
Koning Ezel wandeling 2015 - 

klein  - 5 km 

Org: Orde van de Ezel 

 

Startplaats : Parking aan de Sint-Pieterzaal, 

Brugsesteenweg 309 ,  8520 Kuurne 

We steken de Brugsesteenweg over aan de 

voetgangerslichten. Aan de overkant stappen we naar 

links om al na enkele meters het wandelpad richting 

de Sint-Pieterskerk te nemen. We wandelen verder 

tussen de parking en de kerk. Op het einde van de 

parking kiezen we het wandelpad dat ons langs de vrije basisschool Sint-Pieter brengt om deze 

verder te volgen tot aan het vernieuwde jeugdcentrum van Sint-Pieter. Daar verlaten we het 

wandelpad en gaan we de Hazelaarsstraat in . Op het einde van deze straat gaan we links de 

Papaverstraat in . We slaan na een 75 m de eerst straat rechts in (Nachtegaallaan). Op het einde van 

deze weg, stappen we links het wandelpad in .  

Op het einde van dit pad slaan we de Kon. Boudewijnstraat rechts in, we blijven volledig rechts 

houden. Op het einde van dit lusje blijven we deze straat naar rechts volgen tot aan het rond punt.  

[ Splitsing (5/8 km) ]  

Aan het ronde punt blijven we rechtdoor lopen. De eerste weg aan de rechterkant is een niet-

geasfalteerde weg met stenen. Deze weg (opletten voor de putten) nemen we tussen de weiden met 

paarden tot aan de Kattestraat. U steekt deze weg over en gaat door een nieuwe woonwijk waar je 

op het einde het wandelpad neemt tot in de Kasteelstraat. Hier steek je best de straat over en ga je 

naar links. Je blijft de rechterkant houden van de Kasteelstraat om vervolgens de eerste straat met 

bloembakken te nemen, u bevindt zich in de vlasbloemstraat. Op het einde van deze straat ga je aan 

de parking van het sportpark naar links. 

Je neemt het wandelpad dat langs de sportvelden en het jeugdcentrum loopt. Je loopt dit smalle 

paadje tot op het einde waar je de Boomgaardstraat oversteekt en je je weg vervolgt in de 

Groenstraat . U bent halfweg (2,5 km) . De eerste straat rechts neem je.[terug samen met 8km ]U 

bevindt zich nu in de wijk de Groene boomgaard.  U loopt rechtdoor tussen de parking door . U komt 

in de Beukenlaan die je links ingaat. De eerste straat rechts leidt u langs het rodekruisplein , groot 

appartementsgebouw. 

U gaat voorbij dit gebouw en op het einde ga je rechts waar je een woonerf binnenstapt. Na enkele 

meters kan je al een wandelpad rechts nemen. Dit pad neem je tot op het einde tussen o.a. garages 

door. In de boomgaardstraat ga je naar links om via een poortje het sportpark binnen te gaan. 

U blijft rechtdoor lopen tot aan de Hoeve Vandewalle. Deze oude hoeve wordt o.a. gebruikt als 

theater , cultuur aktiviteiten. Op de binnenplaats kan je  aan de rechterkant van het woonhuis een 



brugje nemen over de wal rond de hoeve. Indien je een rustpauze wilt en het Sportcafé is open dan 

kan je hier even pauzeren bij onze Sire Koning Ezel David. Na deze eventuele rustpauze volgen we 

onze weg verder richting voetbalvelden. Op het einde van de parking ga je naar links , Nieuwenhuyse 

in. We stappen voorbij de begraafplaats maar ga net voor een graspleintje naar rechts, de 

Renbaanlaan in.  Na enkele honderden meters slaan we links de Ruitersweg in. Deze weg blijven we 

volgen tot we links het doodlopend gedeelte van deze straat inslaan. Op het einde van deze weg kan 

je links via een pad de drukke Brugsesteenweg bereiken. We gaan rechts richting verkeerslichten. 

Aan de verkeerslichten , steken we deze drukke rijksweg over om onze weg te vervolgen in de Sint-

Katriensteenweg . U volgt deze weg tot aan het volgend kruispunt waar je de sint-Pieterstraat rechts 

inslaat. Deze weg volg je tot aan de Pienterschool.  

Net voor de school is er een klein pad dat je rechts neemt. Op het einde van dit pad heb je de parking 

en eindpunt bereikt. 


