
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GERMAIN DERYCKE WANDELPAD 
 
 
Uitgegeven door vzw. Dwars door Bellegem 
 
Afstand: 10 km 
Parkeergelegenheid: Plaats (aan de kerk) Bellegem  
Parcours: verhard  
Bewegwijzering: neen  
Stopmogelijkheden: neen (alleen bij start en eindpunt: taverne "De Koekeliere") 

 

 
WEGOMSCHRIJVING 
 
U start op de plaats van Bellegem aan het standbeeld van Germain Derycke, u gaat omhoog richting 
Bellegemsestraat, om 40m verder links de weg het Straatje te nemen tot u aan het OC de Wervel uitkomt. Het 
gebouw rechts van de Wervel was vroeger de gemeenteschool waar Germain Derycke school liep in het lager 
onderwijs (zie nr.4 op plan). U neemt het wandelpad langs de Wervel naar beneden tussen de huizen tot aan de 
Sint-Pietersweg. U gaat naar rechts. Na 150m komt u aan een kruispunt. U slaat linksaf (Roodhuisweg), volg 
deze straat 250m, u komt op een wandelpad. Op het eind van dit pad komt u in de Mandpadstraat. U gaat naar 
rechts (20m) tot aan een kapelletje waar je linksaf gaat, de lichte helling omhoog. Bijna boven (aan de grens van 
de wijk ’t Rode Paard) volgt u naar rechts het paadje verder omhoog tot u aan een van de hoogste punten van 
Bellegem komt. Het einde van dit pad komt uit tussen twee huizen. U slaat linksaf en kort daarna rechts af op een 
kasseiweg die naar beneden loopt tot aan de Bellegemsestraat. U steekt de straat over (opgepast verkeer) en 
stapt de Argendaalstraat in. U neemt het wandelpad links op 100m en gaat tot aan de Doornikserijksweg. U 
gaat links op het fietspad om na enkele meter de grote baan over te steken (OPGEPAST VERKEER!) de 
Kantineweg in. U volgt de weg tot u aan een wandelpad komt dat u verder volgt. Op het einde van het 
wandelpad gaat u rechts opnieuw op een wandelpad. Het wandelpad wordt een bredere asfaltweg, waar u na 
100m links het wandelpad neemt dat op het einde terug in een bredere asfaltweg uitkomt (Puttensweg), daar ga 
u rechts licht stijgend tot aan de Doornikserijksweg. Daar ga u links en blijft u links van de grote weg. Nu 
wandelt u voorbij de vroegere kleuterschool (juist voor de kapel) waar Germain als kleuter naar school ging (zie 
nr.3 op plan). Over de kapel gaat u voorbij het gebouw waar vroeger het café restaurant “In de Ronde van 
Vlaanderen” was, het huis van Germain Derycke (zie nr.2 op plan). Daar voorbij neemt u links de Perykelstraat 
tot de eerste straat rechts, de Perykelstraat. Deze straat volgt u, rond de waterreservoirs, naar beneden tot aan 
de eerste straat rechts Beerbosstraat. U neemt die straat tot 10m voor de grote baan, waar u aan het hoekhuis 
links de oprit neemt van het huis, zeer steil naar beneden, zodat u uitkomt op een wandelpad rechts. Op het einde 
van het wandelpad komt u uit op een bredere weg, de Labroyeweg, u blijft deze weg volgen tot de eerste straat 
rechts de Ballingstraat. Op het einde van deze weg komt u het vernieuwde geboortehuis tegen van Germain 
Derycke (laatste huis rechts nr.1 in de straat, zie nr.1 op plan). Nu moet u de Doornikserijksweg over steken 
(OPGEPAST!), en het fietspad rechts nemen. U volgt het fietspad tot 25m over de Leuzestraat waar u links het 
wandelpad neemt “Het Argendaalpad”. U volgt het pad 1,5km, langs het Argendaalbos en de Argendaalhoeve, 
tot u uitkomt op een asfaltweg de Leuzestraat waar u rechts afslaat tot voorbij de Renault garage. U neemt de 
eerste straat links de Groenweg tot aan een T, daar ga je rechts tot de volgende T, waar u links gaat, de 
Groenweg volgen. Als u links aan een kapelletje passeert neemt u de straat rechts, nog altijd de Groenweg tot op 
het einde waar u uitkomt op de Dottenijssestraat. Daar slaat u links af om na 30m rechts de weg te nemen die 
overgaat in een wandelpad. Op het einde van het pad komt u uit in de Bellegemkerkdreef, waar u rechts naar 
boven gaat tot voorbij de kerk. Dit is het einde van de tocht. 
 
 
Blz.2 ook nog bewegwijzeringplan.  
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Hebt u genoten van deze "Hellingen" wandeling?... Probeer ook eens de andere wandelingen, www.dwarsdoorbellegem.be 

Indien u opmerkingen hebt gelieve deze over te maken op het contact van onze webpagina. 


