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De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

Lengte: 103.29  km

Stijging: 359  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van: De2Pk'tjes, Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
Naar: De2Pk'tjes, Beertegemstraat, Zingem, Oost-
Vlaanderen, Vlaanderen
LEIEZICHT (www.de2pktjes.be)
Vandaag rijden we via Sint-Martens-Latem, gelegen 
aan de Leie. De gemeente wordt een 
'kunstenaarsgemeente' genoemd, omdat vele 
kunstenaars er hun inspiratie vonden langs de oevers 
van de Leie. Nadien via Deinze, Zulte om dan via 
Waregem de Vlaamse-Ardennen binnen te rijden 
richting de De2Pk'tjes. (Reistijd: 1 dag - 96 km)

Bezienswaardigheden

Blauwhuishoeve

1  - Afstand langs route: 7.53  km

Afbeelding 1: Blauwhuishoeve

Deze  treffen we  aan wanneer we de Hospicebossen 
verlaten net naast de E17. Deze hoeve wordt ook wel 
eens "Vrouwe Trunegoed" (Vertrunegoed) genoemd. 
Ze werd in der loop der tijden onderverdeeld in 2 

stukken: een woning die volledig werd vernieuwd en 
dienst deed als boerderijwoning. Het andere deel met 
grote rechthoekige vensters en wapenschild boven 
de deur was in de 17e eeuw een verblijf voor paters 
die er op hun beurt een vakantieoord voor wezen van 
maakten.

Scheldeveldekasteel

2  - Afstand langs route: 13.31  km

Afbeelding 2: Scheldeveldekasteel (Bron: Pascal 
Brackman)

De naam Scheldevelde duikt voor het eerst op in de 
charters van de Sint-Pietersabdij in 814-844 en was 
de naam van een hele streek die zich uitstrekte langs 
de Schelde, vanaf het zuiden van Gent tot bij 
Kruishoutem. 

Pas in de 18de eeuw groeide dit domein van het 
Scheldevelde uit tot een belangrijk domein met 
centraal gelegen landhuis (op de plaats van de 
vroegere hoeve) met systematische ontginning 
errond, gekenmerkt door een radiair net van zeven 
dreven. 

De huidige bouw is voornamelijk afkomstig van de 
familie De Potter-Surmont die in 1846 het oude 
landhuis liet slopen en het liet vervangen door het 
huidige kasteel met laatclassicistische inslag. Het 
ontwerp was van de gekende Gentse architect 
Minard.

Kasteel Grand Noble

3  - Afstand langs route: 14.7  km
Tijdens WO I verbleven in het kasteel Grand Noble de 
officieren van Kagohl III. Kagohl staat voor 
"Kampfgeschwader der Obersten Heeresleitung", 
bijgenaamd de "England Geschwader" en was een 



Afbeelding 3: Kasteel Grand Noble
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groep die de UK moest bombarderen vanuit de lucht. 
Ze opereerden vanuit Sint-Denijs-Westrem, Gontrode. 
Later verhuisden ze naar Mariakerke en Oostakker.

Kasteel Borluut

4  - Afstand langs route: 16.28  km

Afbeelding 4: Kasteel Borluut

Kasteel

Sint-Martinuskerk

5  - Afstand langs route: 17.79  km

Afbeelding 5: Sint-Martinuskerk (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-01-1991, ©Vlaamse Gemeenschap)

Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het 
dorpspleintje in de nabijheid van de Leie. 
Smeedijzeren 18de-eeuws toegangshek, afkomstig 
van het kasteel van Deurle, in 1840 geschonken door 
mevrouw Hopsomere. De huidige witgekalkte muren 
en hekpijlers dateren van de heraanleg van 1965. Op 
het kerkhof bevinden zich enkele merkwaardige 
graven van onder meer Albijn Van den Abeele 
(1835-1918), oud burgemeester, schrijver en 
kunstschilder, van beeldhouwer baron George Minne 
(1866-1941) met beeld van Moeder en kind, en het 
graf van de familie Ziane-Raes met beeld van 
beeldhouwer Leon Sarteel.

