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Van aan de kerk van Beveren IJzer neem je links Roesbrugge-
straat, doorheen Beveren-Kalsijde en door Roesbrugge. Voorbij 
marktplein neem je (knpnt 57) 1e straat links (Waaienburgse-
weg), terug 1e links (Lindestraat). Je volgt deze weg richting 
B&B Oversteekhof. Iets verder neem je de Westsluisstraat 
(knpnt 64 - verder 62 ) richting Stavele dorp. 
Bij kerk naar links (IJzerstraat – 77), 1e kruispunt links (81) 
(Lindestraat), om dan langs de perenboomgaard van Hans en 
Nele George - Debaenst te passeren. Einde straat rechts (54) 
terug 1e links, nogmaals 1e links en dan 1e rechts (49) (Gemene 
weg). Hier zie je aan de linkerkant Frankrijk en rechts België. 
Neem nu de 1e straat rechts (40) (Veurnestraat),  kruispunt 
oversteken om fietspad naast kasseiweg verder te volgen naar 
Leisele dorp. Neem rechts (48) de kasseiweg langs de kerk, en 
aan einde links (Izenbergestraat) tot in Izenberge. 
Aan café 't Hoeksje rechts (Groenestraat), 1e links (Pastorie-
dreef) om dan iets verder links de kerkwegel te volgen. Aan 
einde rechts (Kazernestraat – 42 en verder 53), en deze volgen 
tot einde. Dan rechts Bellestraat (75), waarlangs de boomgaard 
zich bevindt van Geert en Ingrid Lannoye - Pillaert. Iets verder 
vervolg je links de weg via de kerk om daar opnieuw een 
kerkwegel te volgen richting Weegschede, grote baan 
oversteken, dan 1e rechts (35) Ekestraat, en blijven volgen tot 
einde, dan links (IJzerstraat) en terug 1e rechts (Ekestraat), aan 
einde links volg je de Kallestraat terug naar dorp van Beveren 
IJzer. Hier rij je nog eens langs de boomgaard van Hans en Nele. 
 

Sfeerfoto’s route 

Sint-Audomaruskerk  

Sint-Brigidiaplein                                        

in Beveren-aan-de-Ijzer  

Er is voldoende parking aan de kerk   

Afstand 30 km 

Parcours Een deel van de route loopt 

door de uitgestrekte Ijzervallei.  

Langs rustige landwegen en Westhoek-

dorpjes kom je bloeiende peren- en 

appelboomgaarden tegen. 

Signalisatie  

Volg de LG pijltjes (tot 18 april)  

Bekijk de route op je 

mobiel via Route You   

 

 

 


