
Wandelroute 
Door De Velden
Rolstoel- en buggyvriendelijke 

geocache in Sint-Denijs

Ontdek onderweg! 

Geniet van de leuke plekjes en mooie uitzichten die je onderweg 
tegenkomt. Deel je mooiste of gekste wandelfoto’s tijdens deze 
wandeling met de hashtag #igzwevegem of tag ons via 
@gemeentezwevegem.

Misschien krijgt jouw foto wel een plekje in ons volgende Infopunt of op 
onze Facebook- of Instagrampagina! 

Wist je dat?

Wist je dat ... je tijdens de wandeling over een oude spoorlijn loopt? 
Spoorlijn 83 was een Belgische spoorlijn die Kortrijk met Avelgem en 
Ronse verbond. 

Een deel van de voormalige spoorweg is nu ingericht als een 
fietsverbinding tussen Kortrijk Centrum en Zwevegem. Deze route 
maakt deel uit van het Guldensportenpad dat als ‘fietssnelweg’ een 
vlotte fietsverbinding vormt tussen de verschillende gemeenten in de 
Leiestreek. 

Wist je dat ... je onderweg kan spelen in de ‘Kikkertuin’? 
Speelplein Kikkertuin is een avontuurlijk speelplein 
aangelegd met natuurlijke materialen. Eveneens een 
gezellig plekje om even uit te rusten en een 
tussendoortje te eten aan de picknicktafel. 

Wist je dat ... je tijdens deze wandeling 
gemiddeld 8.571 stappen zet? Het 
aanbevolen aantal stappen per dag is 
10.000. #sportersbelevenmeer

 
Verantwoordelijke uitgever (VU)
Lokaal bestuur Zwevegem

Horeca in de buurt 

Café De Vrijheid – Helkijnstraat 1, 8554 Sint-Denijs

L’Envie – Gastronomisch restaurant – Helkijnstraat 38, 8554 Sint-Denijs 

Frituur Balou – Koffiestraat 6, 8554 Sint-Denijs

Café De Harmonie – Sint-Denijsplaats 25, Sint-Denijs

De Ijshoeve – Vierabelen 13, 8554 Sint-Denijs

Café Driwiski – Driesstraat 38, Sint-Denijs

Café De Zon – Driesstraat 26, Sint-Denijs

Café De France – Helkijnstraat 79, Sint-Denijs
 

 
Ben je op zoek naar een 
overnachting of picknick- 
plaats in de buurt? Neem 
snel een kijkje op onze 
website: www.zwevegem.be/
beleefzwevegem



Routebeschrijving

Vertrek- en eindpunt: Gemeentelijk Sportcentrum Sint-Denijs.    
Adres: Dalestraat 38, 8554 Zwevegem.

Wandel via de Kanootdries naar de kruising van de Kannootdries, 
Dalestraat en Wittogstraat. Volg verder de Kannootdries, bij het rondpunt 
neem je de tweede afslag. Blijf hierna ook de Kannootdries verder 
volgen. 

Op het einde van de Kannootdries sla je rechtsaf. Volg Driehoven. 
Ontdek hier de drie hoeves ‘Goed ter Woestijne’, ‘Driehoven’ en ‘Goed 
ter Geest’. Sla op het einde van Driehoven rechts af naar de Hellestraat. 
Blijf rechtdoor wandelen. De Hellestraat gaat over in de Pijpestraat. 

Volg de Pijpestraat tot aan de kruising met de fietsroute. Wandel  
links af op de fietsroute en volg tot aan het speelplein ‘Kikkertuin’. 
Wandel door de speeltuin. Via het pad kom je terug op de fietsroute.  

Stap verder tot de kruising met de Helkijnstraat en sla linksaf. 
Ter hoogte van Helkijnstraat nummer 15 moet je nogmaals 
links inslaan.  

Wandel de stapstenen op. Sla linksaf en meteen terug 
rechts. Volg verder tot het volgende kruispunt en sla 
linksaf. Op het einde kom je terug aan het sportcentrum.

Wandel mee op 
deze rolstoel- en 

buggyvriendelijke wandeling. 
Geniet tijdens de wandeling van het 

mooie uitzicht en van de frisse lucht. Alle 
paden zijn toegankelijk voor rolstoelen en 

buggy’s. 

Wil je wat meer uitdaging onderweg? 

Ga op zoek naar leuke geocache schatten op 
deze route en ontdek unieke plaatsjes in de 

velden. Ben jij een superspeurder en kan jij alle 
schatten vinden? 

 
Wat is Geocache? 
 
Bij geocaching ga je op schattenjacht aan de hand van gps-coördinaten. 
Welke schat je zoekt, is tijdens het geocachen steeds een raadsel. En dat is 
juist het leuke van deze mooie buitensport. Geocachen met je smartphone 
kan met de app van Groundspeak, gratis beschikbaar in Google Play en de 
App Store.

Veel wandel- en zoekplezier! 

Vertrek- en eindpunt

Mooi uitzicht! Deel je foto online 
met de hashtag #igzwevegem

Speeltuin Kikkertuin: een mooi 
plekje met picknickweide

Café De France

Restaurant L’Envie

Frituur Balou

Café De Harmonie Vragen of opmerkingen? 
Contacteer sport@zwevegem.be 

of bel naar  056 76 58 00

Download 
hier de app:

8 tips voor
geocaching:
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