Sint-Aldegondiskerk

6  - Afstand langs route: 22.38  km

Afbeelding 6: Sint-Aldegondiskerk (Bron: Wizpr.guide)

De kunstenaarsgemeente aan de Leie-oevers bezit 
een mooie, neoromaansekerk toegewijd aan Sint-
Algedonids. De bakstenen constructie kwam tot stand 
vanaf 1830, na de sloping van de romaanse kerk.
In tegenstelling tot de neoromaanse buitenzijde, is 
het interieur neoclassicistisch opgevat. De meeste 
kerkschatten en het meubilair dateren uit de 19de 
eeuw.
Enkele schilderijen dateren uit de 17de eeuw en 
worden toegeschreven aan de Vlaamse School: De 
Bewening (naar Antoon Van Dyck), de Aanbidding der 
Herders, De Besnijdenis en O.L.V. Onbevlekt 
ontvangen.
Het rechter zijaltaar is gewijd aan St-Aldegonde. Op 
het antipendium (de altaarbekleding) onder het altaar 
is te zien hoe ze zieken geneest. Haar polychroom 
eikenhouten beeld op het altaar (1635) toont haar als 
kloosteroverste met boek, staf en rozenkrans omdat 
ze de stichter was van het klooster van Maubeuge.
Zowel in het koor als in de zijbeuken zijn oude 
grafstenen uit de 18de en 19de eeuw ingemetseld. 
Rondom de kerk liggen verschillende kunstenaars 
begraven, waaronder Gustave De Smet (kunstschilder 
en samen met Permeke van de grote namen uit het 
Vlaams Expressionisme) en zijn broer Léon De Smet. 
Ook Gaston Martens, toneelschrijver en auteur van 
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het stuk ‘De Paradijsvogels’, dat later door de BRT 
gebruikt werd als inspiratie voor de gelijknamige 
televisiereeks, vond hier een laatste rustplaats.
De kerkraad van Deurle maakte een filmpje over hun 
kerk 'Dorla, in de schaduw van Sint-Aldegondis'. De 
ingekorte versie kan u hier bekijken. De volledige 
versie kan je elke zondag in de kerk bekijken.

Hotel In't Boldershof

6  - Afstand langs route: 22.4  km

Afbeelding 7: Hotel In't Boldershof

Authentieke herberg met knusse kamers, uitgebreid 
ontbijt in schilderachtig Deurle, met musea en 
prachtige wandelpaden. Gezellige bar en brasserie. 
Gelegen langs Leiestreekfietsroute, ideale uitvalsbasis 
om Gent, Brugge, Brussel of kust te bezoeken. 

Fietsvriendelijk label

Faciliteiten: televisie, roken toegelaten, restaurant, 
bar, huisdieren toegelaten, fietsen ter beschikking.

Contactgegevens:
- In 't Boldershof
- Dorpsstraat 37, 9831 Deurle
- Tel: +32 9 282 75 45
- Fax: +32 9 282 93 28
- GSM: +32 475 59 01 86
- E-Mail: info@boldershof.com
- Web:
www.boldershof.com

Museum Dhondt-Dhaenens

6  - Afstand langs route: 23.05  km
In 1967 geven Jules en Irma Dhondt-Dhaenens 
architect Erik Van Biervliet de opdracht een 
modernistisch gebouw op te trekken vlak bij hun 

Afbeelding 8: Museum Dhondt-Dhaenens

huis. Ze willen er hun eigen kunstcollectie 
onderbrengen, maar tegelijk moet het ook een plek 
worden waar culturele en artistieke activiteiten plaats 
kunnen vinden.
Ondertussen is het gebouw een museum geworden 
waar belangrijke privéverzamelingen van moderne en 
hedendaagse kunst ontsloten worden en daarnaast 
ook een kunstencentrum dat een belangrijke rol 
speelt in de internationale kunstwereld.

*Openingsuren: open van woensdag tot zondag 10u 
tot 17u (zomer: 10u tot 18u). Gesloten op maandag, 
dinsdag, tijdens af- en opbouw van tentoonstellingen, 
op 24-25/12 en 31/12 & 01/01.

