Stadsgroen

Marionetten
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Hoeve te Coucx

De schuur van Hoeve te Coucx werd in
2008 volledig gerestaureerd en ingericht
als nieuw bezoekerscentrum voor milieu
en natuur. De hoeve vormt de uitvalsbasis voor
fietstochten of wandelingen in het Stadsgroen Marionetten.
Het geklasseerde poortgebouw dateert van begin 18° eeuw.
Het bezoekerscentrum opende in 2010. Graspaadjes leiden de
bezoekers naar een vijver tussen de bomen. De omwallingen
zijn als natuurlijke vijvers ingericht. Een vlinderweide en een
boomgaard vervolledigen het geheel. Voorbij de hoeve wandel je
richting het Kennedybos, waar je via de nieuw aangelegde ecoveloduct verder gaat en beneden aan de President Kennedylaan
het bos kunt betreden.
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De terugkeer van libellen duidt erop dat de natuur zich lang
zamerhand herstelt. Aangezien de komst van ‘nieuwe natuur’
het thema van het Stadsgroen Marionetten is, werd de libel
als mascotte van het gebied uitgeroepen. Daarop aansluitend
besliste het Kortrijkse stadsbestuur om het natuureducatief
paviljoen op het hoogste punt van dit groengebied in de vorm
van een libel te laten bouwen.

Hoogstamboomgaarden

De Libel is 27 meter lang en 6 meter hoog. De spanwijdte van de
vleugels bedraagt 37 meter. Een wandelpad doorkruist het lijf van
de Libel.

In het voorjaar zorgen fruitbomen met hun weelderige bloesems
voor een waar schouwspel en in de herfst kunnen we genieten
van een smakelijke fruitoogst.
Naast de culinaire, visuele en cultuurhistorische troeven vormen
boomgaarden een paradijs voor tal van dieren. Insecten en
vogels snoepen van de bloesems of het fruit en ook allerhande
zoogdieren komen er graag op bezoek.

Rode loper

Het nieuwe pad, dat met rood grind is aangelegd, vormt de
ruggengraat van het Stadsgroen Marionetten. Vanaf de Don
Boscolaan is deze ‘rode loper’ tot aan Hoeve te Coucx uitgerold.
Hij oogt uitnodigend om het natuurgebied in ideale wandelomstandigheden te verkennen. Gras- en grindpaadjes leiden de
natuurliefhebber naar nog meer leuke oorden, die dieper in het
gebied gelegen zijn.

Stadsgroen Marionetten
Op een steenworp van het stadscentrum vind je een groene
schat. Stadsgroen Marionetten is een ecologisch en recreatief
natuurgebied in Kortrijk, aantrekkelijk en bereikbaar voor
alle Kortrijkzanen en andere bezoekers. Je wandelt er door
verschillende stukken landschap: boskanten, waterpartijen, open
plekken, verdoken hoeken, een speelheuvel, weilanden en een
bos om in te ravotten. Een nieuw stuk natuur, midden in de stad.
Ideaal om een frisse neus te halen, de benen te strekken, tot rust
te komen of heerlijk te ravotten.
Meer info: www.kortrijk.be/stadsgroenmarionetten
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‘Aha’ en graasweide

In de Bosstraat werden graasweides aangelegd voor tamme
runderen.
Deze weides worden afgesloten door een natuurlijke haag en een
‘aha’. Een ‘aha’ is een diepe gracht die aan de zijde van de weide
langzaam afhelt maar aan de straatzijde heel steil is, waardoor de
runderen niet kunnen ontsnappen.

In het Stadsgroen Marionetten werden 3 hoogstamboomgaarden
aangeplant. De boomgaard nabij het bezoekerscentrum ‘Hoeve te
Coucx’ is ingericht als eikelmuistuin en bestaat voornamelijk uit
appelaars, maar ook enkele perelaars, perzik- , kriek- en pruimensoorten en een moerbei.
Nabij de Pontforthoeve werd een boomgaard aangelegd met 9
verschillende peersoorten en iets verderop aan de speelweide
prijkt een boomgaard met 11 appelvariëteiten. Daar werd ook nog
een sneukelpad aangeplant.

Zonder de klassieke afsluiting (prikkeldraad) wekt de gracht de
illusie dat de wegberm doorloopt tot in de weide, en dat de dieren
hier vrij rondlopen. Je ontdekt het concept pas als je dicht genoeg
gaat kijken. De inzichtskreet ‘Aha!’ is meteen ook de benaming
voor dit type landschappelijke veekering.

Op ecologisch vlak vormen hoogstambomen een aparte biotoop
voor vele insectenetende vogels maar ook voor zoogdieren.

De weide is toegankelijk via een veerooster over het brugje. Het
veerooster belet de dieren om te ontsnappen.

Ecoduct
© Bram Conings
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De Libel

Er werd een ecoduct aangelegd zodat ze van het ene gebied naar
het andere kunnen migreren.
Hier is zelfs sprake van een ecoveloduct. Deze ecoveloduct
werd aangelegd onder de vorm van een brug over de nieuwe
Ziekenhuisweg als oversteekplaats voor dieren en fietsers. Naast
het fietspad werd een onverharde (met gras ingezaaide) strook
aangelegd. Flankerend aan de brug werden houten schermen
aangebracht als zichtscherm, gecamoufleerd door haagmassieven.
In het verlengde van deze zichtassen worden wildrasters en
wildroosters voorzien voor het geleiden van het wild.
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Eikelmuis

De eikelmuis is één van de zoogdiertjes die in het gebied voorkomt.
Om dit diertje met grote oren, ‘Zorro’-masker en pluimstaart te
behouden werden heel wat besdragende struiken aangeplant en
enkele hoogstamboomgaarden ingericht (zie onder 4).
Met medewerking van de Provincie werd nabij Hoeve te Coucx een eikelmuistuin ingericht.
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Van kleiput tot natuurgebied

Dit gebied van ruim 86 hectare ligt op het hoogste punt van
Kortrijk. Het verbindt Hoog-Kortrijk met Marke.
In de jaren vijftig kreeg de nv Dakpannenfabriek Pottelberg een
vergunning voor het ontginnen van de bruine en blauwe klei, tot
15 meter diep. Na het stopzetten van de klei-ontginning dempte
men de putten met afval. Toen de stortplaats in 1996 ophield te
bestaan, dekten de Kortrijkse stadsdiensten het domein af, waarna
het werd ingericht als natuurgebied. De leeg gebleven kleiputten
zijn vandaag de vijvers die het Stadsgroen Marionetten sieren.
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Geboortebos

In 2002 startte de stad Kortrijk met de aanleg van een geboortebos
in Stadsgroen Marionetten. Het geboortebos is 2,5 ha groot en
telt 9.624 bomen. Alle Kortrijkse kindjes die geboren zijn tussen
2002 en 2013 kregen er een boom. In het geboortebos vind je per
kalenderjaar één bord met alle namen van de kindjes erop.
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Speelbos

Op Sint-Anna vind je een nieuwe avontuurlijke speelzone van
12,5 ha. De inrichting van het speelbos gebeurde in samenspraak
met kinderen en jongeren.
Een greep uit de vele leuke dingen die je in het speelbos
tegenkomt: uitdagende brugjes over de beek, een poel met een
gangpad van stapstenen, een heuvel met klimelementen, een
schuilhut, een ontmoetingsplaats met zitarena en vuurput, een
glijbaan.
Langs de paden staan klim- en spelelementen opgesteld. Zowel
in het geboortebos als rond de heuvels is het toegelaten om de
bomen voor spel- en kampeeractiviteiten te gebruiken.

