
Sint-Germanuswandeltocht, Coronaversie 2020. 

Eerste mogelijkheid: starten aan de kerk van Egem. 

Deze wandeling bestaat uit 4 parcoursen, die allemaal vertrekken aan de Sint-Germanuskerk van Egem. 

Hou zeker rekening met de wegenwerken tussen Egem en Pittem, waardoor de startplaats wat moeilijker 

te bereiken is. 

Je krijgt eerst een overzichtskaart en dan een beschrijving van de 4 lussen: je kan kiezen tussen 4,5 km, 

9 km, 15,5 km of 21,35 km. Print alleen de bladzijden af die je nodig zal hebben. 

 

 

 

  



Parcours 1: 4,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat nemen (vraag 1). L meedraaien 

ter hoogte van de bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de Paardestraat naar R draait, RD de Korte 

Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten negeren en stappen tot aan de Wingense-

steenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg dwarsen en de Straatgoedweg nemen. R 

op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding, de onverharde landweg RD nemen. RD de 

geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: parcoursen 2, 3 en 4 nemen L de 

Plattebeursvoetweg, jullie gaan RD tot aan kruispunt. R de Klijtmolenstraat (vraag 2) blijven volgen tot 

aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: de Baertstraat. Na 100 

m, ter hoogte van het laatste huis aan de R-zijde: R de Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot 

je weer in de Paardestraat bent. Deze naar L volgen tot aan de kerk. 

 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling?  Maak de juiste bolletjes 

zwart: 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het bosje? 

…………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

 

Start/aankomst. 

 : splitsing. 



Parcours 2: 9 km. 

Kijkend naar de voorgevel van de kerk, L naast de kerk de Paardestraat nemen (vraag 1). L meedraaien 

ter hoogte van bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als de Paardestraat naar R draait, RD de Korte 

Veldweg nemen; de (al dan niet doodlopende) zijstraten negeren en stappen tot aan de 

Wingensesteenweg. L afslaan op het fietspad, 70 m verder de steenweg dwarsen en de Straatgoedweg 

nemen. R op T-kruising. Op het einde van de asfaltverharding de onverharde landweg RD nemen. RD 

de geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. Na 300 m: splitsing: parcoursen 2, 3 en 4 nemen L de 

Plattebeursvoetweg, parcours 1 gaat RD. De Plattebeursvoetweg wordt de geasfalteerde Plattebeurs-

straat. Op T-kruising: R de Damstraat nemen. Op T-kruising schuin R de Damstraat blijven volgen tot 

aan de Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die gaat naadloos over in de Vijfpachtgoenstraat; je 

blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de Rattestraat. Ter hoogte van een kapelletje met 2 boompjes 

(aan de R-zijde): splitsing: parcoursen 3 en 4 gaan RD, jullie nemen R een landweg in de richting van 

huisnr.36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga RD. Aan het volgende kruispunt neem je 

R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat. Ter hoogte van de poort van ‘De Wilge’ neem je de 

middelste van de drie straten (in de richting van de kerk van Egem) (vraag 2) tot aan de 

Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: de Baertstraat. Na 100 m, ter 

hoogte van het laatste huis (huisnr.23) aan de rechterzijde: R de Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat 

volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze straat naar L volgen tot aan de kerk. 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling?  Maak de juiste bolletjes 

zwart: 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het bosje? 

…………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

       : splitsing. 

Start/aankomst. 



Parcours 3: 15,5 km.  

Kijkend naar de voorgevel van de kerk, 

L naast de kerk de Paardestraat nemen 

(vraag 1). L meedraaien ter hoogte van 

bakkerij VDB. De zijstraten negeren; als 

de Paardestraat naar R draait, RD de 

Korte Veldweg nemen; de (al dan niet 

doodlopende) zijstraten negeren en 

stappen tot aan de Wingensesteenweg. L 

afslaan op het fietspad, 70 m verder de 

steenweg dwarsen en de Straatgoedweg 

nemen. R op T-kruising. Op het einde 

van de asfaltverharding de onverharde 

landweg RD nemen. RD de 

geasfalteerde Klijtmolenstraat nemen. 

