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De Bevergemroute neemt u mee naar diverse locaties te Zwevegem, Heestert, Moen, Sint-

Denijs en Avelgem (garage Amar), waar de serie “Bevergem” werd opgenomen. 

Onderweg wordt er ook aandacht besteed aan andere bezienswaardigheden. 

De route kunt u verkennen per fiets (voor auto, vespa, bus is er een aangepast trajact). 

Download de Bevergemroute op www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-

fietsroutes  

Een afzonderlijk wandellusje van 9 km over de opnamelocaties in Sint-Denijs kan je vinden 

onder: www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes 

 

ALGEMENE INFO 

1- De start- en eindplaats van de Bevergemroute bevindt zich op de “Transfosite”, 

bereikbaar via de Transfostraat 3 te Zwevegem. 

Er is parking voorzien. 

 

2- Transportmiddelen 

2.1- Fietsen: wie ter plaatse een fiets wenst te huren kan terecht bij: 

 Mobiel, Minister Tacklaan 57, Kortrijk, www.mobiel.be 

 Fietsen Henk Laverge, Avelgemstraat 156, Zwevegem, www.fietsenhenklaverge.be 

Best tijdig reserveren!! 

 

2.2- Spreekt een vespatocht u aan, u kunt boeken via www.vespa2rent.be waar je ook de 

aangepaste vesparoute ontvangt. 

 

2.3- Verkiest u de diverse locaties met een bus te verkennen, onder begeleiding van een 

gids (contact zie verder), dan kunt u rechtstreeks terecht bij “Bussen Cortina” via 

www.cortinacars.be. 

 

3- De trajecten 

3.1- De Bevergemroute bedraagt in totaal 46,1 km. 

a) Deel 1 = D1 vanaf Transfo tot “Basisschooltje” = Moenplaats 12 = 13,4 km 

Indien retourtraject vanaf Moenplaats terug naar Transfo => +6,8 km 

 Totaal: 20,2 km 

 

b) Deel 2 = D2 vanaf Moenplaats over de opnamelocaties te Sint-Denijs terug  

naar Transfo = 23,7 km 

Indien vanuit Transfo naar Moenplaats => +6,8 km 

 Totaal: 30,5 km 

 

c) Deel 3 = D3 vanaf Kerkomtrek te Heestert = opnames op het “Kerkhof” over de 

“Garage Amar” naar Moenplaats = opnames basisschool = 9 km 

 

 

http://www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes
http://www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes
http://www.zwevegem.be/vrije-tijd/uit-in-zwevegem/wandel-en-fietsroutes
http://www.mobiel.be/
http://www.fietsenhenklaverge.be/
http://www.vespa2rent.be/
http://www.cortinacars.be/


  

4- De fiets-, vespa-, en busroute kunnen ook begeleid worden door een regiogids van 

“GidsenPlus”: - Toon Devos, tel. 0478 38 17 70 

   - Jan Goemaere, tel. 0473 93 15 18 

 

 

5- Sanitaire en verfrissende stops op of maximum een 100 m afwijkend van het traject: 

5.1- Deel 1 

 Op de site Transfo: café De Speedboot (van half juni tot half september tijdens de 

weekends) en cafetaria Duiktank 

 Na ± 2,5 km, vooraleer het kanaal te dwarsen in Zwevegem-Knokke: “Coco” 

 Na ± 2,5 km, “Uilenspiegel”, Avelgemstraat 171, Zwevegem-Knokke (= naast het 

traject) 

 Na ± 8 km “’t Herreke”, Pontstraat 90, Heestert (kinderboerderij) 

 Na  ± 10,5 km “De Gilde”, Gauwelstraat 33, Heestert (= naast het traject) 

 Na ± 10,7 km “Ter Errewaerde”, Plein 8, Heestert 

 Na ± 11 km “De Waterhoek”, Outryvestraat 27, Heestert 

 Na ± 13,4 km “’t Oud Gemeentehuis”, Moenplaats 1, Moen en café “Centrum”, 

Kerkstraat 1, Moen 

 

Indien er wordt geopteerd om de retourweg te nemen vanaf Moenplaats 10 

komen we voorbij het “Sint-Pietershof”, Kraaibosstraat 6, Moen. 