Kasteel Ooidonk

7  - Afstand langs route: 25.8  km

Afbeelding 9: Kasteel Ooidonk

De waterburcht van Ooidonk is één van de mooiste 
kastelen van dit land, een juweeltje van Vlaams-
Spaanse 16de-eeuwse bouwkunst. Het kijkt uit op 
een oude Leiebocht en is omgeven door een prachtig 
park van 45 hectare. Je kan zowel het kasteel als de 
tuinen bezoeken.
Daarnaast staan de eigenaars, die in het kasteel 
wonen, ook open voor publieke en private events.
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Carroesel

8  - Afstand langs route: 31.85  km

Afbeelding 10: Carroesel

B&B Carroesel in Deinze, dichtbij Gent (17 km), is de 
ideale uitvalsbasis voor bezoekers van de Leiestreek 
met zijn talrijke wandel- en fietsroutes.
De kuststreek, Brugge, Brussel en Antwerpen zijn 
gemakkelijk bereikbaar (50 km) via de snelwegen E40 
en E17. Onze gasten verpozen in een gerenoveerd 
interbellum huis met gezellige, sfeervolle kamers 
voorzien van hedendaags comfort.
Onze gastenkamers zijn rookvrij.
Deze B& B is tevens een ontbijt-, eet- en koffiehuis, 
uitsluitend overdag geopend.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Museum Roger Raveel

9  - Afstand langs route: 39.38  km

Afbeelding 11: Museum Roger Raveel (Bron: Toerisme 
Oost-Vlaanderen)

Het Roger Raveelmuseum is gevestigd in een strak, 
wit hedendaags gebouw ontworpen door architect 
Stéphane Beel en ligt in de pittoreske Machelse 
dorpskern.
Naast de vaste collectie met werken van kunstenaar 
Roger Raveel, zijn er ook regelmatig tentoonstellingen.

Om de 2 jaar gaat de biënnale er door.  Dit is een 
samenwerking tussen het museum van Deinze en de 
Leiestreek (Mudel) en het museum Dhondt Dhaenens 
in Deurle.
Het Roger Raveelmuseum is eveneens toeristisch 
loket waar je gratis toeristische brochures kan 
afhalen en waar je toeristische informatie kan 
opvragen.
Aan het Roger Raveelmsueum start de Roger 
Raveelwandelroute ( 3,75 km). Deze route is 
bewegwijzerd en de wandelkaart is verkrijgbaar in het 
museum.
Openingsuren: woensdag t.e.m. zondag van 11.00 tot 
17.00 uur.
T 0032 9 381 60 00

Brasserie De Afspanning

9  - Afstand langs route: 39.4  km

Afbeelding 12: Brasserie De Afspanning

Brasserie De Afspanning is een kindvriendelijke, 
familiale brasserie gelegen in het pittoreske 
Machelen-aan-de-Leie. Gelegen op het dorpsplein 
naast het Roger Raveelmuseum. Terwijl jullie 
genieten op het terras aan de fontein leven de kids 
zich uit in de 60m2 speelruimte met speelkeuken, 
blokkentafel, playstation-hoek, I-pad hoek, 
kruiptunnel, …
Brasserie De Afspannig is eveneens een toeristisch 
infopunt

Restaurant De Karper

9  - Afstand langs route: 39.42  km
In het pittoreske Machelen-aan-de-Leie ligt restaurant 
de Karper. Aan de oever van de oude Leiebocht, 
Machelen Put, kan je op het terras proeven van de 
verfijnde gerechten en genieten van de wijnen uit de 
uitgebreide kaart. Binnen kan je je smaakpapillen 



Afbeelding 13: Restaurant De Karper (Bron: Westtoer)
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verwennen en ondertussen genieten van de kunst 
aan de muren van
kunstenaar Martin Wallaert
die even verderop zijn atelier heeft.
Restaurant De Karper werd ook verkozen als 1 van de 
101 Leiespots in de Leiestreek

