FIETSROUTE DWARS DOOR IZEGEM
De totale route is om en bij de 44 kilometer lang. Het officiële startpunt is industriële erfgoedsite Eperon d’Or (Prins Albertlaan 5), maar uiteraard kan de fietstocht ook
aangevat worden op andere locaties.
De route passeert zoveel mogelijk langs landelijke wegen en integreert de groene highlights in de deelgebieden: het Merelbos, het Rhodesgoed, provinciaal domein WallemoteWolvenhof en het Blauwhuispark.
Opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar eperondor@izegem.be.

1) Met de fiets naar en door Emelgem
We starten aan industriële erfgoedsite Eperon d’Or aan de Prins Albertlaan 5. Van daaruit fietsen we langs de Prins Albertlaan richting de brug. We rijden links de brug over, richting
Emelgem, tot aan de rotonde. Daar nemen we de eerste rechts en vervolgen de Dam tot op het einde. Hier gaat het links op het dolomietpad ‘Wandel op de Mandel’ tot op het
einde, in Emelgem, ter hoogte van de brug en de Sint-Pieterskerk.
We gaan nu links op en vervolgens rechtdoor, langs het Emelgemse dorpsplein plein dat zich aan onze linkerkant bevindt. We dwarsen de Baronstraat en nemen de
Haaipanderstraat. Aan een T-punt (met groot kruisbeeld) gaan we rechts en onmiddellijk links, opnieuw de Haaipanderstraat in. Die blijven we een hele poos volgen en we verlaten
ze pas als we rechtdoor (ter hoogte van een kruisbeeld aan onze linkerzijde) de Veldstraat nemen. Aan de Reperstraat gekomen gaan we links op. We blijven een hele tijd het
fietspad volgen tot we links de Merelstraat indraaien. Zo fietsen we langs het Merelbos. Vervolgens nemen we de eerste straat rechts, de Reigerstraat, tot we aan de Baronstraat
komen, die we eveneens rechts indraaien.
We verlaten snel de Baronstraat, en nemen opnieuw de eerste rechts, de Reperstraat. Vervolgens de eerste links, Voetbalstraat. Op het einde van de voetbalstraat gaan we links in
de Anne Frankstraat. Met de auto haal je einde van die straat niet, maar wel met de fiets. Op het einde gekomen gaan we vervolgens rechts de Wezestraat in. We dwarsen de
Veldstraat en nemen even verder links de Liesterstraat. Aan het T-kruispunt gaan we rechts de Tinnepotstraat in. We gaan links meedraaien tot we aan de Ardooisesteenweg
komen en gaan daar links het fietspad op
2) Naar Kachtem en het Rhodesgoed
Een honderdtal meter verder (tussen huisnummers 162/1 en 160) steken we de weg over en nemen we rechts eerst de doodlopende asfaltweg (huisnummers 213-217/2) en
vervolgens de trage weg. Dit smalle fietspad bevindt zich rechts op het einde van het stuk asfaltweg. Op het einde van de aardeweg vervolgen we de weg naar de Oosthoekstraat.
Deze straat rijden we uit tot aan de Pater Ver Eeckestraat. Hier gaan we naar rechts tot op het einde aan een kruispunt en we nemen links de Manestraat, die we volgen tot aan de
splitsing Manestraat/Binnenstraat waar we op onze linkerkant opnieuw een trage weg (smalle aardeweg/steenslag) inrijden.
Die rijden we uit tot aan het woonzorgcentrum Sint-Vincentiusrustoord, waar we links de Hogestraat nemen en 50 meter verder meteen rechts de Priester Pattynstraat inrijden.
Aan het T-kruispunt gaan we rechts op (we passeren links het voetbalplein van VK Kachtem en de fabriekshallen van ITK). Op het einde van de weg rijden we links de
Mezegemstraat in. Die vervolgen we met een lichte klim tot het einde en daar gaan we rechts naar het Rhodesgoed. We nemen de weg rechts naar de brasserie en restaurant en
passeren die dan ook aan onze rechterzijde.
We vervolgen het verkeersvrije smalle straatje om op het kruispunt rechtdoor de Hogestraat in te rijden. Aan de Sint-Vincentiusschool rijden we links de Hondsmertjestraat in om
halverwege ’t Groentje te dwarsen. Op het einde slaan we rechts de Pater Ver Eeckestraat in en weer op het einde gaan we rechtsaf de Sint-Jansstraat in, richting Kachtemsplein.
Op dit plein gaan we schuin af rechtdoor de Rumbeeksestraat in (we passeren de kerk aan onze linkerzijde), om aan het rondpunt rechtdoor de Sasbrug op en over te rijden.
Wanneer we boven de brug zijn, tussen kanaal en spoorweg, nemen we rechts de afdaling richting het jaagpad. Op het jaagpad fietsen we rechts (kanaal aan de linkerzijde) tot we
de Mandelstraat (eerste straat rechts) inrijden.
We dwarsen de spoorweg en aan de verkeerslichten gaan we rechtdoor (we dwarsen dus de Roeselaarsestraat) en nemen de Krekelmotestraat. Na het Frunpark (voorbij de
Carrefour) nemen we rechts het fietspad. We blijven dit verder volgen en nemen de tunnel onder de Rijksweg.
