T R AG E W E G E N

HEUVELRUGWANDELING
TUSSEN INGELMUNSTER
EN HULSTE
Een wandeling van 9,4km –mogelijkheid tot inkorten– over de heuvelrug tussen de Mandelvallei en Leie, langs
molens en kapelletjes, sportgeschiedenis en een stukje eerste wereldoorlog, met mooie uitzichten op Hulste en het
kanaal Roeselare-Leie, maar vooral langs enkele mooi bewaarde trage wegen.

WANDELPARCOURS
We parkeren of (beter nog) we stallen onze
fiets op de parkeerstrook aan de Kortrijkstraat/
Brugsesteenweg N50, nabij wijnhandel Vanassche
met adres Kortrijkstraat 203 Ingelmunster. Je
kan ook parkeren op de parkeerstrook zijdelings
naast Vanassche. Ook dat is gemeentegrond.
We staan nu op de grens tussen Ingelmunster en
Harelbeke-Hulste. Een gemeentegrens die we de
hele wandeling zullen blijven tegenkomen. We
slaan het asfaltpad Doornmolenweg in tussen
wijnhandel Vanassche en Bed Outlet Harelbeke in
Hulste. In het midden van de weg staat een paaltje
om auto’s tegen te houden. Wanneer de weg
de Kweekstraat ontmoet (op Google Maps staat
foutief Elsstraat) slaan we rechtsaf. Sla vervolgens
links de Hazenstraat in. Deze straat heeft zijn naam
niet gestolen. In de akkers en velden rondom is de
kans groot dat je inderdaad hazen kan spotten. We
wandelen voorbij de eerste hoeve links. Hier is een
oversteekplaats voor koeien van de hoeve naar de
weide. Laat de oprit naar de tweede hoeve rechts
liggen maar sla enkele meters verder bergop de
trage weg rechts in, het Wallegemmolenpad. Het
pad wordt rechts door een omheining afgezoomd.
Deze gloednieuw herstelde trage weg, een pluim
voor het stadsbestuur van Harelbeke, volgt de
kavelgrenzen. Eerst een hoek van 90° naar links,

dan naar rechts, dan weer naar links. Kijk vooral
naar rechts en zie het valleitje waar het dorp Hulste
zich heeft genesteld. We zitten nu aan de Leiekant van de heuvelrug. Voorbij een alleenstaande
woning wordt de trage weg iets breder. We volgen
hem tot aan de loodsen van een grote veeteler,
waar we rechts afslaan op een pad langs de grote
loods. Let hier op de ‘verharding’ van de weg.
Je kan enkele mooie keukentegels tegenkomen,
of een rijtje kasseistenen, een fijne plek voor de
amateur-archeoloog in jou . Op een bepaald
moment neemt asfalt het echter over. Volg de
weg tot aan de Barzestraat. Op het kruispunt vind
je een achttiende-eeuwse kapel, gekend als het
Brigandskapelletje . In de nasleep van een slag
in de Boerenkrijg werden hier drie Hulstenaars
vermoord. Let ook op de esdoorn naast dit
kapelletje van Onze Lieve Vrouw van de Zeven
Weeën.

MIKE VAN ACOLEYEN

Gegevens:
• Startpunt:
Parkeerstrook aan de
Kortrijkstraat/
Brugsesteenweg
N50, nabij wijnhandel
Vanassche (Kortrijkstraat 203
Ingelmunster)
• De wandeling is ongeveer
9,4 km lang
• De wandeling is niet geschikt
voor rolstoelen
• Goede wandelschoenen
worden aanbevolen
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Met een wee gevoel slaan we links de Barzestraat
in. Negeer een zijtak van de straat links. Wat verder
vinden we witgekalkte tekst op het wegdek die
verwijst naar de fantastische tijden waarmee Yves
Lampaert op 16 juni 2021 in Ingelmunster Belgisch
kampioen tijdrijden werd. Je staat nu voor zijn huis.
Laat hem met rust, maar als hij toevallig voor de
deur staat mag je steeds ‘forza Lampaert’ roepen.
We wandelen door tot aan de Blauwhuisstraat
waar we links en dan weer rechts afslaan om de
Blauwhuisstraat te blijven volgen. Welkom aan
‘Holvoets kapel’. Negentiende eeuws, gebouwd als
dank voor de genezing van landbouwer Ferdinand
Holvoet, en een bedevaartsoord voor hartlijders.