 

 

5.2- Deel 2 

 Na ± 4,4 km “l’Envie”, Helkijnstraat 38, Sint-Denijs 

 Na ± 4,6 km Cultuurcafé “De Vrijheid”, Helkijnstraat 1, Sint-Denijs 

 Na ± 11 km “De Zon”, Driesstraat 26, Sint-Denijs 

 Na ± 11,5 km “Driwiski”, Driesstraat 38, Sint-Denijs (= naast het traject) 

 Na ± 13,1 km “’t Klokhuis”, Vinkestraat 7, Sint-Denijs (= naast het traject) 

 Na ± 18 km “’t Balladehof”, Hoogstraat 15, Sint-Denijs 

 Na 19,3 km “De Freezebeeze”, Sint-Denijsstraat 23, Zwevegem = hoevepicknick. 

 Na ± 21,8 km “Sachsen”, Avelgemstraat 23, Zwevegem (= naast het traject) 

 Na ± 22,8 km “Santater” en “Den Toog”, resp. Otegemstraat 81 en 98, Zwevegem 

(= naast het traject) 

 Na 22,6 km “’t Damberd”, Kouterstraat 28, Zwevegem 

 Op het einde van de tocht, resp. Otegemstraat 269 en 271, Zwevegem:  “Stokerie” 

en “Tende” 

  



  

BEVERGEMROUTE DEEL 1 

Vanaf Transfo (1) naar Moenplaats 12 Moen 

Vermeldingen in “vet” verwijzen naar opnamelocaties, in (!!cursief!!) foto’s “onderweg D1” 

 

Vanaf “Transfo (1)” begeven ons richting  

“duiktank” langs waar we op het jaagpad 

van het kanaal “Bossuit-Kortrijk” terecht- 

komen. Rijden 1km naar rechts om dan 

 een bocht van 180° te  nemen die ons 

 naar de “Lettenhofstraat” leidt.  

Dwarsen de “Ellestraat” en rijden 100m  

verder het fietspad naar links op. Dit 

volgen we over ± 800m waar we de 

“Avelgemstraat” naar links oprijden, over 

de brug (!!D1 - foto1!!).  

Rijden via het ronde punt, de overzijde 

“Hellekenlos” in, rijden op de “T” rechts, 

tot we ± 250m verder L-af kunnen in de 

“Kwadestraat”. Na ± 400m komen we 

terug op een “T”, rechtsaf over ± 550m tot 

we L-af de “Dokkestraat” kunnen inrijden. 

Na 800m de “Vierkeerstraat” die we L-af 

nemen tot we 1 km verder R-af de “Korte- 

straat” kunnen inrijden (!!Links “Banhout- 

bos”D1 - foto2!!). Rijden over de “Korte- 

straat (2)“ en verder R-af (!!D1 - foto3!!) 

“Astenstraat (2)” over in totaal  ±700m. 

Slaan R-af op de kruising met de “Pont- 

straat”, volgen deze straat over ± 4km.  

35m voorbij de “Charles Decockstraat 

(rechts van de weg) draaien we het fietspad 

op die ons via de “Jan Joseph Raepsaetstraat” tot op de “Stijn Streuvelsstraat leidt. Dwarsen de 

GEVAARLIJKE N8, en rijden de “Kerkomtrek” op (!!D1 - foto4 & 5!!).We volgen de “Kerkomtrek (3) tot we 

de V-dagstraat R-af kunnen inrijden tot aan de “Outrijvestraat” L-af. 

We rijden op deze weg tot we na ± 700m R-af de “Sportstraat” inrijden. Deze straat volgen we (!!D1 - 

foto6!!) over 1 km tot we aan de voetbalvelden van FC Moen, L-af de “Processieweg” inrijden, richting 

“Moenplaats” (4), (!!D1 - foto7!!). 

 

 

  



  

BEVERGEMROUTE deel 1  

Foto’s: © De Wereldvrede 

 

 

Loft Freddy (1) Op het 1°verdiep van het 

mekaniekers-gebouw op de 

“Transfosite” installeert Freddy zijn loft. 

Het ziet er in  het begin allemaal wat 

Transfo vervallen (of authentiek) uit, maar niets 

dat de bankkaart van “Service Invest” 

niet kan oplossen! Kenny & Lorenzo 

eten er hun “stuten” op en er 

paraderen menige “prenten” door deze 

ruimte. 

