HELLINGENROUTE
Uitgegeven door vzw. Dwars door Bellegem
Afstand: 20 km
Parkeergelegenheid: Plaats (aan de kerk) Bellegem
Parcours: verhard
Bewegwijzering: neen
Stopmogelijkheden: taverne "De Steenlander" - taverne "De Geit"

WEGOMSCHRIJVING
Ga de "Plaats" naar beneden via de "Rollegemsestraat" ter hoogte van nr. 15 en 17
(appartementsgebouw) neemt u links het pad, na 65m volgt u het pad naar rechts, de afdaling is 260m lang.
U komt op een asfaltbaan "Munkendoornstraat", ga naar rechts, opgepast bij het oversteken van de
"Rollegemsestraat". 80m verder neemt u rechts de stijgende asfaltweg (Kapelweg) tot aan de T. U gaat
links "Walleweg" en na 45m direct rechts "Priesteragestraat", u komt voorbij het schutterslokaal met
staande wip. Volg deze rechte baan tot op de T. Ga rechts af "Manpadstraat" tot aan het volgend kruispunt.
Neem links de kasseistraat "Processiestraat" tot aan de N50 grote baan Kortrijk-Doornik. "OPGEPAST"
oversteken, neem de kleine landweg (enkele meters naar rechts) tussen de velden, na 550m komt u terug op
een asfaltweg. Blijf rechtdoor wandelen, het asfalt wordt een landbouwweg, u steekt een beek over,
rechtdoor tot u terug op een asfaltbaan komt "Evangelieboomstraat". Sla rechts af en volg deze (950m)
lichtstijgende baan tot aan het kruispunt met de "Kreupelstraat", steek deze over en blijf de asfaltbaan
"Laatste Oortje" volgen (1400m), u komt voorbij de taverne "De Geit" (de dorstige laven) op het eind van
Laatste Oortje aan T, "Kanteinstraat" draait u linksaf, (richting "Ter klare molen"). Aan volgende T
"Beerbosstraat" naar rechts, 120m verder neemt u het asfaltbaantje naar links "Brucqstraat". Tijd om eens
het landschap te bewonderen. Daal deze kronkelbaan af en beneden gekomen sla rechts af, aan het volgend
kruispunt neemt u rechts de "Zandbeekstraat". Blijf rechtdoor wandelen (1400m), trotseer nog een helling,
voorbij waterreservoir, aan T-"Perykelstraat" naar rechts. 250m verder slaat u de "Boskariere" links in.
Na 475m sla je een kleinere asfaltbaan in naar links eveneens de "Boskariere". Na 200m wordt de baan een
wandelpad, ga recht door aan het kapelletje en volg het kleine wandelpad, het pad wordt weer een bredere
asfaltweg “Kantineweg”, u komt terug aan de N50. OPGEPAST "Doornikserijksweg" oversteken en ga
naar links. Juist voorbij de Citroën garage slaat u rechts in. De asfaltweg gaat over in een wandelpad. Op het
einde neemt u rechts de “Argendaalstraat” tot aan de “Bellegemsestraat” dat u links neemt 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 mooie zicht op Argendaalbos en Argendaalhoeve. Volg dit lange pad
voorbij de Argendaalhoeve, het Argendaalbos. Langs de bosrand staat een bank, geniet eens van de rust en de
omgeving. U komt nu terug op de N50. Ga naar rechts, loop een 45m 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. 160m verder naar links afdalen "Hermitagelaan" in. U komt
terug uit het bos en aan de T-splitsing gaat u rechts "Leuzestraat". Geniet van het prachtig zicht op
Bellegem. We dalen en komen voorbij een kapelletje. 120m verder slaat u linksaf, u neemt dit wandelpad
naast de beek. Het pad komt terug op een T. Sla links af "Dottenijsestraat" voor u klimt, is er misschien tijd
voor een verfrissing. Op de rechterkant hebt u de taverne "De Steenlander". Na de beklimming komt u aan
een kruispunt, sla rechts af "Ijzerhandstraat", volg deze baan (1km) tot aan de volgende T met de
"Steenlandermeers". Naar rechts verder tot aan het kruispunt, daar links “Dottenijsestraat” in. Na 220m
neemt u rechts het wandelpad naar boven, 200m verder neemt u links het wandelpad tot aan de
“Tonnenmakersstraat”, daar gaat u rechts. Ga recht door de “Groenweg” in en de “Volksberg” in. In de
Volksberg draait u de tweede straat links in (Volksberg), 75m verder op de linkerkant tussen de huizen is er
het wandelpad die achter het voetbalplein loopt. Volg deze 150m en draai links mee op het wandelpad tot aan
de T. U komt aan de Rijksbasisschool, "Groenweg". Volg de Groenweg rechts 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.
Blz.2 ook nog bewegwijzeringplan.

HELLINGENROUTE
Uitgegeven door vzw. Dwars door Bellegem
Afstand: 20 km
Parkeergelegenheid: Plaats (aan de kerk) Bellegem
Parcours: verhard
Bewegwijzering: neen
Stopmogelijkheden: taverne "De Steenlander" - taverne "De Geit"

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.

