreek verkeerssituatie aan het kruispunt, de omliggende bouwprojecten en open 

bouwzones.  

Verkeer: ‘Hoe wordt de verkeersveiligheid op dit kruispunt ervaren? Zijn aanpassingen 

volgens u noodzakelijk? In welke zin?’ 

Bouwzones: ‘Welke invulling (residentieel, voorzieningen, …) is hier wenselijk? Welke 

bouwvorm zou u hier passend vinden?’ 

https://www.youtube.com/watch?v=ambL8SXadbA&feature=youtu.be
https://maps.app.goo.gl/UcW667jfKc4wk9KZ7
https://forms.gle/cN5T3u2Fot6ertqJ9
https://www.youtube.com/watch?v=6-R3ZXsh-SE&feature=youtu.be


3. Flauwe bocht naar rechts naar de Rodeberg

 
4. Neem de voetweg 

 
5. Aankomst op de locatie: Heilige Familie 

 
 

  



6. Sla linksaf voor een mooi uitzicht over het dorp (nu het winter is kan je makkelijk door 

de takken heen genieten van een uniek zicht op Kortrijk-Dutsel) 

 
7. Draai terug en ga rechtdoor aan de kapel. U passeert hierbij de hertjes in de foto. 

 
8.Sla rechtsaf naar de Rodeberg 

9.Sla rechtsaf naar de Gravenstraat 

‘Zouden appartementen in deze straat nog gewenst zijn? Welk straatbeeld is wenselijk? 

Hoe dienen we om te springen met taluds en garagetoegangen?’ 

 
 

  



10. Aankomst op de locatie: Gravenstraat 48 

‘Indien de voetbalpleinen verdwijnen, welke inrichting zou u dan perfereren?’ 

 
11. Loop naar het westen op de Gravenstraat, richting het Kerkstraatje 

 
12. Sla rechtsaf naar het Kerkstraatje 

 
 

  



13. Sla linksaf naar de Sint-Catharinastraat 

 
14. Er zijn nog een aantal braakliggende percelen in deze woonwijk. ‘Hoe ervaart u deze 

woonwijk in het centrum van Kortrijk-Dutsel? Is een meer dense invulling wenselijk 

volgens u?’ 

 
15. Draai terug en vervolg uw weg naar de Sint-Catharinastraat 

16. Sla linksaf naar het Kerkstraatje 

 
 

  



17. Steek het kruispunt over en vervolg uw weg op het Kerkstraatje 

‘Hoe ervaart u de bouwvorm aan de rechterzijde? Dienen volgens u dergelijke 

authentieke bouwvormen te worden bewaard? Wat is de rol van erfgoed (ook al is het 

niet beschermd)? Dragen ze bij tot de identiteit/beeldwaarde of mogen deze worden 

gesloopt? Welke functies kunnen eventueel hierin worden toegestaan?' 

 
18. Neem de voetweg ter hoogte van Kerkstraatje 26 

 
19. Steek de gracht over, indien dit onmogelijk is door het hoogstaande water draait u 

terug en vervolgt u uw weg vanaf het Kerkstraatje. Geniet even van een flink stuk natuur 

(vlak aan het centrum). 

 
 

  



20. Volg de voetweg tot u terug aansluit op het Kerkstraatje 

‘Hoe ervaart u de aanwezigheid van groen in de nabijheid van de dorpskern?’ 

 

 
21. Sla rechtsaf naar het Kerkstraatje, richting de Dutselstraat 

 
 

  



22. Sla rechtsaf naar de Dutselstraat 

 
23. Sla linksaf 

 
24. Sla linksaf naar de Doelestraat 

Kortrijk-Dutsel ligt tegen een flank. Vanaf de Doelestraat heeft u een mooi zicht naar de 

lager gelegen bebouwing. Het open landbouwlandschap strekt zich hier uit. ‘Dienen zulke 

mooie open zichten behouden te blijven en op welke wijze? Wat is de rol van kleine 

landschapselementen/ oorspronkelijke wegbedekking (kassei/aarde)?’ 

 
 

  



25. Sla linksaf naar de Gildestraat 

 
26. Sla linksaf naar de Dreef 

 
Tussenstop: Oude Pastorij en Chiro Kortrijk-Dutsel 

‘Zijn er voldoende (culturele) voorzieningen aanwezig in Kortrijk-Dutsel? Wat zou er 

volgens u mogen bijkomen?’ 

 
 

  



27. Neem de voetweg waar de Dreef naar rechts afbuigt 

 
28. Volg voetweg naar rechts 

 
29.Sla rechtsaf naar de Dutselstraat 

‘Is de bouw van appartementen wenselijk volgens u in deze straat? Welke beperkingen 

zou u eventueel opleggen? Heeft deze 150m openheid een betekenis? Draagt dit open 

zicht bij tot de identiteit/beeldwaarde van Kortrijk-Dutsel?’ 

  
30. Aankomst op de locatie: Sint-Catharinakerk 

 

 


