
 

 

 

OP STAP IN AALBEKE 

 

Aalbeke is, volgens Wikipedia,  een dorp in de Belgische provincie West-Vlaanderen en sinds 1977 
een deelgemeente van Kortrijk. Aalbeke heeft postcode 8511 en heeft een oppervlakte van 717 ha. 
De deelgemeente had 2953 inwoners op 31 december 2007. Een inwoner van Aalbeke wordt een 
Aalbekenaar genoemd. Aalbeke is gelegen op 6 kilometer ten zuidwesten van Kortrijk en wordt 
omgeven door Rollegem, Moeskroen, Lauwe en Marke. Nabij het dorp ligt het Knooppunt Aalbeke 
van de Europese wegen E17 en E403. 

In Aalbeke staat ook de enige overblijvende Belgische dakpannenfabriek: Pottelberg, ooit gesticht 
als Sterreberg.  Daarnaast is Aalbeke natuurlijk ook een wondermooi dorp.  Vandaar onze keuze voor 
Aalbeke als een van de plaatsen waar we een Wienerberger wandelzoektocht aanbieden. 

 

De zoektocht kan vrij gebeuren tussen 1 mei en 30 augustus.  Wie alle zoektochten die Wienerberger 
organiseert heeft gestapt, én de oplossingen heeft ingestuurd kan rekenen op een attentie. 

 

De zoektocht in Aalbeke is ongeveer 7 km lang.  Er is een ruime parking aan de Kerk, het startpunt 
van de wandeling.  Het parcours gaat voornamelijk via landelijke wegen, en omvat ook een stukje 
stappen in het bos.  Voorzie dus aangepast schoeisel.  Voor de hongerigen of dorstigen: Café de 
Labberleute organiseert in het weekend een raamverkoop van ijsjes en drank.   

 

De antwoorden op de vragen zijn allemaal vanop het openbaar domein te vinden.  Er moeten geen 
tuinen of gebouwen betreden worden. 

 

Deelname gebeurt in die bubbels toegelaten op het moment van deelname door de overheid en op 
eigen risico.  Wienerberger is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade.  Door deel te nemen, 
verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement. 

 

 

Veel plezier! 

 

 

 

 



Vraag 1:   

Onderstaande foto’s komen we tegen op onze wandeling.  Behalve eentje.  Welke? 

 

  

  



  

 

Vraag 2: 

Let op de details, en neem tijdens de zoektocht een foto van onderstaande zaken: 

Iets dat hard is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iets dat rond is 

Iets dat zwaar is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iets dat wit is 

Antwoord: 



Iets dat puntig is 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vraag 3: 

Je wandelt op het Hoogmolenpad of in de Blauwkasteelstraat.  In de verte zie je de schouwen van 
Pottelberg.  Hoeveel zijn het er? 

 

Vraag 4:  

Hoe heet het monument op de foto, en voor wie is dat monument opgericht? 

 

 

 

 

 

 

Antwoord: 

Naam monument: 

 

 

 

Voor wie opgericht: 

 

 

 



Vraag 5:  

Je stapt langs het domein van een van de deelnemers van het tv-programma  “Team Waes”.  Wat is 
de naam van dit domein? 

 

Vraag 6:  

Neem een originele foto van jezelf en je teamgenoten, en stuur die samen met jullie al even originele 
groepsnaam en antwoorden naar wouter.vanrobaeys@wienerberger.com.  

Antwoord: 

Groepsnaam: 

Groepsfoto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parkeer de wagen best op Aalbekeplaats, aan de kerk. 

 

Loop in de richting van Moeskroen.   

Sla links de Allartbosweg (smalle kasseiweg langsheen het kasteel) in.  Loop de Allartbosweg tot op 
het einde. 

Sla rechts af in de Luignestraat, en loopt tot aan Hoogmolen.  Sla vlak voor de molen de 
Zevekotestraat in, en loop die uit naar beneden tot aan de Moeskroensesteenweg. 

