Het eiland De Balokken is de ideale plaats om te
onthaasten. Het is een jong park in volle ontwikkeling
en je kunt er genieten van een bijzonder rijke fauna
en flora. Graslanden, loofbomen en een rietveld,
gecombineerd met wandelpaden en zithoekjes,
maken van De Balokken een charmante plek. In de
moeraszone met houten vlonderpad waan je je in
een groot natuurgebied, ver weg van de stad maar
toch dichtbij. In de hondenzone kunnen trouwe
viervoeters, onder het waakzame oog van hun
baasjes, veilig vrij rondlopen en ravotten.
De Balokken is ook een beetje Frankrijk, want na
de rechttrekking van een vroegere meander op
de ‘Oude Leie’ is een stukje van het eiland Frans
grondgebied.

Ontstaan
Het 36 ha grote domein zit tussen de nieuwe en de oude
Leie geklemd en ontstond bij de rechttrekking van een
Leiemeander in 1992. Zo werd de Leie bevaarbaar gemaakt
voor schepen tot 1350 ton. 20 hectare werd opgehoogd
en tussen 1993 en 1995 ingericht als park. Onlangs kon het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) ook de resterende
gronden op het eiland verwerven waardoor het park kon
groeien tot ruim 30 ha. Alleen de omgeving van de cafetaria,
met jachthaven, trekkershutjes, kampeerautoterrein en de
centrale voormalige hoeve ‘Hof ter Walle’ worden niet door
ANB beheerd.

rietzanger

Fauna en flora
De Balokken werden aangelegd met inheemse, ecologisch
waardevolle bomen en struiken. Rietveld, graslanden,
loofbomen en moerassige delen wisselen elkaar af. Rond
het moeras staan nog een aantal oudere schietwilgen.

WELKOM IN DE

Hoewel het park nog heel jong is, is het al in trek bij heel
wat dieren. Zeldzame diersoorten, zoals de kamsalamander,
vonden er al hun onderkomen, een bewijs dat de natuur
hier volop haar gang kan gaan.

WERVIK

Ook heel wat vlindersoorten fladderen rond op de open
grasvelden, zoals het kwetsbare bruin blauwtje of de
sleedoornpage. De moeraszone trekt vogels van het rietland
aan, zoals de rietzanger en de karekiet. Ook de houtsnip is
er regelmatig te gast.

BALOKKEN
Beheer en recreatie
Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert De Balokken
met aandacht voor de natuurgerichte ontwikkeling van
het park.
De hoger gelegen gronden werden bebost en zijn met
speelheuvels ingericht tot het langverwachte speelbos.
Op de hondenweide krijgen viervoeters de vrije loop. De
laaggelegen graslanden zijn heringericht als ‘Leiemeers’
met uitgraving van een voormalige Leiemeander en de
simulatie van een middeleeuwse site met walgracht. Door
vernatting kan deze zone zich samen met de bestaande
moeraszone terug ontwikkelen tot een complex van
waardevolle natte riet- en graslanden. Een nieuwe
kijkhut met zicht op de Leiemeers, picknicktafels en
parkeerplaatsen voor minder mobiele recreanten bieden
extra troeven. In het kader van het Corrid’Or-project
betaalde Europa mee aan de verdere inrichting van het
park.
De toeristische troeven van De Balokken verliezen we niet
uit het oog. Ook de pleziervaart heeft haar eigen stek
op het eiland met een kleine passantenjachthaven met
diverse aanmeermogelijkheden.
Vlakbij vind je ook twee trekkershutjes en een kleinschalig
kampeerautoterrein waar je in alle rust kunt overnachten.
Wie rustig wil nagenieten op een terrasje, kan
dat in de cafetaria ‘De Balokken’ met fietsstalling,
parkeermogelijkheden en sanitaire voorzieningen.

sleedoornpage

Bereikbaarheid
Te voet of met de fiets
Het eiland De Balokken is bereikbaar via de in het oog
springende rode fietsers- en voetgangersbrug over de Leie
(aan de achterkant van het Nationaal Tabaksmuseum Koestraat 63). Vlakbij vind je aansluiting op het fietsnetwerk.

vliegenzwam

Met de auto

groot dikkopje

Met de auto rij je het recreatiedomein binnen via de
Balokkenbrug aan de nieuwe parkbegraafplaats (op het einde
van de Hansbekestraat). Je kunt je auto daar parkeren of op de
parking bij de cafetaria. Ook bij het Nationaal Tabaksmuseum
(Koestraat 63) vind je voldoende parkeergelegenheid.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Met de auto: De ingang van het Kennedybos ligt langs de Kennedylaan.
Met de fiets: Het bos is het best te bereiken met de fiets via het
fietspad van Kortrijk centrum naar het Hoge.

MEER INFORMATIE
Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
T 050 24 77 40 E anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be
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