
Dit kaartje past perfect in een Knooppunter.

Bellegemplaats, 8510 Bellegem.
Wandel vanaf daar richting knooppunt 2

Lus van 8,8 km

Welkom op het wandelnetwerk West-Vlaanderen! 
Dit lusje op het wandelnetwerk Land van Mortagne brengt je door 
Bellegem. Onderweg kom je langs enkele verrassende groene plek-
jes en mooie panorama’s. Onderweg ontdek je enkele leuke stop-
plaatsen voor een hapje en een drankje.
Meer wandelroutes vind je op www.toerisme-leiestreek.be

Brouwerij Omer Vander Ghinste
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ZIN IN MEER?
Koop je wandelnetwerkkaart of andere wandel- en fietsroutes online via
shop.westtoer.be 
Cadeautip: de fietsnetwerkbox West-Vlaanderen.

Basiscartografie: NGI, www.ngi.be, toelating A2391
Verantwoordelijke uitgever: Westtoer apb, Stefaan Gheysen,
Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels (Brugge)

3  HET BROUWERSHUYS 

In deze brasserie geniet je van een 
heerlijke maaltijd, een drankje, een pan-
nenkoek of een wafel. Daarnaast is er 
een leuke speeltuin voor de kinderen. 
Schommels, springkastelen en meer 
zijn altijd op kijkafstand van de tafels. 
Ook petanque is mogelijk.

Adres: Bellegemplaats 2, 8510 Bellegem 
            www.brouwershuysbellegem.be

2  DE GRENSHOEVE 

In deze zelfoogstboerderij worden 
biologische seizoensgroenten, krui-
den, eetbare bloemen en klein fruit 
puur geteeld. Ze kunnen door jou vers 
van het veld worden geoogst. Op som-
mige momenten is ook het hoeve- 
winkeltje geopend.

Adres: Beerbosstraat 1, 8510 Bellegem  
www.degrenshoeve.be

1  BROUWERIJ
           OMER VANDER GHINSTE

De Leiestreek is een echte 
bierregio. Een van de interessantste 
bieradressen is Brouwerij Omer 
Vander Ghinste in Bellegem. 

Bezoek de brouwerij met gids of geniet 
van één van de verfrissende bieren in 
het authentieke café De Sportwereld. 
Voor een brouwerijbezoek is online 
reservatie vooraf aangewezen.

Adres: Brouwtorenstraat 5, 8510 Bellegem                
www.omervanderghinste.be


