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We volgen het pad richting het bos en komen aan bij de Markebeek. Even verder slaan we rechts het
jonge bos in. Wanneer we de splitsing bereiken, gaan we linksaf.

“Het Binnengebied”

10

2 Pauvre Leute

We gaan vervolgens het Preshoekbos in via een kleine doorgang in de
Keizerstraat en bewandelen de Pauvre Leute door het bos naar beneden.
De helling langs de E17 die ontstond bij de aanleg van de autosnelweg. De
grond bevat er kalkrijke klei en is daarom ideaal voor tal van planten. Zo
vinden we er breedbladige wespenorchis, aardaker, donderkruid, duizendblad,
Sint-Janskruid en massa’s knoopkruid. Beneden de helling grazen een aantal
Shetlandpony’s: ze doen je geen kwaad, maar ga niet te dichtbij.

Leerbergestr.
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1 Decauville

Het Decauville-pad zal in 2021 verbonden worden met het park bij het OC
via de weide die we zonet doorkruisten. Onderweg zien we dat dit pad een
afslag heeft naar links en verbinding maakt met het Delacroixpad. Via dit
pad (een zogenaamde “trage weg”) zal je o.a. het Don Boscocollege
kunnen bereiken. Een trage weg is elke weg met een openbaar karakter
die in hoofdzaak geschikt is voor wandelaars en fietsers. In Marke zijn
alle trage wegen in kaart gebracht en deze kregen allen een naam.
Langs het pad vinden we een vorm van “houtkant” terug. Een houtkant
is een zoom van dichte houtgewassen die breder zijn dan één
bomenrij. Ze bestaan vaak uit bomen die als hakhout beheerd worden,
eventueel gecombineerd met opgaande bomen. Dit klein stukje natuur
is een unieke biotoop voor vogels en kleinen dieren die zich verplaatsen via de houtkanten naar bijvoorbeeld het Preshoekbos. Ook kan je
hier “wadi’s” terugvinden. Met wadi wordt een bufferings- en
infiltratievoorziening bedoeld, die tijdelijk gevuld wordt met hemelwater
(wadi = Water Afvoer Drainage Infiltratie).
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We vertrekken aan het OC, volgen het Koevoetpad eventjes en slaan linksaf de weide in. We lopen
door de weide tot aan de Kardinaalstraat. Daar gaan we rechtsaf en vervolgens nemen we links
het Decauvillepad.
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De wandelroute “geMARKEerd” biedt de wandelaar een unieke wandeling aan in de groene
ring rondom Marke. Je kan kiezen tussen een route van 15 km en een route van 10 km,
beiden met start bij het Ontmoetingscentrum (OC) te Marke. We laten jullie graag
kennismaken met de Markse natuur. Op verschillende plaatsen op de kaart kan je
markeringen terugvinden met wat extra info over dat gebied.
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3 Preshoekbos

Rond de eeuwwisseling besliste toenmalig minister Vera Dua dat de regio Kortrijk een
stadsbos zou krijgen. Op 7 december 2002 werden de eerste bomen geplant. Meer dan 400
vrijwilligers zakten af om een handje toe te steken. Deze actie leidde echter tot protest, met
het gevolg dat helikopters en politie te paard moesten worden ingezet. In een verhitte sfeer
kwam het Preshoekbos tot stand… In het bos groeien alleen inheemse bomen zoals de
zomereik, de gewone es, de zwarte els, de haagbeuk, de berk en de beuk. De boszoom bestaat
uit gelderse roos, meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Ooit zal het Prehoekbos 250 hectaren
omvatten. In het bos krijgen we open plekken en een belangrijke “vista” (d.i. een zichtlijn; deze
werd gevormd door de loop van de Markebeek). We wandelen momenteel over zandpaden. Het
zand werd aangelegd als looppiste dwars door het bos. De bedoeling is dat deze zandstrook
overgroeid geraakt, maar toch een zachte ondergrond blijft voor de wandelaars en lopers.

