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BOLWERK TUIN,
KORTRIJK
TECHNISCHE FICHE

Het Kortrijkse collectief Bolwerk vormde een kleurloze buitenruimte in

Locatie: Spinnerijstraat, Kortrijk,
West-Vlaanderen

een betonnen industriezone om tot een biodiverse en ecologische tuin.

Uitvoeringstermijn in werkdagen: 82
Jaar van realisatie: 2019-2020
Oppervlakte: 0,39 ha
Budget ontwerpopdracht (excl. BTW):
500 euro
Budget uitvoering werken (excl. BTW):
82.589 euro

De realisatie versterkt de maatschappelijke impact die het collectief
zoekt. De parktuin creëert niet enkel verbindingen met omgeving en
buurt, het is ook een publiek en experimenteel labo voor biodiversiteit
in een stedelijke context.
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Subsidies: Agentschap Natuur en Bos:
50.000 euro
Projectpartners: Agentschap Natuur
en Bos, Stad Kortrijk, Stadlandschap
Leie en Schelde, bedrijvenparkmanager
Kanaalzone Harelbeke-Kortrijk, Skylux,
Streekfonds West-Vlaanderen, vrijwilligers Bolwerk

https://databank.publiekeruimte.info/
project/bolwerktuin/
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Lees de projectbespreking met
extra afbeeldingen:
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De centrale groenzone zorgt ervoor dat
Bolwerk de tuin kan inzetten voor haar
cultureel publieksprogramma.
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Imker Ruben Wensinck inspecteert de
bijenactiviteit bij de start van de lente.
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Bezoekers wandelen door de tuin naar het
kanaal Bossuit-Kortrijk.
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In de tuin is niet alleen een fruitboomgaard
aangeplant maar ook solitaire bomen zoals
deze notenboom.
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Jongeren helpen bij de bouw van een
insectenhotel.
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Op de voorgrond is de poel te zien in de late
winter, op de achtergrond de moestuin die
door een takkenril afgescheiden is van de
compostzone.
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De moestuin is aangelegd volgens de
principes van de permacultuur die focust
op een evenwichtige bodemkwaliteit en
geen pesticiden en chemische meststoffen
gebruikt.
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CONTACTGEGEVENS
Opdrachtgever / bouwheer
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Bolwerk
Servaas Benoit
Spinnerijstraat 105
8500 Kortrijk
0495 78 35 99
info@bolwerk.be
www.bolwerk.be
Hoofdopdrachthouder ontwerp
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TV Bolwerk, Leieflora en Desauw
www.bolwerk.be
Hoofdaannemer uitvoering werken
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Tuinen Desauw
www.tuinendesauw.be
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Bij de aanleg van de tuin was het
belangrijk om het terrein zodanig vorm
te geven dat er meer inkijk en een
aangenamer ruimtegevoel ontstond.
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Verwaarlozing van het perceel door de
jaren heen leidde tot een opeenstapeling
van afval en een onoverzichtelijk
kluwen.

10 Een fiets -en wandelpad van gebroken
afgedankte dakpannen verbindt de
Bolwerk Tuin met het jaagpad langs het
kanaal Bossuit-Kortijk. Het materiaal
past in de duurzame visie van Bolwerk
en is een knipoog naar het historische
belang van deze industrie voor de regio.

