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Als je naar foto 1 kijkt, wandel je rechts van het gemeentehuis de Ridder Berthoutlaan in. Wandel deze laan  
helemaal uit tot aan het einde waar je naast de poort van het rusthuis Maria Boodschap de 2e foto vindt.
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Afdragertjes

Maria Boodschap
Op dit T-kruispunt neem je links de Wirixdreef. Volg deze dreef tot op het einde en sla daar links-af. Blijf deze 
straat die veel breder wordt volgen tot op het Heideplein waar je achteraan rechts foto 3 vindt. 1000

3 Kapelletje
Sla rechtsaf naast het kapelletje langs het Elisabethplein dat versmalt tot de Kapelstraat. Volg deze tot 
aan de Molenstraat. Daar draait u met de straat mee naar rechts. U komt op een weggetje dat door het                          
industrieterrein van het betonbedrijf Coeck loopt, onder het tunneltje door. Volg het fietspad rechts dat op de 
Rupeldijk uitkomt. Hier kan je alleen maar naar links. Volg de Rupeldijk 800m tot aan foto 4, het Prieeltje.

Hier draai je linksaf weg van de Rupeldijk tot op een pleintje naast de kerk van Hellegat waar je weer links gaat 
tot op het T-kruispunt Hellegat. Sla hier rechtsaf tot op de grotere baan ( T-kruispunt) waar je links afslaat tot 
aan de bushalte. Daar vind  je foto 5.

4 Prieeltje

5 Hellegat

Verlaat hier het treinspoor en sla linksaf. 20 meter verder weer linksaf. Op de volgende Y-splitsing rechts aan-
houden richting fietsknooppunt 91. Waar het fietspad eindigt op een straat ga je direct links. (fietsknooppunt 
91 niet meer volgen) Op het einde van de straat links afslaan. Langs hier kom je op een fietspad dat je naar 
rechts volgt. Op het einde van het fietspad linksaf en zo weer het spoor over. Volg deze straat (Landbouw-
straat) tot aan de derde straat rechts die je inslaat. Deze straat splitst meteen in twee. Hou hier links aan. Achter 
het  bordje 'sportpark' sla je rechtsaf langs de parking van de sporthal. Loop rechtdoor, achteraan links. Aan 
de cafetaria van de sporthal ga je rechts tot op de Matenstraat. Sla hier linksaf en volg deze straat tot aan het 
beeldje De Lameer waar je foto 7 vindt.

6 Etentje

7 8-uren circus

Volg de Matenstraat verder tot aan de grote baan met verkeerslichten die je oversteekt. Volg deze straat tot 
aan het Sint-Hubertusplein dat je langs rechts volgt. Sla achteraan rechts de Kerkhofstraat in. Die brengt u tot 
aan de inkompoort van het kerkhof en tot aan de laatste foto van deze reeks. 

De achtergelaten baggermachine in het water kan je zelf gaan zoeken via een klein weggetje dat enkele meters verder langs 
het treinspoor naar beneden loopt.

Aan de overkant van de drukke weg daal je af langs een smal paadje in het natuurgebied Walenhoek. Aan 
natuurhuis de Paardenstal ga je links onder het houten afdak. Sla onmiddellijk nadien linksaf. De weg wordt 
onverhard. Volg nu de bordjes naar wandelknooppunt 302. Bij knooppunt 302 ga je linksaf langs de houten 
poort naar knooppunt 303. Op knooppunt 303 verlaat je de begrazingszone van de Galloway-runderen en 
ga je langs de visvijvers rechtdoor naar knooppunt 109. Aan het einde van het natuurgebied kom je uit op de 
Landbouwstraat. Hier ga je rechts het spoor over en dan onmiddellijk terug rechts langs het fietspad dat naast 
het spoor loopt. Volg dit fietspad tot op fietsknooppunt 18 waar je foto 6 vindt. 

8 Kerkhof

Komende uit de Kerkhofstraat ga je links tot aan de grote appartementsgebouwen waar je opnieuw links gaat 
de Volkenbondstraat in. Op het einde ga je verder rechtdoor de Vrijheidsstraat in. Via deze straat kom je terug 
uit aan het gemeentehuis. (foto 1) 

1 Afdragertjes (begin)
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Maakte je onderweg een mooie foto van één of meerdere Miraggio-kunstwerken? Tag dan zeker je foto op insta-
gram met #miraggioniel

voor meer info en verkoop van prints zie: www.eliverheyen.be
miraggiofantasy