 

Steek de Moeskroensesteenweg over, en volg die even naar links.  Sla dan rechtsaf de Sterrestraat in, 
en volg dan onmiddellijk het Hoogmolenpad aan de linkerkant.  Dat is een overharde weg tussen de 
velden.  Volg het Hoogmolenpad.  In de verte zie je de fabriek Pottelberg opduiken.  

 

Het Hoogmolenpad komt uit op de Doomanstraat.  Sla even af naar rechts in de Doomanstraat, en 
neem de eerste straat links, de Blauwkasteelstraat.  Die loopt vlak naast het tasveld van Pottelberg.   
Loop de Blauwkasteelstraat door tot je op een T splitsing uitkomt, en sla dan af naar rechts de 
Brumierstraat in.  Loop even verder, en neem de voetweg die links door de velden naar beneden 
gaat.  Volg die tot beneden, en volg de weg dan verder naar rechts.   

 

Je ziet de Sjouwer al in de verte.  Loop verder.  Laat aan de brug in de Brumierstraat de Sjouwer 
rechts liggen, en steek de brug over.  Loop verder naar beneden.  Laat de Kobbestraat rechts liggen, 
en volg de weg verder.  Hou rechts aan, en volg de Oude Aalbeeksestraat.  Loop het bos in.  Blijf het 
bospad volgen tot vlak voor de Groeve Dewitte, en ga op het einde naar links.   Volg het pad verder. 
Het pad loopt naar beneden slaat even verder naar links, en vervolgens terug naar rechts.  Volg dat 
pad verder naar rechts tot aan de Lauwsestraat.  Als je op het pad bent, zie je dat men links ook 
gronden aan het aanvullen is, en rechts je dan de Groeve Dewitte, die bijna is afgewerkt. 

 

Kom uit op de Lauwsestraat, en steek die over.  Loop wat verder naar rechts, en sla links de 
Preisbergstraat in.  Volg de Preisbergstraat.  De Preisbergstraat maakt op een bepaalde plek een 
scherpe bocht naar links.  In de bocht staat een mooie gerestaureerde hoeve.  Aan de rechterkant 
van de hoeve is de toegang tot het bos.  Sla het bospad in, en volg het pad in het bos tot je in de 
Kapelhoekstraat uitkomt. 

 

Volg de Kapelhoekstraat naar rechts.  Loop de brug over, en blijf de straat volgen.  Sla dan vlak voor 
het oude kapelletje het voetpad in dat naar rechts loopt.   Aan de linkerkant zie je zorgcentrum de 
Weister.  Op het einde van het voetpad steek je de straat over.  Loop de Krugerstraat in.  Je loopt vlak 
naast het bekende restaurant St. Cornil en komt terug uit op de parking aan de Kerk. 
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