Na 300 m: splitsing: parcoursen 2, 3 en 

4 nemen L de Plattebeursvoetweg, 

parcours 1 gaat RD. De 

Plattebeursvoetweg wordt de 

geasfalteerde Plattebeursstraat. Op T-

kruising: R de Damstraat nemen. Op T-

kruising schuin R de Damstraat blijven 

volgen tot aan de Turkijenkapel. L de 

Welkomstraat nemen; die gaat naadloos 

over in de Vijfpachtgoenstraat; je blijft 

deze volgen en (vraag 4) negeert dus de 

Rattestraat. Ter hoogte van een 

kapelletje met 2 boompjes (aan de R-

zijde): splitsing: parcours 2 gaat R, jullie 

gaan RD en dan L: de Bergmolenstraat. 

Je volgt de kronkelende, geasfalteerde 

straat tot aan de Wingensesteenweg. 

Daar ga je eventjes naar R om 60 m 

verder L de Hooitstraat te nemen. Je 

volgt deze straat die na enkele haakse 

bochten overgaat in een onverharde 

landweg. Op een Y-kruising ga je R. de 

weg wordt weer verhard en je negeert de 

zijwegen (vraag 5) om dan L de 

Dosseweg te nemen. Aan de T-kruising 

met de grote populier is de volgende 

splitsing: parcours 4 gaat naar L, jullie 

gaan naar R, bergaf naar de Kapellebeek. 

Je blijft deze Vrouwenboomstraat 

volgen en negeert alle eventuele zijstraten en landwegen, tot je aan de Wingensesteenweg komt. Die 

moet je schuin L dwarsen om de Vijfpachtgoenstraat te nemen. Ter hoogte van fietsknooppunt 56 
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verandert de straatnaam in Hoogserleistraat: je gaat gewoon RD. De zijstraat L (‘Het Kamp’) laat je 

inderdaad links liggen en 250 m verder neem je R een landweg. Als de weg weer geasfalteerd is, ga je 

RD. Op het einde ga je R en onmiddellijk L: de Vijfpachtgoenstraat; die volg je tot aan het kapelletje 

met de 2 boompjes: ga L in de richting van huisnr.36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga 

RD. Aan het volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat. Ter hoogte 

van de poort van ‘De Wilge’ neem je de middelste van de drie straten (in de richting van de kerk van 

Egem) (vraag 2) tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: 

de Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis (huisnr.23) aan de rechterzijde: R de 

Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze straat naar L 

volgen tot aan de kerk. 

 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling?  Maak de juiste bolletjes 

zwart: 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het bosje? 

…………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

Vraag 5: de “Amusant Platteland”-fietsroute valt een klein stukje samen met de (groene – gele – rode 

– blauwe) mountainbike-route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours 4: 21,35 km.  

Kijkend naar de voorgevel van de 

kerk, L naast de kerk de Paardestraat 

nemen (vraag 1). L meedraaien ter 

hoogte van bakkerij VDB. De 

zijstraten negeren; als de 

Paardestraat naar R draait, RD de 

Korte Veldweg nemen; de (al dan 

niet doodlopende) zijstraten negeren 

en stappen tot aan de 

Wingensesteenweg. L afslaan op het 

fietspad, 70 m verder de steenweg 

dwarsen en de Straatgoedweg 

nemen. R op T-kruising. Op het 

einde van de asfaltverharding de 

onverharde landweg RD nemen. RD 

de geasfalteerde Klijtmolenstraat 

nemen. Na 300 m: splitsing: 

parcoursen 2, 3 en 4 nemen L de 

Plattebeursvoetweg, parcours 1 gaat 

RD. De Plattebeursvoetweg wordt de 

geasfalteerde Plattebeursstraat. Op 

T-kruising: R de Damstraat nemen. 