15 KM

10 KM

4 De eerste boom

We komen aan een historisch punt: hier werd de eerste boom van het Preshoekbos geplant.
Helaas werd die symbolische boom verschillende keren vernietigd door mensen die de aanleg
van het Preshoekbos allesbehalve genegen waren. De dag van de aanplant werd de boom ruw
uitgetrokken en staken tegenstanders de boom terug omgekeerd in de grond als protestactie!

5 Sneukelbos

We wandelen op een zandstrook richting de zogenaamde “ecotunnel”. Op dit punt is er een
sneukelbos aangeplant. Weten jullie dat Marke verschillende sneukellocaties heeft? De laatste
sneukelplek werd aangelegd in 2008 bij de realisatie van het Prikkelpad (nu de Tweebekenwandelroute), ter hoogte van het Olympiadeplein. Een derde locatie vinden we terug in het
stadsgroen “Marionetten”. Lekker gezond snoepen kan je er van juni tot september/oktober.
Een vierde locatie is een belangrijk deel van het park rond het OC. Daar vinden we heel wat
notelaars, waar je zeker je gading kan vinden in oktober. Een vijfde locatie, een zestal
fruitbomen, situeert zich langs de Markebeek ter hoogte van de Vagevuurstraat. De mensen
van de wijk Ter Doenaert (locatie Markebeek) hebben overigens ook het initiatief genomen
om een drietal fruitbomen aan te planten.

6 Ecotunnel

Deze ecotunnel werd speciaal aangelegd om de dieren die zich in het bos bevinden, van het
ene naar het andere deel van het bos te begeleiden. Een eerste ‘ecoduct’ op het Kortrijks
grondgebied werd gerealiseerd aan de kliniek AZ Groeninge, waar de verbinding gerealiseerd
is tussen het stadsgroen Marionetten en het Kennedybos (zie puntje 16 op de kaart).
We steken de Preshoekstraat over en wandelen verder via een klein aardewegje.

7 Nieuwe plantactie?

De grond rechts naast het pad – waar er nu maïs op gekweekt wordt - zal in 2024 worden
beplant. Deze grond is op vandaag reeds eigendom van het Agentschap Natuur en Bos. Zijn
jullie klaar voor een volgende plantactie?

8 Biotoop

Links van ons komen we een “takkenwal” tegen, gemaakt met de takken van geknotte
wilgen. Deze takkenwal is een ideaal biotoop voor allerlei dieren, ze vinden hier rust en
nestruimte. Verder op onze weg komen we een poel tegen. Aan de kant van deze poel zien we
vele kleine wilgen staan. Een wilg (of ook “Salix”) is een bladverliezende boom. Er zijn heel
wat wilgensoorten. Wilgen zijn pionier soorten met een grote lichtbehoefte. We vinden ze
langs sloten en plassen want zij houden doorgaans van een vochtige bodem. Wilgen worden
geknot om de 5 à 7 jaar, van november tot maart. Knotbomen zijn al eeuwenlang een
vertrouwd beeld in het Vlaamse landschap. Ze werden vroeger geknot om brandhout te
leveren; een wijze van houtproductie die op vandaag niet langer rendabel is. Daardoor
dreigden de knotbomen uit het landschap te verdwijnen. Knotten gebeurt daarom tegenwoordig door organisaties zoals Natuurpunt en lokale overheden, dikwijls met hulp van vrijwilligers.
Intussen komen we in de Rekkemsestraat: hier slaan we af naar rechts tot we links de Pontestraat kunnen nemen.
We vinden hier ook de bordjes terug van de Tweebekenwandelroute (het vroegere Prikkelpad). Hier moeten we de
asfaltweg een kort stukje volgen tot aan de spoorweg.