3) We verkennen het landelijke Izegem-Zuid en genieten van De Bosmolens
Uit de fietstunnel gaan we naar rechts de Molstraat in en we blijven die volgen tot we aan de linkerzijde, langs het fietspad, de Weststraat inrijden. We blijven deze weg
meedraaien tot we aan de Klaregrachtstraat komen.
Hier gaat het rechts op en we rijden die straat volledig uit: laat alle wegen links en rechts liggen. We passeren onderweg De Klare Gracht (haakse bocht naar links) en kort daarna
gaan we aan het kruispunt rechtdoor (je laat de oprit van de brug rechts liggen). We blijven de weg volgen tot aan de Woestijnstraat (tweede brug op de rechterkant). De
Woestijnstraat nemen we links en vervolgens gaan we de eerste straat links in: de Wolvenhofstraat. Aan het s-kruispunt met de Oude Iepersestraat gaan we links in en rijden
vervolgens de eerste straat rechts in, de Hollebeekstraat. We passeren aan onze rechterzijde het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof. Aan een T-punt gaan we links
meedraaien (rechts mag je de straat niet in).
Zo komen we aan de Kokelarestraat. Die nemen we links en op het kruispunt met café De Mol draaien we rechts de Molstraat in. Aan de Dennenstraat gaan we rechts op en op het
einde nemen we rechtdoor de fietsdoorsteek die we blijven volgen tot we rechtdoor de Populierenstraat inrijden. Op het einde, kruispunt met de Wallemotestraat, gaat het rechts
op. We vervolgen de deze weg en zo komen we ter hoogte van de poort van Kasteel Wallemote. Hier gaan we links de Kokelarestraat in en rechts (juist over het bos) de
Wolvenhofstraat. We vervolgen de weg en gaan rechtdoor (traktorsluis) tot aan de Oude Iepersestraat (S-kruis). We nemen deze straat links, blijven ze volgen (we dwarsen de
Meensesteenweg op het zebrapad) en gaan verder in de Oude Ieperseweg.
Kort na de linkse haakse bocht gaan we rechts op. Aan het T-stuk gaan we rechts op en draaien we onmiddellijk links de Beiaardstraat in (grondgebied Lendelede). We gaan even de
gemeentegrens over. We rijden 300m verder links de Beiaardstraat en meteen ook opnieuw Izegem in. Vervolgens rijden we de eerste straat rechts in, de Bossebeekstraat, en
voorbij de hoeve op het einde gaan we links de Trienhoekstraat in. Net voor de Rijksweg nemen we links de Molenhoekstraat en op het einde nemen we eveneens links de
Waterstraat. Aan het T-stuk gaan we rechts de Beiaardstraat in die we links in meedraaien (net voor de Rijksweg) tot aan de Slabbaardstraat-Zuid. Daar gaan we links op en we
nemen vervolgens rechts de Gapaardstraat. Aan het kruispunt (vier straten) gaat het rechts de Blekerijstraat in om vervolgens het fietspad te nemen en een honderd meter verder
rechts de fietstunnel (aan de fietsoversteekplaats).
4) We fietsen langs de oostgrens naar het centrum
Op het einde van de tunnel nemen we rechts het fietspad en gaan heel even de Meensestraat in om dan onmiddellijk de eerste straat rechts (Pekkerstraat) in te draaien, die we
blijven volgen zodat we uitkomen aan de Slabbaardstraat-Noord. Die draaien we rechts in en aan het volgende kruispunt gaan we links de Rozenlaan in. Die volgen we steeds
rechtdoor en laten alle zijstraten liggen tot we op het einde aan de Kortrijksestraat komen (warenhuis Delhaize bevindt zich aan onze rechterkant). We dwarsen de Kortrijksestraat
en nemen rechtdoor de smalle fietsweg. Na een vijftigtal meter rijden we links de Beatrijslaan in. De weg gaat aan de haakse bocht naar rechts over in de Halewijnlaan. Op het
einde nemen we links de Masteneikstraat.
Aan het T-stuk gaan we vervolgens rechts de Hondekensmolenstraat in. We rijden aan het kapelletje rechtdoor (we dwars de Katteboomstraat) en vervolgen tot aan einde met het
T-stuk met de Lendeleedsestraat. Deze nemen we kort links om onmiddellijk rechts de Hulststestraat in te fietsen. Aan het T-stuk gaan we links de Mispelstraat in en vervolgens
opnieuw de eerste links in, de Mispelstraat. Bij het volgende T-stuk gaan we naar rechts de Knobbaardstraat in, die we blijven volgen tot aan de Vlietmanstraat. Daar gaan we naar
rechts tot aan het rond punt, waar we rechtdoor rijden, de Italianenlaan in. We rijden met de school op onze rechterkant door tot aan de spoorweg en duiken het pad op onder de
brug dat we blijven volgen langs kasteeldomein Blauwhuis, voorbij het goederenstation tot aan de slagboom Brugstraat. Over de spoorweg meteen naar links de Prins Albertlaan in
en terug naar het startpunt van de route: Eperon d’Or.