   

KLC (1) Het kloppend hart van Bevergem is 

de kringloopwinkel. Je vind het op het 

gelijkvloers van het 

mekaniekersgebouw op de “Transfo- 

Transfo Anja is in haar opzeg, maar Martine, 

Kenny & Lorenzo kan je hier meestal 

vinden. Voor nieuwe kracht Hilde is het 

allemaal nog wat wennen.   

  

 

Stort (1) Verscholen achter het 

Transfogebouw kan je de werf vinden 

waar Claude zijn serviceflats wil 

bouwen. Met wat “brol” in de 

fundamenten  

Transfo  moet dat allemaal wat sneller en 

goedkoper kunnen.   

 

 

Winkel Kurt (1) De winkel van Kurt waar Anja haar 

winnend Lottobiljet kocht en waar 

Danny elke dag z’n pintje komt drinken. 

In de achterkamer  

Transfo kijkt Kurt Tv met z’n kippen. 

 

 

 



  

 

Onderweg D1-foto1: wanneer we kanaal Bossuit-Kortrijk dwarsen in Zwevegem-Knokke zien we rechts o.a. 
de "Vaarttaluds" waar vroeger een "souterrain"  was, te situeren op het grensgebied Zwevegem-Heestert-
Moen. 
 
Onderweg D1-foto2: als we op de "Vierkeerstraat" rijden zien we links het "Banhoutbos" waarin het 
kasteel van "Banhout" werd opgetrokken in 1854. 
 
 
 

Amar gaat (2) Als hij niet in zijn garage zit, dan 

gaat Amar 

koersen. koersen. Hier komt hij langs op zijn 

tochtjes. 

Plattelandswegen: 

Korte- en Astenstraat 

te Heestert. 

 
 
 
Onderweg D1-foto3: Gerestaureerde hoeve bouwjaar 1871, Pontstraat 32, Heestert 
 
Op het voetbalveld van “Sparta Heestert” hebben ook opnames plaatsgevonden. 

 
Onderweg D1-foto4: OLV Hemelvaartkerk Heestert met restanten uit de 16° eeuw, volledig afgebrand in 
1931, heeft terug de oorspronkelijke vorm. 

 
Onderweg D1-foto5: "Heestert Military Cemetery", begraafplaats 1ste Wereldoorlog.  
 

 
 

Kerkhof (3) Een korte rol is weggelegd voor het 

kerkhof van Heestert als de fietsers hier 

voorbij rijden. 

     

Kerkomtrek 

Heestert 

 
 
 
 
 
Onderweg D1-foto6: "Goed te Moen" of "Goed te Mouden". "Goed" bestond uit complex geheel van 
omwallingen met kasteel, hoeve, … 1° vermelding van de hoeve in 1443, nu nog enkel de hoeve met 
restanten van 17°-18° eeuw. 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

Basisschool (4) Het basisschooltje van Bevergem. 

Politieagent Johan (Wantje) komt er de 

kinderen vertellen over de Zeuge-

feesten en de legende van Bevergem. 

Vrije basisschool   

Moenplaats 12 > speel- 

plaats in de Processie- 

weg  

 
 
 
Onderweg D1-foto7: Sint-Eligiuskerk. Eerste stenen kerk werd opgericht ± 1100. Enkele malen verbouwd 
en na verwoesting in 1918 heropgebouwd naar de oorspronkelijke plannen van 1873. 
 
 
 
 
 

Wie vanaf “Moenplaats” de Bevergem- 
fietsroute wenst te beëindigen, rijdt via 
 de “Sluisbaan” tot aan de “Kraaibos- 
straat”, hier L-af. We dwarsen het kanaal 
en rijden langs het beschermd  
“Sint-Pietersbrugje” (onderweg D1-foto8) 
langs het jaagpad terug naar “Transfo”. 
 
Langs deze retourweg ziet u ook de opname- 
locatie aan de sluis. 
 
 
 
 

Sluis  

 

Jaagpad richting “Transfo”.  

 

De plaats waar Freddy zijn 

dokter naartoe brengt om 

hem te bevrijden uit z’n 

benarde situatie.  

 

 

  



  

ONDERWEG DEEL 1 

Onderweg D1 - foto1      Onderweg D1 - foto 2   Onderweg D1 - foto 3 

        
Souterrain op kanaal Bossuit-Kortrijk    Kasteel van “Banhout” Heestert.           Gerestaureerde hoeve Heestert. 

