
     



  



 



Selfiewandeling Transfo, Zwevegem – 5 km 
Startpunt: Transfo 

Info: Tijdens de wandeling kom je heel wat leuke en historische plekjes tegen. Neem er leuke en 

ludieke selfies, post je foto’s op de facebookpagina van ‘JE WILDSTE WESTEN’ en zorg voor zoveel 

mogelijk vind-ik-leuks. Periodiek wordt de foto met het meeste vind-ik-leuks beloond met een mooie 

prijs. Zeker doen dus! 

Vind jij al de leukste plekjes van Zwevegem? 

Tips: -  Combineer deze wandeling met één van de activiteiten op de Transfo-site die Oenanthe  

aanbied (Duiktank, Avonturenparcours, Aqua parcours, lasershieten, zomerterras,…) 

          -  Reserveer uw verblijf in B&B PassaDia en geniet van de gastvrijheid en huiselijkheid met een 

uitgebreid verwenontbijt. 

Omschrijving: 

Wandel vanaf Transfo (1) via het avonturenparcours van Oenanthe richting Kanaal Bossuit-Kortrijk 

(2). Je wandelt links langs het Kanaal tot aan het sluizencomplex. Hier sla je links af de Deerlijkstraat 

in tot aan de verkeerslichten. Daar gekomen, sla je rechts af richting Gemeentepunt Zwevegem (3).  

Wandel achter het Gemeentehuis heen. Iets verder kom je op een brugje, je slaat over het brugje 

links af tot aan het Guldensporenpad (4). Ga hier kort links en stap het Sportcomplex van Zwevegem 

in tussen de twee voetbalvelden door.  

Aan de straat gekomen, stap je even naar rechts tot aan de bibliotheek. Rondom de Bib bewonder je 

de kunst en graffiti.  Achteraan de Bib kan je tijdens de openingsuren via het poortje door naar 

Brasserie Venti (5), je kan heerlijk eten en in de namiddag genieten van een koffie, dessert, 

ijscoupe,… 

Je keert terug tot de voorkant van de Bib en vervolgt je tocht naar rechts via de Bekaertstraat tot aan 

de Otegemstraat.  

Neem even de tijd om in het gemeentelijk park (6) rond te wandelen. Je vindt er ook een speelplein. 

Terug aan de Otegemstraat, vervolg je rechts de weg via het voetpad tot je een paar honderd meter 

verder rechts afslaat terug het Guldensporenpad op. Je kan in ‘The Finish’ of in de voormalige 

goederenloods (7) van het station dat momenteel wordt verbouwd tot een gezellig koffiehuis, nog 

even halthouden voor een opkikker.  

Ga verder langs het Guldensporenpad (4) en sla de eerste straat links af en daarna onmiddellijk 

terug rechts. Even verder kan u terug de Transfo-site binnen wandelen en even nagenieten op het 

zomerterras van Oenanthe bij de duiktank (8) die je zeker ook een van dichtbij moet bekijken. 

De kinderen kunnen nog wat extra energie kwijt op het nieuwe speelplein. 

VEEL PLEZIER! 

  



(1) Transfo 

De monumentale elektriciteitscentrale langsheen het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt sinds 

mensenheugenis deel uit van de gemeente Zwevegem. Haar inplanting net buiten de dorpskern, 

langsheen het kanaal en dicht bij het spoor beantwoordde perfect aan de industriële locatiecriteria. 

In 1913 werden de eerste stoomketels van de elektriciteitscentrale in gebruik genomen. Tussen de 

twee wereldoorlogen onderging de centrale verschillende uitbreidingen en moderniseringswerken. 

Een belangrijk contract met Bekaert bracht de elektriciteitscentrale in een glorieperiode, met een 

hoogtepunt van elektriciteitsproductie van 56.000 kW kort na de Tweede Wereldoorlog. Omwille 

van de beperkte koelcapaciteit van het kanaal kon de centrale niet verder uitbreiden en werd ze 

steeds vaker benut als piek- en reservecentrale. In 1946 werd gestart met de stoomproductie. In 

1951 werd een stoomcollector tot in het centrum van Zwevegem aangelegd en sloten verschillende 

bedrijven, openbare gebouwen en particuliere woningen aan op het stoomnet. In 1999 werden 

verschillende gebouwen van de elektriciteitscentrale beschermd als monument en ontving de ganse 

site de erkenning als dorpsgezicht. 

In 2001 stopte de productie van stoom definitief en werd de centrale buiten gebruik gesteld. 

De verlaten elektriciteitscentrale werd in 2004 verkocht aan de gemeente en onderging sindsdien 

een belangrijke transformatie. De voormalige industriële enclave van negen hectare aan het kanaal 

Bossuit-Kortrijk wordt opengesteld om er te vertoeven in een groen kader, avontuurlijk te sporten, 

doorheen te fietsen of te wandelen, van cultuur te genieten, te wonen te werken of zelfs te duiken.  