5  km/h Volgende

0.0 km 1 Aalbekeplaats 0 min 19 m

0.02 km 1 Sla links af op Aalbekeplaats (Kortrijk) 0 min 28 m

0.05 km 1 Sla rechts af op Moeskroensesteenweg, N43 (Kortrijk) 0 min 28 m

0.08 km 1 Sla scherp links af op Bergstraat (Kortrijk) 0 min 109 m

0.19 km 1 Sla rechts af op Vondelstraat (Kortrijk) 2 min 106 m

0.29 km 1 Sla rechts af op Allartbosweg (Kortrijk) 3 min 1 m

0.29 km 1 1 Hoeve

0.29 km 1 Sla scherp rechts af op Allartbosweg (Kortrijk) 3 min 195 m

0.49 km 1 ga rechtdoor op Allartbosweg (Kortrijk) 5 min 6 m

0.5 km 2 1 Houtbedrijf Vandecasteele Houtimport

0.5 km 1 Sla rechts af op Luingnestraat (Kortrijk) 5 min 128 m

0.63 km 3 1 O.-L.-Vrouw beschermt onze soldaten

0.63 km 1 Sla rechts af op Zevekotestraat (Kortrijk) 7 min 5 m

0.63 km 1 ga rechtdoor op Zevekotestraat (Kortrijk) 7 min 57 m

0.64 km 4 1 Hoogmolen

0.69 km 1 Links afbuigen op Zevekotestraat (Kortrijk) 8 min 72 m

0.76 km 1 ga rechtdoor op Zevekotestraat (Kortrijk) 9 min 330 m

0.77 km 5 1 Strodekkershoeve

1.09 km 1 ga rechtdoor op Zevekotestraat (Kortrijk) 13 min 5 m

1.1 km 1 Sla links af op Moeskroensesteenweg, N43 (Kortrijk) 13 min 55 m

1.15 km 1 Sla rechts af op Sterrestraat (Kortrijk) 13 min 2 m

1.16 km 1 Draai om en ga verder op Sterrestraat (Kortrijk) 13 min 2 m

1.16 km 1 Sla scherp links af op Papeyedreef (Kortrijk) 13 min 57 m

1.22 km 1 Sla scherp rechts af op Papeyedreef (Kortrijk) 14 min 0 m

1.22 km 1 14 min 249 m

1.25 km 6 1 Jad'ore Beauté

1.36 km 7 1 Aalbeke

1.47 km 1 ga rechtdoor op Hogemolenpad, voetweg 27 (Kortrijk) 17 min 204 m

1.67 km 1 ga rechtdoor op Hogemolenpad, voetweg 27 (Kortrijk) 20 min 26 m

1.7 km 1 ga rechtdoor op Hogemolenpad, voetweg 27 (Kortrijk) 20 min 5 m



1.7 km 1 Sla rechts af op Doomanstraat (Kortrijk) 20 min 55 m

1.76 km 1 ga rechtdoor op Doomanstraat (Kortrijk) 21 min 1 m

1.76 km 1 Sla links af op Blauwkasteelstraat (Kortrijk) 21 min 269 m

1.78 km 8 1 Doomanshoeve

2.03 km 9 2 Blauwkasteelhoeve

2.03 km 2 Links afbuigen op Brumierstraat (Kortrijk) 24 min 216 m

2.25 km 10 2 De Sjouwer

2.25 km 2 Draai om en ga verder op Brumierstraat (Kortrijk) 26 min 2 m

2.25 km 2 Sla rechts af op Papeyeweg (Kortrijk) 26 min 134 m

2.38 km 2 ga rechtdoor op Papeyeweg (Kortrijk) 28 min 77 m

2.46 km 2 Links afbuigen op Brumierstraat (Kortrijk) 29 min 26 m

2.49 km 2 ga rechtdoor op Brumierstraat (Kortrijk) 29 min 114 m

2.56 km 11 2 Boerenarbeidershuis

2.6 km 12 2 Hoeve Te Bergendale

2.6 km 2 Brumierstraat, Chemin n° 16 31 min 263 m

2.87 km 2 ga rechtdoor op Brumierstraat, Chemin n° 16 (Kortrijk) 34 min 190 m

2.96 km 13 2 Shower

3.06 km 2 Sla rechts af op Burgemeester Margostraat (Kortrijk) 36 min 1 m

3.06 km 2 Draai om en ga verder op Burgemeester Margostraat 
(Kortrijk)

36 min 1 m

3.06 km 2 Sla rechts af op Brumierstraat (Kortrijk) 36 min 211 m

3.08 km 14 2 De Sjouwer (gezien vanuit de Bruimierstraat)