 

 

Onderweg D1-foto 4    Onderweg D1 - foto 5   Onderweg D1 - foto 6 

    
OLV Hemelvaartkerk Heestert Heestert “Military Cemetery"  “Goed te Moen” of “Goed te Mouden” 

 

 

Onderweg D1 - foto 7   Onderweg D1 - foto 8 

    
Sint-Eligiuskerk Moen    Sint-Pietersbrugje Moen 

 

 

 

 



  

BEVERGEMROUTE DEEL 2 

Vanaf Moenplaats 12 (1) Moen (!!D2 foto1!!) naar Transfo Zwevegem 

Vermeldingen in “vet” verwijzen naar opnamelocaties, in (!!cursief!!) foto’s “onderweg D2” 

Rijden naar de Bossuitstraat die we ± 180 m 

volgen, R-af de “Verzetslaan” in over ± 380 m tot 

de “Trekweg”, hier L-af en via de Steenbakkers- 

straat die we R-af nemen, rijden we weer verder 

op de “Trekweg” ± 750 m tot we R-af de “Poel- 

dries” oprijden over ± 300 m tot we rechts aan  

het fietspad de “Vierabelen” kunnen opdraaien. 

We volgen dit fietspad over 2,2 km (!! dwarsen na 

 ±800m de Boeveriestraat, zie links D2-foto2!!) tot  

Aan de Helkijnstraat (2). Hier R-af. Na 50 m zie 

je links (3)“Café de France”, Helkijnstraat. Op 

“Sint-Denijsplaats” passeren we “Slagerij  

Guy/Smetje”(4) en draaien schuin over de kerk 

(!! zie rechts D2 foto 3!!) het fietspad links in. We 

rijden rechtdoor, terug naar de “Sint-Denijsplaats”, 

verder “Dalestraat” en voor de  gemeenteschool 

L-af in tot we links de “Kannootdries” kunnen in- 

rijden. Na 350m R-af in de Kaveiestraat (5).  

Na ±800m gaat deze over in de “Zandbeekstraat”  

die we ±750m berijden tot L-af “Wildingstraat”(6) . 

Na 800m L-af de “Priester-“ en “Grote Dalestraat” 

(7),(8) & (9) volgen tot op de “Kooigemstraat”,hier 

L-af. We volgen deze straat 1,9km tot de “T” met de 

“Driesstraat”, (!! Zie links D2  foto4!!) hier R-af. 

300m verder in deze straat vinden we locatie (10).  

We keren 100m terug en rijden R. de “Daleweg”in tot aan de “Moenstraat” die we 300m volgen en gaan L-

af de “Vinkestraat in. Na 700m nemen we het fietspad L-af over 200m en komen op “Ter Klare” waar we R-

af draaien. We rijden 2,3km tot we R-af gaan op de “Beerbosstraat” (!!Zie links D2-foto5!!). We rijden 700m 

tot aan de “Kapel van de Guldenknok (1873) draaien R-af op de “Vinkestraat” en onmiddellijk terug L-af de 

“Perrestraat” in. Na 800m linksaf in de “Hoogstraat”, volgen deze weg over 1,3km en gaan dan L-af aan de 

“Kastanjeboomstraat”. 400m verder rijden we R-af in de St-Denijsestraat over 700km om R-af te draaien in 

de “Kapel Milanenstraat”. Na 800m dwarsen we de Bellegemstraat ”(!!D2 foto6!!) en rijden in de “Kapel 

Milanendreef” die we volgen tot gans op het einde waar we het fietspad oprijden, na 50m rechtsafbuigend 

die ons na 300m in de “Kruiswegstraat” brengt. Hier L-af en onmiddellijk R-af in de “Wilgenlaan”, die we 

volgen tot op het einde waar we tussen 2 huizen in R-af het fietspad (100m) opdraaien naar de 

“Tweemolenstraat”, R-af verder deze straat volgen (over ±350m) die ons voorbij de 2 molens brengt. 

(!!rechts D2 – foto7 & 8!!).We dwarsen de Avelgemstraat (!!Links een glimp D2 - foto9!!) en volgen de 

“Leopoldstraat” (400m) tot het einde. L-af en onmiddellijk R-af (naast de brandweerkazerne) naar het 

“Park” van Zwevegem, na 150m zie je links !!D2 - foto 10 (11) &11!! Rijden nu naar de achterzijde van park, 

naar de “Kouterstraat” die we L-af volgen tot de Hendrik Consciencestraat. Hier R-af tot op het einde. Aan 

de Hugo Verrieststraat L-af. Terug tot op het einde. L-af op de “Blokellestraat en 100m verder R-af in de 

Paul Ferrardstraat. 100m verder R-af zijn we terug aan de ingang van “Transfo”. 