Stap binnen, steek een kaarsje aan en geniet van het
sfeervol interieur. Op televisie is uitgezonden hoe
de vriendin van Yves Lampaert hier ook een kaarsje
kwam branden voor een goede rit – het werkt dus
écht.
Wandel verder, neem de bocht naar rechts en sla
links, aan fietsknooppunt 33, de Kallestraat in.
Sla de Muizelstraat links in en wandel door tot aan
de Muizelmolen .
Dit is een bijzonder fraaie, stenen stellingmolen
uit 1840 en het hart van het gehucht Muizel. Hij
vervangt een aantal houten molens op dezelfde
plaats die telkens in brand werden gestoken. Het is
een olie- en graanmolen.
Volg de Muizelstraat nog een klein beetje
verder tot je op de linkerkant, voor een kapelletje
in vakwerk en strooien dak, een trage weg ziet
aansluiten. Sla deze aardeweg links in. Aan de bocht
naar rechts kijk je best even achter je voor een
mooi zicht op
Muizel. De trage
weg mondt uit
in de KleinHarelbekestraat.
Volg de KleinHarelbekestraat naar rechts bij de B&B villa “de
Warande”. Ga rechtdoor. Dit is nog steeds een
arm van de Klein-Harelbekestraat. Waar de weg
doodloopt begint één van de mooiste trage wegen
van de streek, het Roland Garrospad .
Eugène Adrien Roland Georges Garros was een
vliegtuigpionier en de eerste oorlogspiloot. In
1910 kocht deze auto- en fietshandelaar zijn eerste
vliegtuig. Hij vestigde het wereld hoogterecord en
stak als eerste non-stop de Middellandse Zee over.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij hier, in
de velden links van het pad, door de Duitsers uit
de lucht geschoten. Hij stak zijn experimenteel
vliegtuig nog in brand maar werd wel krijgsgevangen
genomen. Hij ontsnapt later, keert terug naar
Frankrijk en maakt het einde van de oorlog opnieuw
als piloot mee. Op 2 oktober 1918 haalde hij nog
een vierde vijandig vliegtuig neer. Drie dagen later,
op de dag voor zijn dertigste verjaardag, komt
hij om in een luchtgevecht bij Saint-Morel in het
departement Ardennes in Frankrijk. Minstens een
bewogen leven.
We volgen het pad en nemen de asfaltweg
Potteriehoek, waar de trage weg in uitkomt,
rechtdoor. Kijk neer op het bekken met het kanaal
Roeselare-Leie, herkenbaar aan de grote veevoederen spaanderplaatfabrieken. We zitten nu aan de
Mandeldalkant van de heuvelrug. Let op om hier de
weg niet te verliezen. Neem niet de eerste afslag
links, dit is een weg die je amper herkent, hij lijkt
op een oprit naar een villa. (Wie wil mag natuurlijk
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wel en op het einde links afslaan.) Maar
neem beter de tweede afslag links. Dit
is het vervolg van de Potteriehoek. Als
je onder de hoogspanningsdraden bent
doorgewandeld ben je te ver. Vervolg de
weg waar de straat overgaat in de ons
bekende Hazenstraat. Let op de mooie
hoevegebouwen en de vlasschuur naast
nummer 8. Wandel voorbij de afslag naar
de trage weg die we al eerder namen.
Sla rechts de Kweekstraat in en links de
Doornmolenweg en kom weer uit aan de
start.
Zin in nog een ommetje? Dat kan! Steek
de drukke steenweg over en volg de baan
naar links. Wandel voorbij de bushalte, en
vind vlak waar de huizenrij begint een
trage weg naar rechts. Dit is de Hoge
Doornweg . Volg de weg tot aan de
Heirweg. Sla links af en dan dadelijk
rechts. Dit is de Rozebeeksestraat. Volg
die tot aan de Manpadstraat en sta daar

rechts af. Daal de straat rechts af en je
komt in Ingelmunster. De weg wordt
Hemelrijkstraat, vernoemd naar een oud
cafeetje. Voor de serres en de
spoorwegovergang neem je rechts het pad
de Doornvoetweg, let op het
straatnaambordje. Dit pad leidt je langs
een waterbekken naar het hoogste punt
van Ingelmunster met de imposante
molenromp van de Doornmolen .
Vergelijk met wat je in Hulste zag, een
zelfde type molen. Helaas is hier na een
brand alleen de romp overgebleven. De
trage weg die langs de molen en de
molenhoeve liep is onwettig ingenomen.
De oprit naar de hoeve is het enige wat
rest. Wandel dus de Heirweg Zuid in naar
rechts. Laat de Gentsestraat links liggen
maar neem de volgende afslag naar de
trage weg links. Dit is weer een stuk van
de Doornmolenweg die we al
tegenkwamen. Vervolg de weg en kom uit
op de startplaats.

Download de wandeling
via deze QR-code of
www.natuurkoepel.be/
wandelingen_klimop
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