9 Kleiputten

Onderweg passeren we een kleiput. De gehele site (rechts en links van de Pontestraat) is
privé. Voor het gebied werd er nochtans een inrichtingsplan opgemaakt in 2004, met als
na-bestemming : natuur. Het gebied sluit perfect aan bij enerzijds het Preshoekbos en
anderzijds de Leievallei. Hopelijk kunnen we hier op termijn een betekenisvolle verbinding
realiseren. Het kleiontginningsgebied (12 ha) werd niet meer gebruikt nadat de laatste
steenfabriek in Marke verdween. Langs de Pontestraat vinden we de restanten van een spoor,
dat liep door de weide (links) en over de autosnelweg en dat diende om klei te transporteren.
Het vormt het derde spoor van de bestaande spoorweg.
Net over de spoorwegovergang slaan we linksaf en volgen het pad langs de spoorweg. Even verder komen we
terecht in een kleine strook van het Preshoekbos, die doorloopt tot aan de Leie. Aan de overzijde van de Leie
vinden we het Leiebos, dat zich bevindt op grondgebied Wevelgem. Een “Leie-meander” maakt er deel vanuit. In
Marke leeft reeds lang de idee om een fiets- en wandelbrug te realiseren die Marke en Wevelgem met elkaar
verbindt. Langs de snelweg is deze mogelijkheid potentieel aanwezig, dit kan perfect naast de bestaande brug
worden gecreëerd en zo maken we een mooie verbinding voor wandelaars en fietsers.

10 Leie-Meanders

Op het Markse grondgebied bevinden zich drie “Leie-meanders”: twee ervan zijn opgevuld en
dus niet langer bewaterd; één is nog open. We passeren eerst één van de twee opgevulde
meanders, die zich voor het overgrote deel in het park van de villa voor de brug bevindt.
Daarna volgt de tweede opgevulde meander, die zich aan het Struweel (dit is de toegang tot
het natuurgebied) bevindt en rechts in de weide. De open meander tenslotte, vormt “het
Schrijverke”, de start van de ontwikkeling van het natuurgebied “Leiekant - ’t Schrijverke”.
Intussen zijn we aangekomen aan één van de toegangspunten van het natuurgebied Leiekant – ’t Schrijverke. We
wandelen door het gebied en volgen de aanduidingen van de Tweebekenwandelroute.

11 ‘T Schrijverke - Struweel

Dit gedeelte vormt een dicht struweel. Het is een onderdeel van de biotoop voor de Sleedoornpage. In het onderste gedeelte van dit struweel en de aanpalende weiden bevindt zich de
opgevulde Leiemeander. Onze doelstelling is om deze meander in beheer te nemen en uit te
diepen om zo een moerasvegetatie te creëren.

12 ‘T Schrijverke - De Leiemeersen

We onderscheiden 2 delen: enerzijds zijn er de hoger gelegen Leiemeersen tot aan de
spoorwegberm en anderzijds zijn er de lager gelegen meersen. De delen zijn te onderscheiden
door de knikken in het reliëf en doen denken aan graften waarvan de vegetatie verdwenen is.
Het hoger gelegen deel vormt de biotoop voor de sleedoornpage (vandaar de vele sleedoorn
die er aangeplant is) alsmede voor de solitaire eiken in de weide. In 2012 werd er een poel
uitgegraven die op vandaag bewoond wordt door kikkers, padden en salamanders. De
Pinskterbloem vormt de doelsoort van de lager gelegen weiden. Haar biotoop wordt gekenmerkt door voedselarme vochtige hooilanden. De weide wordt dan ook niet meer bemest. Zo
zien we een langzame verschraling en zien we de weide veranderen naar een bloemrijke
weide. Aan de onthaal- en rustplaats werd er in 2013 eveneens een poel gegraven.