Op T-kruising schuin R de Damstraat 

blijven volgen tot aan de 

Turkijenkapel. L de Welkomstraat 

nemen; die gaat naadloos over in de 

Vijfpachtgoenstraat; je blijft deze 

volgen en (vraag 4) negeert dus de 

Rattestraat. Ter hoogte van een 

kapelletje met 2 boompjes (aan de R-

zijde): splitsing: parcours 2 gaat R, 

jullie gaan RD en dan L: de 

Bergmolenstraat. Je volgt de 

kronkelende, geasfalteerde straat tot 

aan de Wingensesteenweg. Daar ga 

je eventjes naar R om 60 m verder L 

de Hooitstraat te nemen. Je volgt 

deze straat die na enkele haakse 

bochten overgaat in een onverharde 

landweg. Op een Y-kruising ga je R. 

de weg wordt weer verhard en je 

negeert de zijwegen (vraag 5) om 

dan L de Dosseweg te nemen. Aan de 

T-kruising met de grote populier is de volgende splitsing: parcours 3 gaat naar R, jullie gaan naar L. Er 

volgt een haakse bocht en je negeert de Hulswallestraat alsook de Steenakkerstraat. Wat verder, zo’n 
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100 m voorbij het huis met de opvallende uitbouw in Cortenstaal, neem je L een graspad. Je komt in een 

woonwijk en gaat RD, ook aan de kapel ga je RD. 100 m verder (ter hoogte van huisnr.23) neem je R 

een pad; op het einde ga je even naar L en, ter hoogte van het zebrapad, ga je naar R: je volgt dit pad 

RD, blijft de straat (Drie Wilgen) RD volgen, komt opnieuw op een wandelpad. Je passeert een blauw 

tennisveld (R staan bankjes waar je zou kunnen picknicken…). Neem RD het brugje en ga L en dan R; 

je passeert het voetbalveld en gaat dan schuin L op een wandelpad in de richting van 4 grijze 

garagepoorten (vraag 6). Dat pad volg je RD tot je op een T-kruispunt komt. Ga R en blijf deze 

Veldstraat RD volgen tot je na 1,5 km aan de Rijckegemkouterstraat komt: ga daar R. Aan het volgende 

kruispunt ga je R en even verder opnieuw R (Tommekouterstraat). Blijf deze straat volgen tot aan de T-

kruising met de Kapellebeekwegel: ga daar L. Er volgt een haakse bocht naar R, (vraag 7) je negeert de 

Bruwaenestraat en dwarst de Schuiferskapelsesteenweg. Na 120 m, net voorbij het met klimop begroeide 

huis, neem je R de Ganzebruggestraat. Je volgt deze onverharde weg tot je aan een asfaltweg komt; daar 

ga je L. Je houdt geen rekening met eventuele zijstraten en landwegen, tot je aan de Wingensesteenweg 

komt. Die moet je schuin L dwarsen om de Vijfpachtgoenstraat te nemen. Ter hoogte van fietsknooppunt 

56 verandert de straatnaam in Hoogserleistraat: je gaat gewoon RD. De zijstraat L (‘Het Kamp’) laat je 

inderdaad links liggen en 250 m verder neem je R een landweg. Als de weg weer geasfalteerd is, ga je 

RD. Op het einde ga je R en onmiddellijk L: de Vijfpachtgoenstraat; die volg je tot aan het kapelletje 

met de 2 boompjes: ga L in de richting van huisnr.36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga 

RD. Aan het volgende kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat. Ter hoogte 

van de poort van ‘De Wilge’ neem je de middelste van de drie straten (in de richting van de kerk van 

Egem) (vraag 2) tot aan de Turkijensteenweg. Deze 50 m naar R volgen en dan scherpe bocht naar L: 

de Baertstraat. Na 100 m, ter hoogte van het laatste huis (huisnr.23) aan de rechterzijde: R de 

Tieltsevoetweg (vraag 3). Deze straat volgen tot je weer in de Paardestraat bent. Deze straat naar L 

volgen tot aan de kerk. 

 

Vraag 1: welk van de volgende fietsroutes kom je tegen op je wandeling?  Maak de juiste bolletjes 

zwart: 

O Fietsen langs Vlaamse wegen O Veldroute O Verbiestroute O Wastineroute 

Vraag 2: ter hoogte van huisnummer 1, wat ligt er aan de overkant van de straat, links naast het bosje? 