  

BEVERGEMROUTE deel 2  

Foto’s: © De Wereldvrede 

 

Basisschool  (1) Het basisschooltje van Bevergem. 

Politieagent Johan (Wantje) komt er de 

kinderen vertellen over de 

Zeugefeesten  

Vrije basisschool  en de legende van Bevergem. 

Moenplaats 12 > speel-  

plaats in de “Processie- 

weg”. 

 

 

Onderweg D2-foto1: Heemkundig museum, Moenplaats 10, Moen. Ga 100 jaar terug in de tijd, een 
nagebouwd klaslokaal, winkel, woonkamer. Reservatie voor bezoek. 
 

 

Onderweg D2-foto2: "Goed te Bouvrie", Boeveriestraat 11. Reeds vermeld midden de 15°eeuw. In 1690 
wordt dit "Goed" als één van de voornaamste hoeves van de Scheldestreek vernoemd. 
 
 

Rustige landweg, (2) In deze straat houdt Johan (Wantje) 

zijn 

huis Johan & huis opleidingen “gemachtigd opzichter”. 

DUS,  

Irma. opletten bij het oversteken 

Stations- en Helkijn- 

straat Sint-Denijs  

 

 

 

Café “De France” (3) Café “De France” is het stamcafé 

van de Bevergemnaren. Ook is deze 
plek het 
slotakkoord van de Zeugefeesten. Voor 
Freddy 

Helkijnstraat 79 is het zijn laatste toevluchtsoord 

Sint-Denijs     
 
 
 
 
Onderweg D2-foto3: Sint-Dionysius- en Sint-Genesiuskerk. Tijdens de 12°eeuw wordt een "Romaanse" kerk 
gebouwd. In 1326 wordt de OLV-kapel toegevoegd. Heel wat interieurelementen van 18°E, Doopvont 
dateert van 16° eeuw. Orgel, van de vroegere Jezuïetenkerk van Kortrijk dateert van 1775. 
 
 



  

 
 
 
 

Smetjes (4) Smetjes is de slagerij in het dorp. 

Elk maakt hij het varken klaar voor de 
Zeugefeesten. Kenny komt er vaak langs 
voor een “schelleke”. 

Kwaliteitsslagerij Frank     
Sint-Denijsplaats 25 
 
 
 
 
 
 

Plattelandsweg (5) Kenny en Lorenzo rijden hier langs 

met de camion van het 
Kringloopcentrum 

     
Kaveiestraat Sint-Denijs 

 
 
 
 
 
 
 

Plattelandsweg (6) Claude rijdt hier langs. Hij gaat uit 

zijn dak op “Supertramp” of hij heeft 
een verhitte discussie met Claudine. 

     

Wilding- en Priester- 
straat Sint-Denijs 
 
 
 
 
 
 

Plattelandsweg (7) De fietsers passeren hier in 

aflevering 7. 
     
 
 
 

Priesterstraat 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Evocatie (8) Hier komt winkeluitbater Kurt zijn 

hobby uitoefenen, evocaties. 
Levensechte veldslagen. 

     

 
Grandvalbos 
Grote Dale- en 
Priesterstraat. 
 
 
 
 

Graancirkel (9) Een uitstapje dat journalist Michel 

zich nog lang zal herinneren. 
     

 
Grandvalbos 
Grote Dale- en 
Priesterstraat. 
 
 
 
Onderweg D2-foto4: Den Hul. Voormalig buitenverblijf van de bisschoppen van Doornik, dateert van 1780-
1785. Op het einde van de 18°E. werden heel wat bisschoppelijke eigendommen door de Fransen verkocht 
aan particulieren.  
 
 
 
 

Parking bij de  (10) Hier verteld Martine het heuglijke 

nieuws aan Amar 

gynaecoloog. . 

     
 
 
 
Driesstraat 6 
 
 
 
 
Onderweg D2-foto5: Molen "Ter Claere", 1° vermelding dateert van 1415. De oorspronkelijk houten 
standaardmolen werd vernield in 1848. Er werd een nieuwe, stenen molen, een bovenkruier" gebouwd. De 
molen is nog maalvaardig en staat op het hoogste punt van de fusiegemeente "Zwevegem" nl. 76m boven 
zeeniveau.  
 