3.27 km 2 ga rechtdoor op Brumierstraat (Kortrijk) 39 min 168 m

3.44 km 3 ga rechtdoor op Kobbestraat (Kortrijk) 41 min 21 m

3.46 km 3 ga rechtdoor op Kobbestraat (Kortrijk) 41 min 106 m

3.57 km 3 ga rechtdoor op Kobbestraat (Kortrijk) 42 min 120 m

3.69 km 3 ga rechtdoor op Kobbestraat (Menen) 44 min 1 m

3.69 km 3 Sla rechts af op Oude Aalbeeksestraat (Menen) 44 min 28 m

3.7 km 15 3 Hoeve en kapel

3.72 km 3 44 min 5 m

3.73 km 3 44 min 331 m

4.06 km 3 48 min 4 m



4.06 km 3 48 min 81 m

4.1 km 16 3 Hoeve met losse bestanddelen Hof ten Haze

4.14 km 3 49 min 85 m

4.23 km 3 50 min 287 m

4.23 km 17 3 Herenhuis van 1923

4.24 km 18 3 Gebouwencomplex Vlaamse Brouwerij

4.52 km 3 54 min 138 m

4.52 km 19 3 Welkom

4.58 km 20 3 Inheemse bomen

4.65 km 3 55 min 10 m

4.66 km 3 55 min 8 m

4.67 km 3 Sla rechts af op Lauwsestraat (Kortrijk) 56 min 79 m

4.75 km 3 57 min 3 m

4.76 km 3 57 min 0 m

4.76 km 3 57 min 34 m

4.79 km 3 57 min 53 m

4.85 km 3 Sla links af op Preshoekwegel (Kortrijk) 58 min 1 m

4.85 km 3 Draai om en ga verder op Preshoekwegel (Kortrijk) 58 min 1 m

4.85 km 3 58 min 203 m

4.92 km 21 3 Gewone es

4.95 km 22 3 Boerenarbeiderswoning

5.04 km 23 3 Preisberghoeve

5.05 km 3 Links afbuigen op Preisbergstraat (Kortrijk) 1 h 0 min 1 m

5.05 km 3 Links afbuigen op Preisbergstraat (Kortrijk) 1 h 0 min 132 m

5.19 km 3 Links afbuigen op Preisbergstraat (Kortrijk) 1 h 2 min 5 m

5.19 km 24 3 Preshoekbos

5.19 km 3 1 h 2 min 17 m

5.21 km 3 1 h 2 min 146 m

5.36 km 4 1 h 4 min 96 m

5.45 km 4 1 h 5 min 112 m

5.57 km 4 1 h 6 min 1 m



5.57 km 25 4 Hoeve Heerlijkheid van Heule

5.57 km 4 1 h 6 min 1 m

5.57 km 4 1 h 6 min 2 m

5.57 km 4 1 h 6 min 13 m

5.58 km 4 Sla scherp links af op Kapelhoekstraat (Kortrijk) 1 h 7 min 1 m

5.58 km 26 4 Hoeve Goed te Nieuwenhove

5.59 km 4 Sla scherp links af op Kapelhoekstraat (Kortrijk) 1 h 7 min 359 m

5.95 km 4 ga rechtdoor op Kapelhoekstraat (Kortrijk) 1 h 11 min 150 m

6.1 km 4 ga rechtdoor op Kapelhoekstraat (Kortrijk) 1 h 13 min 328 m

6.42 km 4 Rechts afbuigen op Krugerstraat (Kortrijk) 1 h 17 min 5 m

6.43 km 4 ga rechtdoor op Krugerstraat (Kortrijk) 1 h 17 min 314 m

6.69 km 27 4 Hoeve Oud Burgemeesterhof

6.74 km 4 ga rechtdoor op Krugerstraat (Kortrijk) 1 h 20 min 5 m

6.75 km 28 4 Burgerhuis

6.75 km 29 4 Oude Weverij, hoeve met losse bestanddelen

6.75 km 4 Rechts afbuigen op Krugerstraat (Kortrijk) 1 h 21 min 72 m

6.82 km 5 Links afbuigen op Krugerstraat (Kortrijk) 1 h 21 min 87 m

6.91 km 5 Rechts afbuigen op Aalbekeplaats (Kortrijk) 1 h 22 min 28 m

6.93 km 30 5 St.-Cornil

6.94 km 5 1 h 23 min
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