…………………………………...… 

Vraag 3: vul aan: “From little seeds grow ……………………………………………………” 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

Vraag 5: de “Amusant Platteland”-fietsroute valt een klein stukje samen met de (groene – gele – rode 

– blauwe) mountainbike-route. 

Vraag 6: met wie delen “De Torensjotters” hun clublokaal? ………………………………………… 

Vraag 7: Mieke Vande Walle wil dat je iets doet vooraleer het bedrijf te betreden. Wat? …………… 

 

 

 

 

 

 



Sint-Germanuswandeltocht, Coronaversie 2020. 

Tweede mogelijkheid: starten in de Klijtmolenstraat (4,62 km). 

Deze lus van 4,6 km start aan de tennisclub De Wilge, waar je kan parkeren langs de Klijtmolenstraat. 

Je gaat in de richting van de doodlopende straat en net voorbij het huis sla je R de Plattebeursvoetweg 

in; die gaat over in de geasfalteerde Plattebeursstraat. Op T-kruising: R de Damstraat nemen. Op T-

kruising schuin R de Damstraat blijven volgen tot aan de Turkijenkapel. L de Welkomstraat nemen; die 

gaat naadloos over in de Vijfpachtgoenstraat; je blijft deze volgen en (vraag 4) negeert dus de 

Rattestraat. Ter hoogte van een kapelletje met 2 boompjes (aan de R-zijde) neem je R een landweg in de 

richting van huisnr. 36. Voorbij dit huis kom je weer op een asfaltweg: ga RD. Aan het volgende 

kruispunt neem je R de Damstraat. T-kruising: L de Klijtmolenstraat; deze volgen tot aan je startplaats. 

 

 

Vraag 4: op het kruispunt van de Vijfpachtgoenstraat met de Rattestraat staat: 

O een kapelletje O een kruisbeeld O een kerk 

 

 

 

 

 

Start/aankomst. 



Sint-Germanuswandeltocht, Coronaversie 2020. 

Derde mogelijkheid: starten aan de kerk van Schuiferskapelle (7,29 km). 

Deze lus van 7,3 km start aan de kerk van Schuiferskapelle. Je neemt R de Henri D’Hontstraat, richting 

Tielt. Na ongeveer 100 m neem je, ter hoogte van het zebrapad, L een wandelpad. Je volgt dit pad RD, 

blijft de straat (Drie Wilgen) RD volgen, komt opnieuw op een wandelpad. Je passeert een blauw 

tennisveld (R staan bankjes waar je zou kunnen picknicken…). Neem RD het brugje en ga L en dan R; 

je passeert het voetbalveld en gaat dan schuin L op een wandelpad in de richting van 4 grijze 

garagepoorten (vraag 6). Dat pad volg je RD tot je op een T-kruispunt komt. Ga R en blijf deze 

Veldstraat RD volgen tot je na 1,5 km aan de Rijckegem-kouterstraat komt: ga daar R. Aan het volgende 

kruispunt ga je R en even verder opnieuw R (Tommekouterstraat). Blijf deze straat volgen tot aan de T-

kruising met de Kapellebeekwegel: ga daar L. Er volgt een haakse bocht naar R, (vraag 7) je negeert de 

Bruwaenestraat en dwarst de Schuiferskapelsesteenweg. Na 120 m, net voorbij het met klimop begroeide 

huis, neem je R de Ganzebruggestraat. Je volgt deze onverharde weg tot je aan een asfaltweg komt. Ga 

RD, er volgt een klimmetje tot aan de grote populier. Negeer de Dosseweg,  de Hulswallestraat alsook 

de Steenakkerstraat.  Wat verder, zo’n 100 m voorbij het huis met de opvallende uitbouw in Cortenstaal, 

neem je L een graspad. Je komt in een woonwijk en gaat RD, ook aan de kapel ga je RD tot je weer aan 

de kerk komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6: met wie delen “De Torensjotters” hun clublokaal? ………………………………………… 

Vraag 7: Mieke Vande Walle wil dat je iets doet vooraleer het bedrijf te betreden. Wat? …………… 

 

Start/aankomst. 


