
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

Flux en Metamorfosen 
De Leie mag dan al de naam van 
Golden River dragen, lange tijd was 
ze bron van ergernis. Het water van 
de Golden River dat uitstekend 
geschikt was voor het roten van het 
vlas, bezorgde de vlassers rijkdom 
en maakte de streek welvarend. 
Tegelijkertijd waren de rootbakken 
en ‘het Fransche fabriekswater’ 
oorzaak van vervuiling en een 
doordringende stank in de 
Leiestreek. Mensen die langs de 
Leie woonden bouwden huizen met 
een blinde muur naar de Leie 
gekeerd. 
 
De Grote VerLEIEding 
Kortrijk als nijvere stad aan de Leie en centrum van de vlasteelt heeft nu een ware 
metamorfose ondergaan. Aanleiding was de opdracht het Scheldebekken via de Leie in 
verbinding te stellen met het Seinebekken voor zware scheepvaart. Daartoe werden in 
Kortrijk drie Leiebochten rechtgetrokken, zeven nieuwe bruggen gebouwd, stuk voor 
stuk architectonische hoogstandjes, en werd de rivier van 20 naar 32 meter verbreed. 
Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de ruimtes rond de Leie een facelift te 
geven: o.m. promenades, groene zones, Budabeach werden aangelegd en 
Leieboorden verlaagd. 
Alle reden dus om feest te vieren nu de werken voltooid zijn. Tot 27 september bundelt 
het evenementenprogramma De Grote VerLEIEding een rist activiteiten en projecten. 
Twee hoogtepunten daarin zijn Metamorfosen en Flux. 
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Metamorfosen 
Met het project Metamorfosen wil stad 
Kortrijk een klare kijk op de Leie en 
haar verleden geven. Centraal daarbij 
staat een tentoonstelling in een aparte 
loods van het nieuwe vlasmuseum 
Texture. Een instructieve 
tentoonstelling die je de evolutie laat 
zien van de rivier en de weerslag 
daarvan op de ontwikkeling van de 
stad.  
Metamorfosen neemt je vervolgens 
mee naar buiten (Metamorfosen XL) 
om je de Leiestreek te laten zien. 
Vanuit het museum ga je op weg langs 
een stroom van verhalen en beelden. Wie er met de fiets op uittrekt ontmoet van 
Comines-Warneton in Frankrijk tot Wielsbeke, dertig ankerpunten waar je vanuit een 
hoge stoel kan genieten van een uitzicht op de Leie. Infoborden vertellen je telkens 
welke rol de Leie daar gespeeld heeft.   
 
Flux 
Flux is een kunstproject en staat voor een kunstroute langs de Leie. Curatoren Joost 
Declercq, Tanguy Eeckhout en Gautier Platteau laten de bezoeker de Leie zien als 
inspiratiebron voor verschillende kunstvormen.  
In Kortrijk nemen ze je mee naar zeven verschillende locaties. In het Broelmuseum is 
dat een tentoonstelling die o.m. werken van de Latemse schilders laat zien en 
realisaties van de kunstwerkstede De Coene.  
De sierlijk wervelende Collegebrug – 
aan de Collegetoren die volgend jaar 
uit de Kortrijkse skyline verdwijnt  - 
krijgt kleurrijke geometrische figuren in 
vlastouw aangemeten die zich na het 
invallen van de duisternis 
transformeren tot een fluorescerend 
schouwspel. Je waant je op een 
andere planeet. Een kunstproject van 
de jonge kunstenaar Tom Dekyvere 
met zijn bedrijf Them Sculptures, die 
de opdracht kreeg vlas (textiel), licht 
en Leie met elkaar te verbinden. 
Op het Sint-Amandsplein werd een houten velodroom gebouwd, bedoeld als 
ontmoetingsplaats van mensen die fietsend of wandelend samen willen zijn.  
Zelfs de geur van het (vroegere) vlas in rootputten of in hekken in het Leiewater wordt je 
niet onthouden. Je kan die geur opnieuw opsnuiven in Texture waar Peter De Cupere 
‘het parfum van de Leie’ opnieuw samenstelde. 
 
Zo kan iedere bezoeker de renaissance van stad Kortrijk van dichtbij meebeleven. 
   



Info 
 
Texture 
Noordstraat 28, 8500 Kortrijk 
 
Flux en Metamorfosen (XL) 
Tot 27 september 2015 
Buitenlocaties permanent gratis te bezoeken 
Openingsuren:  

• Metamorfosen (toegang via balie Texture): dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 
18 uur; de maandag gesloten. Metamorfosen XL is permanent gratis 
toegankelijk. 
Ticketprijs: € 3 (inclusief bezoekersgids);  

• Flux 
dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 tot 18 uur; zaterdag en zondag van 11 tot 18 
uur; de maandag gesloten 
Startpunt : Broelmuseum (Broelkaai 6) of Texture  
Ticketprijs: € 6 (inclusief bezoekersgids) 

 
Combiticket: € 9 (Metamorfosen+Flux+Texture); gratis voor kinderen tot 12 jaar  
 
www.fluxkortrijk.be; www.metamorfosen.be; www.texturekortrijk.be; 
www.degroteverleieding.be  
 

Twee nieuwe fietslussen (Leiestreek Lusjes) helpen je om de Leiestreek in ruime zin 
(Metamorfosen XL) te verkennen. Zie gratis app met uitleg op www.west.vlinderen.be  
 
 
Persinfo:  Koen Duyck  koen_duyck@bad.be 
 
Foto 1: Zicht vanop de Collegebrug op de Leie, de Collegetoren (die in 2017 verdwijnt) 
en (rechts) de promenade Diksmuidekaai 
Foto 2: Het nieuwe Vlasmuseum Texture met één van de dertig hoge stoelen die je een 
zicht op de Leie geven 
Foto 3: 0134 De Collegebrug (zie gegevens in tekst; Tom Dekyvere) 
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