13 ‘T Schrijverke - De oude Leiearm

Aan het begin van de ruigte, rechts aan het einde van de Leieweg, vinden we de onthaal- en
rustplaats van ‘t Schrijverke. De ruigte heeft een microklimaat door de aanwezigheid van vele
stenen en de beschutting door een houtwal. Via een klein pad loop je verder, door een unieke
biotoop die belangrijk is voor heel wat planten en dieren, in de richting van de oude leiearm
van ‘t Schrijverke. Het open water ondergaat een langzame verlanding. De meander is
afgeschermd door een houtwal met aan de voet een rietgordel. De doelsoorten voor deze
biotoop zijn de Slanke Waterweegbree en het Woudaapje.
Het fruitratje of de Eikelmuis is een diertje dat met uitsterven bedreigd was. In samenwerking
met de Provincie is er een beleid ontwikkeld om langs de spoorweg Moeskroen-Kortrijk het
diertje terug kansen te geven. Het diertje is intussen een gast van ’t Schrijverke geworden.

We wandelen verder langs de Leie onder de ring (R8) door tot aan de weg Bissegem-Marke. Onder de brug slaan
we rechtsaf naar de Overzetweg. Deze volg je tot aan de Markebekestraat. Sla dan rechtsaf en ga onder de brug
door. Via het rondpunt wandel je naar de Baliestraat / Marktstraat. Wandel over de parking richting het brugje over
de Markebeek. Hier kan je een keuze maken: Ofwel wandel je het Markebekepad verder af tot je aan het eindpunt
komt, nl. het OC (kortere route 10 km); Ofwel kies je voor de langere route (15 km). In dat laatste geval ga je
verder de Leerbergstraat in tot je aan de Baliestraat komt.

14 De tuin van Marke?

Hier komen we een oude hoeve voorbij die jarenlang gebruikt werd als verblijfshoeve. Er
wordt momenteel gezocht naar een nieuwe bestemming. De hoeve vormt een onderdeel van
het project “het binnengebied” (gebied langs de Markebeek), dat evolueert naar een locatie
waar mensen groenten kunnen kweken, een zelfpluktuin… Met andere woorden: wordt het
binnengebied “De Tuin Van Marke“?
We steken vervolgens de Baliestraat over en volgen de weg onder de R8 tot aan de Dumolinlaan. Ook deze laan
steken we over en we vervolgen onze weg onder de R8. Even verder nemen we rechts een klein mountainbike-pad.

15 Tunnel

De tunnel die we voorbij komen langs het mountainbike-pad, loopt onder de R8 en maakt
verbinding met de Engelse wandeling. Deze tunnel wordt op vandaag nauwelijks nog gebruikt.
De herinrichting ervan (beveiliging en verlichting) zou het mogelijk maken om via de trage
wegen, de Weggevoerdenlaan te bereiken: hier wordt op de site van Van Marcke een breed
nieuw stadsproject ontwikkeld. Het zou goed zijn mocht deze nieuwe site ontwikkeld worden
in verbinding met het binnengebied en het park bij het OC.

Het mountainbike-pad komt uit op de Brandelweg. We volgen deze laatste weg tot aan de Pottelberg (afrit ring
R8). Aan de Pottelberg steken we over (gevaarlijk punt dus zebrapaden en lichten gebruiken!) en gaan de
Rodenburgstraat in. Hier moeten we een ommetje maken om in de Abdis Agnesstraat uit te komen. Dit ommetje
doen we door de Karel Van Manderstraat in te slaan en iets verder de Jan van Eyckstraat te nemen. Het groen
moeten we er nu even bij fantaseren… In de Abdis Agnesstraat aangekomen, slaan we rechtsaf en volgen we
deze tot we het Bruyningpad kunnen nemen. Dit fiets- en wandelpad verbindt Kortrijk met het o.a. het AZ
Groeninge en het Kennedybos. We wandelen een behoorlijk lang stuk langs het Bruyningpad. Aangekomen aan het
einde van de brug over de E17 slaan we onmiddellijk rechtsaf. We wandelen in de richting van Hoeve te Coux.