(2) Kanaal Bossuit-Kortrijk 

In 1857 startte het graven van het kanaal om de Schelde met de Leie te verbinden voor de 

scheepvaart. Op die manier kon men grondstoffen uit Ecaussines, Zinnik en Doornik vervoeren over 

het water zonder een omweg van 138 kilometer naar Gent te maken. Het oorspronkelijke kanaal 

telde 11 wachtsluizen en 18 bruggen, een pompstation en 15 woonhuizen voor sluiswachters. Het 

moeilijkste was misschien wel een 611 meter lange tunnel (de souterrain) in Moen. 

Ongeveer 1.200 mensen en een veertigtal paarden zwoegden gedurende drie jaar dagelijks aan het 

kanaal. 

Op 7 februari 1861 werd het kanaal geopend voor de scheepvaart. Er werd een banket 

georganiseerd in de wintertuin van het Kasteel van Bossuit. Onder meer koning Leopold I was te 

gast. 

In 1971 werd het kanaal verdiept en verbreed. De tunnel (souterrain) te Moen werd open gegraven, 

want die stond op instorten. Het aantal sluizen werd hierbij herleid tot nog slechts drie.  

In 1998 werd in het oude pompgebouw van Bossuit gerestaureerd. 

 

(3) Gemeentepunt Zwevegem 

Eind 2007 liet de gemeente Zwevegem een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de 

mogelijkheden  om de voormalige verkoopskantoren van Bekaert nv om te vormen tot een 

gemeentelijk administratief centrum. Hoewel de kantoren uit de jaren ’60 volledig achterhaald 

waren op gebied van isolatie en technische installaties, biedt het skelet in gewapend beton een zeer 

grote flexibiliteit voor herinvulling. Een geslaagd project! 
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(4) Guldensporenpad  

Het Guldensporenpad is de vroegere spoorlijn 83 van Kortrijk via Avelgem tot in Oudenaarde. De 

spoorlijn werd in 1869 in gebruik genomen. Het passagiersvervoer stopt in het jaar 1969. Tot 1991 

reden nog goederentreinen tussen Kortrijk en de Bekaert-fabriek in Zwevegem. Halfweg de jaren ’80 

ontwikkelde zich de groene as doorheen de Leievallei. 

(5) Brasserie en tearoom Venti 

Het vroegere politiekantoor van Zwevegem in de Harelbeekstraat is sinds mei 2016 omgevormd tot 

brasserie Venti. Je kan er heerlijk eten en in de namiddag genieten van heerlijke desserten. Heerlijk 

genieten ook op het zonneterras. 

(6) Voormalige gemeentehuis in het gemeentepark 

Het voormalige gemeentehuis in de Otegemstraat wordt grondig gerenoveerd en aangepast aan de 

nieuwe bestemming. Er komt een brasserie met zicht op het park op het gelijkvloers, de 

verdiepingen worden ingericht als kantoren. 

In het park zelf vind je nog een muziekkiosk die dateert van na de tweede wereldoorlog. 

(7) Goederenloods voormalig treinstation 

Hier opent in 2016 een koffiehuis. En het wordt niet zomaar een koffiehuis, er zullen ook gezonde 

dranken zoals groentensappen worden aangeboden. En er is ruimte voor activiteiten zoals een 

kunstexpositie, pop-up winkel en muziekfestivals. 

(8) Duiktank 

Op de Transfosite staan, verborgen in een bufferbekken, drie oude stookolietanks. De grootste is 

maar liefst 17 meter hoog en heeft een diameter van 28 meter. De herbestemming van de grootste 

tank tot duiktank vormde op zichzelf een stevige uitdaging met internationale allures. De duiktank is 

zo opgebouwd dat de eigenlijke duiktank decentraal in de oorspronkelijk mazouttank staat. Hierdoor 

ontstaat een ruimte tussen de binnen- en de buitentank die ingevuld wordt als technische ruimte 

(gelijkvloers), onthaal en cafetaria (1e verdieping), kleedruimte- en sanitair (2e en 3e verdieping) en 

instapzone van de duiktank (4e verdieping). Een lift en binnentrap bedienen de diverse 

verdiepingen. Daglicht komt in de tank binnen dankzij het grote luchtkussendak op de duiktank. 

Niet-duikers kunnen een blik werpen door de vensters van de duiktank aan het onthaal of in de 

cafetaria. 

Een duiktank is de oplossing om in eigen land opleidingen aan te bieden op grote diepte én met 

perfecte zichtbaarheid. Duiken in de duiktank is te vergelijken met duiken in open water. In België en 

Nederland duiken in open water betekent ook altijd dat de zichtbaarheid beperkt is. De realisatie 

van de duiktank is dan ook een perfecte tussenstap tussen duiken in een zwembad en in open water. 

Ideaal dus om de duiker veilig klaar te stomen voor het woelige buitenwater. 
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