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Met de overtollige klei uit de uitgraving voor de 
aanleg van de E17 werd dit stuk restgrond van 14 
hectare opgevoerd. Hierop werd in maart 1971 het 
bos aangeplant.  Door de kalkrijke kleigrond heeft 
het bosje een uniek karakter en vind je er speciale 
planten zoals rietorchis en gevlekte orchis.

NATUURWAARDEN
Het bos bestaat vooral uit inheemse bomen zoals zomereik, 
haagbeuk, berk, beuk en winterlinde. 
De bosrand is heel gevarieerd en lokt vele insecten en vogels. 
We vinden er typische soorten zoals eenstijlige meidoorn, 
gewone vlier, kardinaalsmuts, wilde rozen en sleedoorn.

Door de aanwezigheid van kalk in de bodem beschikte het 
Kennedybos over een schitterende basis voor de ontwikkeling 
van een specifieke, zeldzame flora gebonden aan kalkrijke 
grond. Rond 1980 waren er de ontdekkingen van een tiental 
soorten orchideeën. Nu vind je er nog veel rietorchis, gevlekte 
orchis, breedbladige wespenorchis en hondskruid.

Het Kennedybos is belangrijk als overwinteringsgebied voor 
soorten als buizerd, sperwer, torenvalk, en houtsnip en als 
broedgebied voor onder andere torenvalk, bosuil, kleine 
bonte specht, fitis en zwartkop. De rijke flora trekt een grote 
verscheidenheid van vlinders aan zoals Icarusblauwtje, groot 
dikkopje en argusvlinder.

KENNEDYBOS
WELKOM IN HET

Dankzij de poel kun je de groene kikker horen kwaken, maar 
ook de gewone pad, bruine kikker, alpenwatersalamander 
en kleine watersalamander vinden er hun thuis.
Ligging en bereikbaarheid

gevlekte orchis

IN KORTRIJK

groene kikker

buizerd

groot dikkopje

vliegenzwam

LIGGING EN BEREIKBAARHEID

Met de auto: De ingang van het Kennedybos ligt langs de Ken-
nedylaan. 
Met de fiets: Het bos is het best te bereiken met de fiets via het 
fietspad van Kortrijk centrum naar het Hoge.
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