 

Onderweg D2-foto6: "Kapel Milanen" oorspronkelijk 15° eeuw. Afgebroken en in neogotische stijl 
heropgebouwd in 1846 naar een ontwerp van Jean-Baptist (de) Béthune. De gebrandschilderde ramen 
dateren van 1856-1869. 



  

 
 
Onderweg D2-foto7: "Mortiers molen", houten staakmolen van 1770. Nog maalvaardig. 
 

Onderweg D2-foto8: "Stenen molen" of "Klockemolen van 1798. Oorspronkelijk een "grondzeiler". 
Vermoedelijk in de 2°helft van de 19° eeuw verhoogd = "bovenkruier" i.f.v. een betere windvang. Niet meer 
maalvaardig. 
 

Onderweg D2-foto9: "Sint-Amanduskerk". In de 12° eeuw stond er een romaanse kerk die in de 16° eeuw 
werd vervangen door een laatgotische hallenkerk. Deze kerk afgebroken en vergroot in 1938. Enkel de 
achtkantige gotische toren op een romaanse torenvoet en deel van het meubilair werd behouden. 
 

foto10: Dit kasteeltje in neo-Vlaamse renaissancestijl werd gebouwd eind 19° eeuw. Was het gemeentehuis 
van 1941 tot 2013.  
 
 

    Oud gemeentehuis, Otegemstraat 100, Zwevegem 
 
 
 

Kabinet dokter 

 

 

 

 

 

 

 

Kabinet gynaecoloog 

 

 
 
 

 

 
 

Kantoor burgemeester 

 
   

 

 

 

 

Onderweg D2-foto11: Villa "Leon Leander Bekaert", stichter van de NV Bekaert. Opgetrokken in 1905, ook 
in neo-Vlaamse renaissancestijl. 

 

 

 

 



  

ONDERWEG DEEL 2 

Onderweg D2 - foto1    Onderweg D2 - foto 2   Onderweg D2 - foto 3 

              
Heemkundig Museum Moen                 “Goed te Bouvrie” Bossuit     Sint-Dionysius- en Sint-Genesius-  

                                                                                                                                    kerk Sint-Denijs 

 

 

Onderweg D2 - foto 4      Onderweg D2-foto 5   Onderweg D2 - foto 6 

     
“Den Hul” Sint-Denijs   Molen “Ter Claere” Sint-Denijs    “Kapel Milanen” Zwevegem 

 

Onderweg D2 - foto 7   Onderweg D2 - foto 8  Onderweg D2 - foto 9 

    
“Mortiers molen” Zwevegem  “Stenen molen” Zwevegem Sint-Amanduskerk Zwevegem 

 

 Onderweg D2 - foto 10   Onderweg D2 – foto11 

     
Oud gemeentehuis Zwevegem  Villa “Leon Leander Bekaert” Zwevegem 



  

BEVERGEMROUTE DEEL 3 

Vanaf Kerkhof Heestert (1) via “Garage Amar” naar Moenplaats 12. 

Vermelding in “vet” verwijst naar deze opnamelocatie, in (!!cursief!!) foto’s “onderweg D3”. 

 

Start Heestert - Kerkomtrek -> kerkhof (1) (!!D3 foto1!!)=> R-af in de V-dagstraat. Na 100m L-af in de Outrijvestraat. 

Na 300m L-af = de Spichtestraat. Na ± 250m R-af het fietspad “Trimaarzate” (!!D3 - foto2!!) oprijden dat we over 

1300m volgen tot aan de “Kouterlosstraat” waar we linksaf rijden en via de “Sint-Maartensstraat de “Stijn 

Streuvelslaan” bereiken “Garage Amar – Stijn Streuvelslaan 41” (2). 

Rijden een goeie 250m verder en draaien R-af de “Marktweg” op die we volgen tot op de Pontstraat die we L-af 

volgen over 100m tot we R-af terug het fietspad “Trimaarzate” oprijden over ± 200m tot we L-af de “Kouterlosstraat” 

inrijden over ± 200m. 

