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het spijkerpad lpt k dr de
vlasaer. als je goed kijkt zal 
je deze spijkers in het gebied 
tegenkomen. 
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Op pad met Pietje Pater 
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Het verhl achter Pietje Pater is n mysterie.  Vl 
mensen heen nog nit gehrd van de Vlasaer of 
van de Pietje-Patersbk en het Pietje-Paterspad dr-
hn de Vlasaer. Wij geven n nieuwe betekenis n 
deze figr dr iedern uit te nodigen om de Vlasak-
ker samen met hem te gn ontdeen en nieuwe verha-
len te gn schrijven en verzamelen rond de Vlasaer. 

Bij de drie toegangspunten (campus Kulak, campus Vives 
en het Gerstepad) bevinden zich richtingnwijzers die 
juie leiden nr verschiende unieke locaties bien 
de Vlasaer. Ga op pad met Pietje Pater en ontdek de 
verborgen parels.  

Vlasaer in Kortrijk is n verborgen 
oase van rust en ongerept groen in 
Hg Kortrijk. Het gebied wordt ont-
sloten dr de Etiee Saeln met 
ngrenzend de campuen Kulak en 
Vives. De Mndagweg scheidt het 
gebied van de wnwijk Lange Munte.  
Het is nHet is nat gebied rond de Pietje Pat-
ersbk met n variatie n bomen, 
struiken, aers en n struwl gr-
asveld. Vlasaer vormt n verbinder 
tuen mens en natr en tuen weten-
schap, onderwijs en wonen.

a: Ik zou grg weten wat juie favoriete plekje is in het gebied. Nm n gekleurde stn n de toegangspunten 
en ga op zoek nr jouw uniek plekje dat jij wilt kleuren. mk er n foto van en plts deze online met #vlasaer.

b: kom ns n kijkje nemen n het water. Geniet van deze mie plek en spot er diverse watervogels.

c: help me met de vlasaer netjes te houden en nm wat afval m als je dit  tegenkomt. 

d: soms zit het ns wat tegen of zit je in de put. kom dan mr nr deze plek om tot rust te komen.

e: hou je n de paden en respectr de wilde natr. hier wonen al mijn dierenvriendjes.    

f: vergt zeker gn ff: vergt zeker gn foto’s te nemen zodat je deze later nog kan terugbekijken of delen met #vlasaer. 

g: zet je gerust nr op de stoeltjes die ik gemkt heb. tip! ik heb k n klein ponton gebouwd in het water.  

h: verken de natr, klim in de bomen, mr pas op dat je broek niet afzakt!

regieur: isabele borgers, julie vandevelde
logistiek en veiligheid: eline ruijmen, michiel vandepoel
fotogrf: myrthe claesen, jae pelgrims

“hrlijk om te vertoeven hé, 
tis n korte wandeling in feite, 
mr ge zijt precies niet mr in Kortrijk”

“tis zo plezant om hier te komen, 
omdat je als ge in verschiende seizoenen komt, 
ae ‘nplantingen’ veranderen, hé.” 
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deze nwijzers 
kan je vinden 

drhn het gebied

 “als ge recht vr u kijkt, dan ziet ge dat pad en zegt ge, 
ja we gn da ne kr proberen. 

En zo ontdekt ge n hl mi stukje, prachtig.”

“Eigenlijk mr n pr jr 
geleden ontdekt”

Dit project mkt dl uit van n ntal zogenmde 'live projects' dr masterstu-
denten architectr n de universiteit Haelt. In Kortrijk werd de studenten 
gevrgd om de Vlasaer n te paen en n nieuw leven in te blazen. De toekomst 
van dit gebied stond al vaker ter discuie en is n zr delict proces. Drom kozen 
we ervr om te vertreen vanuit de bestnde kwaliteiten van de Vlasaer en gn 
te drastische ingrepen uit te voeren. Het hfoel van onze interventie is dan k de 
brt keis te laten maken met het gebied. Dit heen we gedn dr het gebied in 
kkrt te brengen en m te schrijven n n nieuw hfdstuk vr de Vlasaer. We 
gebruiken de figr “Pietje Pater” als leidrd om ons verhl n op te hangen en 
zeen vrnamelijk in op het ‘zelf ontdeen’ van de vlasaer.


