MORGENSTONDROUTE
Uitgegeven door vzw. Dwars door Bellegem
Afstand: 6,75 km
Parkeergelegenheid: Plaats (aan de kerk) Bellegem
Parcours: verhard
Bewegwijzering: neen
Stopmogelijkheden: neen (alleen bij start en eindpunt: taverne "De Koekeliere")

WEGOMSCHRIJVING
U start aan de kerk te Bellegem. Steek de Bellegemsestraat over aan "Dexia" en wandel de Walleweg in. Na 100m draait u de
straat (Processiestraat) rechts in. Na 35m neemt u het wandelpad langs de ingang van het O.C. De Wervel. Dit wandelpad
volgt u tussen de huizen tot aan de Sint-Pietersweg. U gaat naar rechts. Na 100m komt u aan een kruispunt. U slaat linksaf
(Roodhuisweg), volg deze straat 270m, u komt op een wandelpad. Op het eind van dit pad komt u in de Manpadstraat. U gaat
naar rechts. Bovenaan de helling komt u aan een gevaarlijk kruispunt (Bellegemsestraat), die steekt u over en vervolgt de
wandeling in de Leuzestraat. Na een 400m komt u voorbij de garage "Renault". Opgepast, 50m verder bevindt zich op de
linker kant een klein wandelpad. Neem dit wandelpad en geniet van het mooie zicht op Argendaalbos en Argendaalhoeve.
Volg dit 1,4km lange pad voorbij de Argendaalhoeve en het Argendaalbos. Langs de bosrand staat een bank, geniet eens van
de rust en de omgeving. U komt nu op de N50, grote baan Kortrijk naar Doornik. Ga naar rechts, loop een 40m op het fietspad,
en draai de Leuzestraat rechts in. Na 400m langs het bos gewandeld te hebben, draait u rechts in, Tobergse. Aan de
Sasboslaan gekomen draait u naar rechts. 150m verder naar links afdalen Hermitagelaan. U komt terug uit het bos en aan de
T-splitsing gaat u rechts in de Leuzestraat. Geniet van het prachtig zicht op Bellegem. U daalt en we klimmen. Na 500m
neemt u links de Steenlandermeers. Na 220m terug naar rechts de Groenweg. Aan het volgende straatje 200m Kromwegelke
gaat u links. Opgepast, juist voorbij het eerste huis neemt u direct rechts het kleine pad tussen de huizen. Op het einde van dit
pad komt u op de Tonnenmakersstraat. Ga naar rechts, na 50m terug naar links Groenweg. Kijk nu en dan eens om naar het
mooie vergezicht. Bij helder weer kunt u de Mont St-Hubert en de torens van Doornik zien. Volg de groenweg tot het eind. U
komt op een T, Dottenijsestraat. Ga links naar beneden, na 40m rechts tussen de huizen is terug een wandelpad. Volg dit
wandelpad tot het eind. U bent er bijna, nog een kleine beklimming naar de kerk en u bent terug aan de startplaats.
Hebt u genoten van deze "Morgenstond" wandeling?... Probeer ook eens de andere langere wandelingen, www.dwarsdoorbellegem.be
Indien u opmerkingen hebt gelieve deze over te maken op het contact van onze webpagina.

