
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVONDROODWANDELING 

 
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 aan de kerk van Bellegem. Steek de straat over aan de "Dexia" bank en wandel de Walleweg 
in. U gaat de Walleweg naar omlaag tot aan de vroegere Tramstatie. Daar gaat u naar rechts de 
Priesteragestraat in, (dit is een stuk van de oude tramroute Kortrijk-Moeskroen). U ziet recht voor u 
het lokaal en de schietpers van de plaatselijke handbooggilde. Ga rechtdoor tot aan de volgende T. 
Bemerk de oude pastorij aan uw rechterzijde voorbij de nieuwe verkaveling. Aan het einde van 
Priesteragestraat slaat u rechts af en komt u in de Mandpadstraat. Aan het tweede kapelletje gaat u 
naar links 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. 
Onderweg en hier hebt u voortdurend een mooi vergezicht op Bellegem. Het einde van dit pad komt 
uit tussen twee huizen. U slaat links af en kort daarna rechts af op een kasseiweg die naar beneden 
loopt tot aan de Bellegemsestraat. U steekt de straat over (opgepast verkeer) en gaat rechts in de 
Bellegemsestraat tot aan het eerste kruispunt waar u links de Leuzestraat naar omlaag gaat. Voorbij 
de Renault garage neemt u links het wandelpad en geniet van het mooi zicht op het Argendaalbos en 
de Argendaalhoeve. Volg dit lange pad tot voorbij de Argendaalhoeve. Langs de bosrand staat een 
bank, geniet even van de rust en de omgeving. U komt nu op de N50 (rijksweg Kortrijk-Doornik). Ga 
naar rechts, loop een 40m. op het fietspad en draai de Leuzestraat rechts in. Na 400m langs het bos 
gewandeld te hebben, draai je rechts in (Tobergse). Aan de Sasboslaan gekomen draait u naar rechts. 
Na 150m. draait u naar links in de Hermitagelaan. U komt terug uit het bos en aan de T-splitsing gaat 
u naar links. Iets verder slaat u de IJzerhandstraat in (naar rechts). U volgt de IJzerhandstraat tot het 
einde, kruis eerst de Dottenijsstraat, buig iets verder mee naar rechts en kom aan de volgende T met de 
Steenlandermeers. U gaat naar rechts tot aan de kruising met de Dottenijsstraat (zie ook het zoveelste 
kapelletje). U neemt links de Dottenijsstraat tot aan het volgende landwegeltje (Kromwegelke). U 
neemt dit pad tot aan de huizen. Tussen de huizen vind je een paadje naar links. Neem dit pad en op 
het einde komt u aan de Tonnenmakersstraat. Ga rechtdoor de Hoefsmedenstraat in (nieuwe straat 
met een nieuwe verkaveling) tot aan de Rijksschool. Daar slaat u rechts af en u bent in de Groenweg. 
De Groenweg volgt u naar links en u buigt mee naar links tot aan de T met de Dottenijsstraat. Ga 
links naar beneden, na 40m rechts tussen de huizen is er terug een wandelpad. Volg dit wandelpad 
tot het einde. U bent er bijna, nog een kleine beklimming naar de kerk en u bent terug aan de 
startplaats. 
 
 
Hebt u genoten van deze "Avondrood" 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. 

 

 
 
Blz.2 ook nog bewegwijzeringplan.  
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