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Wandelen in het groen 



Het meest groene landschap in de Leiestreek vind je hier, tussen Leie en Schelde. De bossen en akkers van Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem liggen perfect omkaderd door de Leie, de Schelde en het Kanaal  
Bossuit-Kortrijk. Het is de ideale regio om te komen wandelen, het hele jaar door. Deze regio staat bekend om de 
prachtige natuur van de Scheldemeersen in Avelgem. Hier proef je de authenticiteit van de streek, in de  
landschappen, de mensen, en natuurlijk in de heerlijke hoeveproducten! 

TIP! Fiets de Literaire Lus af, langs het André Demedtshuis, het René De Clercqmuseum en het 

Lijsternest. De folder is gratis. www.toerisme-leiestreek.be/route/literaire-lus  

IN LITERAIRE SFEREN 

“Er zit iets in de lucht”, zegt men soms. En hier 
klopt het ook. Kunstenaars en schrijvers vinden 
inspiratie in het landschap, de natuur en de rust.  

 

Stijn Streuvels heeft er zijn huis middenin  
gebouwd. ‘Het Lijsternest’ in Ingooigem is nu een 
museum en residentie voor schrijftalenten op zoek 
naar inspiratie.  Je ontdekt op een interactieve  
manier hoe Streuvels er woonde  en werkte. 

 

In Deerlijk staat het huis van schrijver-dichter Re-
né De Clercq.  

http://www.toerisme-leiestreek.be/route/literaire-lus


PLATTELAND OP Z’N MOOIST 

Het Land van Streuvels toont je de akkers en trage 
wegen rond Anzegem en Zwevegem. Deze lus van 
9 km start aan het Domein Sint-Arnoldus in  
Tiegem. In de lente kleurt het bos hier paars door 
de boshyacinten. Onderweg vind je het Lijsternest 
en De Sterhoekhoeve. 
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WANDELEN MET KNOOPPUNTEN 

Het gebied tussen Leie en Schelde is een groene stilteplek 
in de bruisende Leiestreek. Bewijs hiervan zijn de 2  
waardevolle wandelnetwerken die de veiligste en  
mooiste wandelpaden bundelen.  

 

Aan de hand van knooppunten stippel je zelf een  
wandelroute uit. Kaarten kosten € 6. Bestellen kan via 
http://shop.westtoer.be. We geven je alvast 2 wandel-
suggesties mee! 

OP HET RITME VAN DE SCHELDE 

In het Land van Mortagne kuier je door bossen en 
langs oevers in Bellegem, Zwevegem, Bossuit en 
Spiere. Deze lus van 9,3 km start aan de kerk in 
Spiere en voert je langs de Schelde naar Helkijn. 
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http://shop.westttoer.be


 
OP TWEE OREN SLAPEN 

Wie de groene regio tussen Leie en Schelde wat langer dan één dag onder de 
loep wil nemen en tegelijkertijd eens lekker wil relaxen, kan kiezen voor een 

verblijf ter plekke. We serveren je een uitgebreid gamma van logies op  
www.toerisme-leiestreek.be 

OPMERKELIJKE OEVERPLEKJES! 

Tussen Leie en Schelde spot je ook enkele opmerkelijke  
gebouwen langs het water. Langs het kanaal in Zwevegem 
staat Transfo, een oude elektriciteitscentrale uit 1911 en van 
ver herkenbaar!  

Iets verderop in Bossuit staat het vroegere pompgebouw dat 
het kanaal van Scheldewater moest voorzien.  

In Spiere langs de Schelde vind je de restanten van een  
openluchtzwembad. Het bouwwerk moest een water-
zuiveringsstation worden maar die plannen gingen niet door… 

TIP! In het provinciedomein De Gavers kan je wandelen,  

fietsen of avontuurlijk sporten. Er zijn 2 cafetaria’s op het  
domein en een speeltuin voor de kindjes.  

DE BOER OP MET DE KINDEREN 

De akkers en weiden in deze regio verklappen het noeste  
landbouwwerk. Maar achter de gevels van de hoeves schuilt 
veel meer. Op kinderboerderijen Bokkeslot in Deerlijk, Achiel 
en Hector in Tiegem en ’t Herreke in Heestert kunnen de  
kleinsten het boerderijleven leren kennen. Hof ’t Klokhuis in 
Sint-Denijs maakt heerlijke artisanale fruitsappen en  
appelwijn.  

TIP! Bij de Freezebeeze in Zwevegem, de Sterhoekhoeve in 

Anzegem en Heerlijkheid De Bouvrie in Bossuit, kan je een  
heerlijke hoevepicknick bestellen. Af te halen of ter plaatse op 
te smullen! www.hoevepicknick.be  

http://www.toerisme-leiestreek.be
http://www.hoevepicknick.be


TIP!  
Ga eens op stap met een Leie-

streek Greeter! Deze enthousias-
te locals tonen jou hun favoriete 

plekjes in hun eigen gemeente, en 
dit op vrijwillige  

basis!  
www.greeters-leiestreek.be 

TIP! 

Bestel de gratis over-
zichtskaart van de  

Leiestreek via  
www.toerisme-

leiestreek.be 

FIETSNETWERK LEIESTREEK 

Ga je liever op eigen houtje op pad? Dan is het fietsnetwerk Leiestreek zeker 
iets voor jou. Meer dan driehonderd kilometer autovrije fietspaden maken van 
de Leiestreek de perfecte fietsregio! Kom de vele landschappen, prachtige  
steden en pittoreske dorpen ontdekken per fiets! https://shop.westtoer.be 

LEKKER VAN BIJ ONS 
 

 

Mokka en Meer 
Het hippe koffiehuis en eetplekje Mokka en Meer in Deerlijk laat je in een echte  
vintagesfeer genieten van heel wat lekkers. 
Kapelstraat 20, Deerlijk - www.mokkaenmeer.be 
 
 
 

Restaurant Beukenhof 
In restaurant Beukenhof eet je in stijl in het kasteel midden een groendomein in  Vichte. 
Proef hier eens op het terras van een biertje van de lokale brouwerij Verhaeghe. 
Beukenhofstraat 43, Vichte (Anzegem) - www.beukenhofvichte.be 
 
 
 

Het Smaaktafereel 
Chocolaterie-ijssalon Smaaktafereel in Zwevegem verwent je met de beste chocolade, 
roomijs en andere zoetigheden.  
Keiberg 75, 8552 Moen (Zwevegem) - www.hetsmaaktafereel.be  

 
 
 

La Descente du Pont 
Aan de Schelde in Helkijn is het heerlijk vertoeven in gastronomische sferen in La  
Descente du Pont. De wijnkaart bevat meer dan 100 wijnen. In de zomer geniet je op 
het zonnig terras aan de kerk. 
Gemeenteplein 2, Helkijn (Spiere-Helkijn) - http://ladescentedupont.be 
 
 
 

Maraille 
Op zoek naar de warmte van een speksteenkachel in de winter, of een zonnig terras in 
de zomer? Dan is taverne Maraille in Outrijve jouw adres!  
Maraillestraat 16, 8582 Outrijve (Avelgem) - www.maraille.be 
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