16 Ecoduct

Net over de snelweg zie je het eerste ecoduct, waarover hiervoor reeds werd gesproken. Deze
is aangelegd om dieren te begeleiden van het stadsgroen Marionetten naar het Kennedybos.

17 Hoeve te Coucx

Hoeve te Coucx zou dienst doen als bezoekerscentrum maar voorlopig werd slechts één van
de schuren in 2006 gerenoveerd. De vernieuwde schuur was één van de eerste gebouwen die
ecologisch verwarmd wordt met pellets. Het huis en de andere stallingen heeft men
ongemoeid gelaten en zijn nu in een ver gevorderde staat van verkrotting. Sedert juli 2019
heeft de vzw Doerak (vroeger vzw Van Clé, die de kinderboerderij in Marke uitbaatte) zijn
intrek genomen in deze stadsgebouwen. Er loopt een brede samenwerking met andere
organisaties die zich inlaten met natuur- en milieu educatie (Natuurpunt – Jeugddienst –
JNM – Velt,…). De ontwikkeling is volop bezig. Er worden verschillende initiatieven
genomen, onder meer met het AZ Groeninge, met de bedoeling om op korte termijn enkele
groene parels te realiseren die ingepast zullen worden in een korte wandelroute. Er komt o.a.
een vlindertuin, een herinneringsboom, een geurtuin, een boomhut, enz.
We wandelen door Hoeve Te Coucx en komen vervolgens in de Cannaertstraat. Deze steken we over en we
vervolgen onze weg door het stadsgroen Marionetten. Voorbij de Cannaertsstraat vinden we een exemplaar van de
Kortrijkse eik, een unieke boom die op diverse plaatsen in Kortrijk is aangeplant.

18 Stadsgroen Marionetten

Op vandaag zijn er binnen het stadsgroen Marionetten 49 ha 93 are 63 ca in eigendom van de
stad Kortrijk. De totale perimeter bedraagt : 61ha 29are 79ca. Nog een 11 ha te gaan!
We wandelen verder en komen op het hoogste punt van het stadsgroen Marionetten, de
“Libel”: een gebiedsbepalende constructie. Het stadsgroen Marionetten is ingedeeld in 6
landschapskamers. Elke kamer heeft zijn eigen identiteit, een eigen relatie tot de natuur,
cultuur en landschap...
- Sint-Anna: bos en grasland,
- Smokkelpot: akkerlanden en weilanden,
- Bosstraat: grasland, in dit grasland komen er mettertijd Herefordrunderen, (dezelfde als
deze die we vinden in het natuurgebied ’t Schrijverke).
- De Libel: ruigte
- Cannaertstraat: ruigte en ten noorden van de E17: hooiland
- Hoeve ten Coucx: hooiland, dierenweide, natuur- en milieu-educatief centrum
De samenhang van het gebied wordt zichtbaar in het padennetwerk. Een rood pad doorkruist
het gehele gebied. We vinden er ontvangplekken en ijkpunten terug zoals het speelbos, de
Libel, Hoeve te Coucx, enz.
Wanneer we het einde van de rode wandelweg bereiken (Don Boscolaan), wandelen we rechts naar de
Torkonjestraat. We steken de brug over richting Marke en slaan de Keizerstraat in. Bij het begin van de Keizerstraat
zien we rechts de nieuw aangelegde weg voor de KMO-zone. We nemen de Decauvillestraat en wandelen zo in de
richting van ons einddoel… het OC van Marke.

U kan ook uw steentje bijdragen voor de natuur door zich lid te maken van Natuurpunt!

Natuurpunt Kortrijk

Maandagveld 5
8500 Kortrijk
056 / 200 510
info@natuurpuntkortrijk.be
www.natuurpuntkortrijk.be
Het Natuurgebied ‘t Schrijverke financieel steunen kan op ...
BE56 293 0212075 88
projectnummer: 5548
(vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest)