Op het eind, na 250m rijden we L-af de “Raaptorfstraat” in. Volgen deze straat ± 800m tot we R-af nemen op de 

Doorniksesteenweg. Na 250m slaan we R-af in de “Molenstraat ”(!!D3 – foto3!!). We volgen deze straat tot we op het 

kruispunt met o.a. de “Heestertstraat”, deze weg inslaan. We rijden rechtdoor, de “Heestertstraat” gaat over in de 

“Outrijvestraat” die we verlaten wanneer we na 2,4 km links aan de “Sportstraat” komen. 

Deze straat volgen we (!!D1 – foto4!!).over 1 km tot we aan de voetbalvelden van FC Moen, L-af de “Processieweg” 

inrijden, richting “Moenplaats” (3), (!!D3 – foto5&6!!).  

 

 



  

BEVERGEMROUTE deel 3  

Foto’s: © De Wereldvrede 

 

Kerkhof (1) Een korte rol is weggelegd 

voor het kerkhof van Heestert 

als de fietsers hier langsrijden 

in aflevering 7. 

Kerkomtrek 8  

Heestert 

 

 

 
 
Onderweg D3-foto2: "Trimaarzate" verwijst naar de voornaamste gebruikers van deze spoorweg. De 
spoorlijn 83 Kortrijk-Ronse werd in gebruik genomen vanaf 1 juni 1869, het personenvervoer stopte op 20 
maart 1960, het goederenverkeer vanuit Kortrijk tot NV Bekaert te Zwevegem werd nog verder gezet tot 
1991. Een 2de deel van de "Trimaarzate vinden we op lijn 85 die Leupegem (Oudenaarde) met Herseaux 
verbond. 
 

 

 

Garage Amar (2) De garage van Amar. 

 © Garage Vanhaesebroucke 

 

Garage Vanhaesebroucke 

Stijn Streuvelslaan 41  

Avelgem 

 

 

 

Onderweg D3-foto3: Tombeelmolen. In de 18° eeuw een houten staakmolen. Nadat de molen werd in 
"brand" gestoken door terugtrekkende Duitsers in oktober1918 werd er in 1923 een nieuwe molen, een 
bovenkruier, gebouwd die actief bleef tot 1 januari 1951. De molen geraakte in verval. Sedert 2000 terug 
maalvaardig. 
 
 
Onderweg D3-foto4: "Goed te Moen" of "Goed ter Mouden". "Goed" bestond uit complex geheel van 
omwallingen met kasteel, hoeve, … Eerste vermelding van de hoeve in 1443, nu nog enkel de hoeve met 
restanten van 17-18° eeuw. 
 



  

Basisschool (3) Het basisschooltje van 

Bevergem. Politieagent Johan 

(Wantje) komt er de kinderen 

vertellen over de 

Vrije basisschool  Zeugefeesten en de legende 

van Bevergem. 

Moenplaats 12 > speelplaats in  

de “Processieweg”  

  

 

Onderweg D3-foto5: Sint-Eligiuskerk Moen. Eerste stenen kerk werd opgericht ± 1100. Enkele malen 
verbouwd en na verwoesting in 1918 heropgebouwd naar de oorspronkelijke plannen van 1873. 
 
 
Onderweg D3-foto6: Heemkundig museum, Moenplaats 10, Moen. Ga 100jaar terug in de tijd, een 
nagebouwd klaslokaal, winkel, woonkamer,… Reservatie voor bezoek. 
 
 

Wie vanaf “Moenplaats” de Bevergemroute wenst te beëindigen, rijdt via de “Sluislaan” tot aan 
de “Kraaibosstraat”, hier L-af. 
We dwarsen het kanaal en rijden 
langs het beschermd “Sint-Pieters- 
brugje” (onderweg D1-foto5) langs 
het jaagpad terug naar “Transfo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs deze retourweg ziet u ook de opnamelocatie aan de sluis. 
 

Sluis De plaats waar Freddy zijn 

dokter naartoe brengt om 

hem te bevrijden uit z’n 

benarde situatie. 

Jaagpad richting “Transfo”.  

 



  

 

ONDERWEG DEEL 3 

 

Onderweg D3 - foto1      Onderweg D3 - foto 2 

   
“Military Cemetery” Heestert   Trimaarzate 

 

Onderweg D3 - foto 3     Onderweg D3-foto 4 

   
Tombeelmolen Outrijve    “Goed Te Moen” of “Goed Ter Mouden” 

 

Onderweg D3 - foto 5    Onderweg D3 – foto 6 

     
Sint-Eligiuskerk Moen    Heemkundig museum Moen 



  

 


