Kapellenwandeling te Moortsele - 6,5 km
START: Sint-Antoniusplein
Met de rug naar de kerk
Op het plein zie je de parochiekerk
St.-Amandus van Moortsele. Het
patronaatschap van de kerk ging in 1126
over van de bisschop van Kamerrijk naar de
abdij van Ename. Herstelling en gedeeltijke
verbouwing van de kerk in 1875.
We steken het St.-Antoniusplein over, let
wel op, links op het hoekhuis (vroeger café)
zie je een
1) Niskapelletje

R- Vijverstraat en na 50 m
R- Palingstraat volgen tot
L- Lusbeekstraat en deze straat op het einde
links volgen
R- Vijverstraat, en op de hoek van de
Vijverstraat en de Vijverhoek

2) Kapelletje

L- Vijverhoek en aan nr 7
3) Kapelletje

We volgen nu de Vijverhoek over 1,2
km
L- Rollebaan
R- Tramstraat en dan ben je bij

4) Kapel O.L.Vrouw Onbevlekt
Ontvangenis tegen komt. Rechthoekige
kapel met geschilderde gecementeerde
gevels, jaartal 1860 op een gevelsteentje
in de geveltop.
Volg de Tramstraat verder tot aan een
splitsing en ga daar
R- het plein op tot
R- Moortselestraat en volg deze over de
Molenbeek tot de spoorweg
Molenbeek, ontspringt in Balegem en
mondt als Gondebeek uit in de Schelde in
Melle.
Overstromingsgebied Kasteelstraat. De
hele vallei van de Molenbeek kent in
regenrijke periodes op diverse plaatsen problemen, de Kasteelstraat is
daarvan één van de vaakst getroffen zones. De aanleg van dit
overstromingsgebied zorgt ervoor dat 200.000m3 water tijdelijk kan
opgevangen worden bij momenten van piekneerslag en -afvoer.
RD- Spoorweg oversteken en de Van Thorenburglaan omhoog gaan tot
aan “Ter Ginstberg”
Rechts het voormalig zomerverblijf “Wit kasteel ten Spieghele” gebouwd ca. 1900.
Originele en pittoreske villa aansluitend bij de Engelse landhuisstijl en
Normandische vakwerkbouw, in een aangelegd park.

L- en 30 m verder heb je

5) Kapel ter ere van O.L.
Vrouw. De oorspronkelijke
kapel stond op een talud van
4m hoog. Tijdens WOII
bevond zich onder het talud
een opslagplaats van
munitie. Ten tijde van de
bevrijding werd de kapel
afgebroken en pas jaren
nadien opnieuw opgericht.
Ga nu verder links de pittoreske wijk in, in de 2de bocht, aan de voorzijde
van de paardenstallen
6) Een Sint-Rochuskapelletje
30 m verder aan huisnummer 7

7) Ingebouwde hoekkapel ter ere
van O.L.V.)
Je komt terug op de weg, ga rechts naar beneden over de spoorweg en
volg nu
RD- de Moortselestraat tot
R- Beekstraat en over de spoorweg ga links mee tot
L- Hoek Ter Hulst
L- Watermolenstraat en aan nr 11

8) Kapelletje
We gaan nu verder, terug over de
spoorweg, steken de Molenbeek over en
gaan verder tot (Alternatieve route)
L- Kloosterstraat tot het einde op het
Sint-Antoniusplein

Alternatieve route bij droog en mooi weer
Juist over de beek kan je ook de Bunkerroute opgaan en de beek volgen
tot aan een mooie brug die u rechts oversteekt en u in de achtertuin brengt
van het erfgoedhuis.
Je kan rechts van het erfgoedhuis gaan en dan rechts door het hek van
het kerkhof en zo kom je op het Sint-Antoniusplein

U hebt een wandeling gemaakt van 6,5 km

Natje en droogje:
Moortsele: Taverne ’t Neerhof, Tramplein
Café Rolea, Station Moortsele

