
WANDELING IN IZEGEM

Routebeschrijving
Start aan de poort van het kasteelpark 
Blauwhuis in de Gentseheerweg. Loop 
richting het kasteel en sla voor de 
struiken links in, in de Kasteelstraat. 

Ga links de Leon Defauwstraat in en volg 
de weg verder naar de Gentseheerweg 
(volg het kiezelpaadje en ga op het einde 
naar links) naar de start aan de poort 
van het kasteelpark Blauwhuis.

Neem het zebrapad en steek de straat 
over, volg de Baronielaan (rechterkant) 
tot aan de Prinsdomlaan. Sla links de 
Prinsdomlaan in en ga naar rechts, de 
Katteboomstraat in. Daarna ga je rechts 
de Hondenkensmolenstraat in, rechts in 
de Baronielaan en terug rechts de 
Prinsdomlaan in.

Op het kruispunt gaan we deze keer 
naar links en daarna opnieuw onmiddel-
lijk links naar de Lendeleedsestraat. Volg 
deze straat tot de Gentseheerweg en loop 
terug naar het startpunt.

Kerstmutswandeling
Deze eindejaarsperiode zit een kerstmuts verstopt in onze stad. Slaag jij er in 
om de route te wandelen of te lopen voor 31 januari? Dan kan je vanaf 1 
februari een gratis gadget ophalen in het vrijetijdspunt (Sint-Jorisstraat 60). 
De route van 5 kilometer start aan de ingang van het kasteelpark Blauwhuis.

 

We zijn niet op zoek naar de snelste 

loper of wandelaar maar willen wel 

zoveel mogelijk mensen aanzetten om te 

bewegen. Je kan de routebeschrijving, 

het gpx-bestand en de handleiding van 

Strava ook terugvinden op  

www.izegem.be/sport onder de  

rubriek ‘activiteiten’.

Registreer jouw tocht  
op Strava
1. Surf naar www.strava.com en maak 

een gratis account aan (als je nog geen 
account hebt). 

2. Zoek de club "Strava Runners Izegem" 
en word lid (als je nog geen lid bent). 

3. Loop of wandel de kerstmuts en deel je 
activiteit op Strava met  
#Kerstmuts-in-Izegem. 

4. Bezorg ons een schermafbeelding of de 
link naar je activiteit via  
vrijetijd@izegem.be.

5. Deel gerust een mooie foto op Strava 
van tijdens je wandel- of looptocht.
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