
de Sneukel-
fietSroute

toegankelijk voor 
personen met een 
handicap

Startpunt 1 in Elsegem 
(Wortegem-Petegem) 
voor 10 km, 20 km of 35 km

Startpunt 2 in Bossuit (Avelgem) 
voor 15 km, 25 km of 35 km

een vlakke Sneukelfietsroute van 35 km 

in de Scheldestreek in het zuiden

van Oost- en West-Vlaanderen

tussen Elsegem (Wortegem-Petegem)

en Bossuit (Avelgem)

STARTPUNT 1: 
DOMEIN DE GHELLINCK
Kortrijkstraat 74
9790 Elsegem (Wortegem-Petegem)

STARTPUNT 2 : 
VVV WESTVLAAMSE SCHELDESTREEK
Doorniksesteenweg 402
8586 Bossuit (Avelgem)

ALGEMENE TIPS

Vanuit dit startpunt kan je kiezen voor :
Sneukelfietsroute 1 = 10km (lus 1)
Sneukelfietsroute 2 = 20km (lus 1 + 2)
Sneukelfietsroute 3 = 35km (lus 1 + 2 + 3)
(dit is de volledige Sneukelfietsroute)

Vanuit dit startpunt kan je kiezen voor :
Sneukelfietsroute 5 = 15km (lus 3)
Sneukelfietsroute 4 = 25km (lus 3 + 2)
Sneukelfietsroute 3 = 35km (lus 1 + 2 + 3)
(dit is de volledige Sneukelfietsroute)

Vanuit dit gemeentelijk park loopt de Sneukelfietsroute 

naar de Schelde en volgt het jaagpad langs de Schelde. 

Even voorbij de jachthaven van Kerkhove neem je rechts 

voor de Sneukelfietsroute 1 (10km). 

Sneukelfietsroute 2 en 3 lopen verder langs de Schelde. 

Sneukelfietsroute 2 gaat rechtsaf net voorbij de 

‘Mira’brug, aan de wijk Waterhoek, gekend vanuit Stijn 

Streuvels’ ‘Terloorgang van de Waterhoek’, 

een boek dat tevens verfimd werd.

Sneukelfietsroute 3 (35km) loopt verder langs de Schelde 

tot de fietsweg naar de grote weg oploopt aan het 

vroegere Pompstation in Bossuit, nu Toeristisch Kantoor.

Hier is tevens het tweede startpunt.

Vanuit het vroegere pompstation gaat de 

Sneukelfietsroute over het kanaal Bossuit-Kortrijk 

(verbinding tussen Schelde en Leie) en meteen langs het 

kanaal richting Moen, een deelgemeente van Zwevegem.

Even voor de dorpskom gaat het rechtsaf richting 

Maraille. Even voorbij ‘Maraille’ en ’t Slietje’ gaan we 

twee keer fietsen op een oude spoorwegbedding (Spiere-

Avelgem en Kortrijk-Avelgem). 

Dit leidt ons naar het vroegere station van Avelgem. 

De Sneukelfietsroute dwarst de Doorniksesteenweg en 

loopt verder langs een idyllisch stukje oude Schelde (met 

horecazaken Karekietenhof en de Prairie). Het fietspad 

komt terug op de grote weg aan de wijk Waterhoek. 

Voor de Sneukelfietsroute 5 (15 km) neem je daar 

rechtsaf, de Sneukelfietsroute 3 (35km) en 4 (25km) lopen 

door de wijk Waterhoek en verder richting Tiegem. 

Via landelijke wegen slingert de Sneukelfietsroute zich 

richting Kerkhove. 

Als je de Sneukelfietsroute 4 (25km) neemt, fiets je 

rechtdoor.

De Sneukelfietsroute 3 (35km) gaat linksaf langs het 

‘Eenvoudig Bestaan’. 

De Scheldestraat wordt gedwarst en via een gerenoveerde 

kasseiweg (de Varent) slingert de Sneukelfietsroute zich 

naar Elsegem.

Net voor we het domein de Ghellinck bereiken, 

komen we nog voorbij 'de Strohoeve' met paardenstallen 

en paardenzwembad van industrieel Willy Naessens.

Via de parkdreef bereiken we startpunt 1, het 

gemeentelijk domein de Ghellinck.

De Sneukelfietsroute is een initiatief van vzw ’t Sneukelwiel, 
en kwam tot stand met steun van het ELIA-fonds. Voor de 
uitwerking van het parcours werd samengewerkt met Toerisme 
Vlaanderen en met het Toegankelijkheidsbureau Westkans, en de 
gemeenten Wortegem-Petegem, Avelgem en Anzegem.
Het hele parcours is bewegwijzerd met zeshoekige borden. Zowel 
bij startpunt 1 als bij startpunt 2 bevindt zich een infobord.

INFO: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem 
Waregemseweg 35 9790 Wortegem-Petegem 056.688114

 Infodienst Gemeentebestuur Avelgem  
Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem 056.653030

 VVV West-Vlaamse Scheldestreek  
Doorniksesteenweg 402 8583 Bossuit-Avelgem 
056.457282 www.westvlaamsescheldestreek.be 

Verantwoordelijke uitgever :  
Vzw ’t Sneukelwiel  
p.a. Lindestraat 60 9790 Wortegem-Petegem 
www.tsneukelwiel.be

Aanbevolen verkoopprijs : € 0.25

Restaurant – Tearoom

Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 74, 9790 Wortegem–Petegem (Elsegem)

Tel. 055 38 63 71

Doorlopend open van donderdag t/m maandag vanaf 11.00

Gesloten op dinsdag en woensdag.

Van 15/7 tot 15/8 open 7/7 vanaf 11.00, 

op dinsdag vanaf 14.00

Ruime parking – buitenspeeltuin

Brasserie Beaufort
Nieuwe uitbaters: Els Gesquière – Peggy Moly

Doorniksesteenweg 402 – 8583 Bossuit–Avelgem
Tel. 056 45 54 41 – gsm 0479 26 73 28

www.westvlaamsescheldestreek.be

Doorlopend open van maandag tot zondag.

Gesloten op dinsdag.

Tijdens juli en augustus iedere dag open vanaf 10u.

Groot zonneterras met speeltuin
Gelegen in het historisch pompgebouw te Bossuit-Avelgem
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