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Zwevegem 
 

Afstand: 5,8 km  

Start- en aankomstplaats: 

Sportpunt Zwevegem 
Bekaertstraat 4 
8550 Zwevegem 
056 76 58 00 
sport@zwevegem.be 
 
Maandag en woensdag: 8u30-12u. en 13u-19u30 
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 8u30-12uen 13u-20u30 
Zaterdag: 14u-16u45 
Zondag: 9u-11u45 
Gesloten op Feestdagen   

 
 
 

 

 

Routebeschrijving 

 Vertrek uit het Sportpunt richting Bekaertstraat/parking 

 Ga links over de parking evenwijdig met de Bekaertstraat tot op het einde van de parking 

 Ga rechts, dwars schuinrechts de Bekaertstraat en neem de kiezelweg naast de 

glascontainer/tennisvelden tot op het einde van deze kiezelweg 

 Wandel op de volgende parking links, voor de gebouwen van de schietstand, op de volgende parking 

 Ga vervolgens rechts langs de speelplaats 

 Ga op het volgend kruispunt naar links richting kerk en dan naar boven tot op het Theophiel Toyeplein 

 Laat de Sint-Amanduskerk rechts liggen en steek ter hoogte van het Kruidvat de Otegemstraat over en ga 

dan links 

 Ga rechtdoor op het volgend kruispunt en sla rechtsaf aan het daaropvolgende kruispunt (ter hoogte van 

KBC) in de Ommegangstraat 

 Ga voor de brandweerkazerne naar links richting park/achterkant oud-gemeentehuis 

 Ga bij het binnenkomen van het park onmiddellijk rechts op het paadje in tegenwijzerzin rond het park 

(houd hierbij uiterst rechts tot tegen de nieuwe school/ex-Feesthal) tot aan het volgende kruispunt 

 Ga rechtdoor via de garageweg (speelpleintje links laten liggen) tot op het einde (Kouterstraat) 

 Ga daar naar rechts in de H. Conciënsestraat en wandel tot het einde 

 Sla vervolgens links af in de Hugo Verrieststraat en ga dan onmiddellijk rechts af door de Ierlandlaan 

 Ga ter hoogte van de Oostenrijklaan naar links tot op de Oude spoorweg Zwevegem-Moen 

 Ga op de spoorweg naar links tot je terug aan de Hugo Verrieststraat arriveert 

 Nu kan je kiezen: 

o Korte route (groen): blijf de spoorweg volgen tot aan de Otegemstraat (deels kasseien!) en sla 

rechtsaf om dan aan het eerstvolgend kruispunt links af te slaan naar de Blokkellestraat 

o Volledige route: sla rechtsaf, wandel tot aan het volgend T-kruispunt en sla rechts af in de 

Blokellestraat 
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 Neem de poort juist over de zitbank aan de linkerkant en wandel links richting Transfo 

 Volg het pad tot aan de kruising, ga dan schuin rechts en volg de kasseien richting Conciërgerie Transfo 

rechtdoor richting kanaal  

 Wandel door de Transfo-site en langs de hindernispiste omhoog tot aan het Kanaal Bossuit-Kortrijk 

 Aan de waterkant wandel je naar links richting de brug 

 Ga onder de brug door aan de linkerzijde via het hellend vlak en draai 180° naar links 

 Ga terug onder de brug en sla rechts af op het rood pad 

 Ga ter hoogte van het zebrapad de Otegemstraat over en volg deze straat tot aan het volgend kruispunt 

 Sla rechts af ter hoogte van de or de Blokkellestraat 

 

 Ga op het volgende kruispunt rechtdoor en neem de eerste straat links richting parking Gemeentepunt 

 Sla dan rechts af richting gemeentehuis en wandel voorbij het Gemeentepunt 

 Wandel voorbij de hoofdingang van het Gemeentepunt en ga aan de achterkant van het gebouw (Politie) 

links (m.a.w. draai half rond het Gemeentepunt) 

 Ga vervolgens rechts weg van het gemeentehuis richting voetbalvelden 

 Ga over het brugje van de Sportpunt vijvers en wandel links aan de rechterkant van de vijvers naar het 

Guldensporenpad richting Sportpunt 

 Ga op het Guldensporenpad naar rechts tot over het hondenterrein (ter hoogte van de trappen DB 

Schenker) en sla vervolgens links het wegeltje in naar de Harelbeekstraat 

 Wandel op het einde links op het dichtste voetpad en draai aan het volgende kruispunt (Pizza Garden) 

links de Bekaertstraat in richting bibliotheek en Sportpunt (eindbestemming) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

Gemeentepunt? Duiktank Transfo-site 
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