Olsene Kasteel

10  - Afstand langs route: 41.2  km

Afbeelding 14: Olsene Kasteel

Het kasteel van Olsene is gelegen langsheen de baan 
Kortrijk-Gent (N43) in Olsene - Zulte. Het werd 
gebouwd in 1854, in Vlaams neo-renaissancestijl en is 
omringd door een prachtig heraangelegd park. Het 
kasteel is in privé-bezit en niet toegankelijk voor het 
publiek, maar het is wel de moeite waard om er eens 
halt te houden. Piers de Raveschoot: Het kasteel van 
Olsene en zijn bewoners, de familie Piers de 
Raveschoot, hebben het dorpsleven en de plaatselijke 
politiek kleur gegeven. Ruim honderd jaar was een 
Piers de Raveschoot burgemeester. De laatste telg die 
de burgemeesterssjerp droeg, was Stanislas Piers de 
Raveschoot. Zijn dochter Solange was de laatste 
rechtstreekse afstammelinge die het kasteel 
bewoonde.  De eerste steen van het huidige kasteel 

werd op 18 september 1854 gelegd door jonkheer en 
mevrouw Polydore Piers-Surmont de Volsberghe. Het 
gebouw zelf werd opgetrokken op de fundamenten 
van de oude burcht, het Hof Ter Wallen. Bij het 
bouwen werd de ondergrond drooggehouden met 
gestapelde ezelhuiden, waarop duizenden heipalen 
rusten, die het kasteel ondersteunen. Het 
bouwmateriaal werd met karretjes en kruiwagens 
aangevoerd. Van het schip aan de loskaai van de Leie 
tot aan de bouwwerf was een ketting actief van meer 
dan 200 man. Binnen een tijdspanne van vijf jaar 
werd het kasteel voltooid, wat voor die tijd een record 
betekende. In de tuin langs de Grote Steenweg, ligt 
een grote berg, ook stuifzandrug genoemd. Deze 
plaats zou trouwens ook het hoogste punt van 
Olsene zijn. Daaronder zit een ijskelder waar naar 
verluid het ijs maanden lang op temperatuur bleef. In 
de diepe ronde kuip werden verschillende lagen 
aangemaakt. Deze bestonden uit een laag stro met 
daarop het ijs bestrooid met grof zout. Zo werden er 
meerdere lagen aangemaakt totdat de kuip gevuld 
was. Vanaf de bovenste kant van de kuip bleef er een 
grote afgeronde ruimte naar boven toe over. Deze 
ruimte diende als ijskast om verschillende 
voedingswaren te bergen. Er werden ook ijsblokken 
voorzien voor de dorpelingen en hospitalen. Deze 
dienden dan als pijnverzachters bij o.a. buikziekte ('t 
vuur), verstuikingen van armen en benen, hoge 
koorts enz. De grot, ook "Olsene Rotse" genoemd, 
vindt u op de hoek van de Machelenstraat en 
Kasteelstraat in Olsene. Tussen het kasteel en de grot 
bevond zich vroeger een mooie dreef van ongeveer 
830 meter lang (een stuk tot voorbij de rots). Volgens 
de legende loopt onder de dreef een onderaardse 
gang tussen de grot en het kasteel van Olsene. Je kan 
in de grot het begin van de gang zien, die zou zijn 
ingestort!? Zoals gebruikelijk in die tijd, stonden ook 
aan het kasteel van Olsene twee kanonnen aan de 
toegangsbrug. Op de kanonnen zelf zijn de 
wapenschilden aangebracht van de families Piers en 
de familie Surmont de Volsberghe. Na verloop van 
tijd verkeerden de kanonnen in een bedenkelijke 
staat. Alle herstellingswerken eraan werden 
uitgevoerd door de leerlingen van het VTI van 
Oostende. Op 23 juni 2006 kwamen de kanonnen van 
het Kasteel van Olsene terug thuis.

Kasteel Te Lake

11  - Afstand langs route: 44.31  km
Kasteel Te Lake ligt in een park van 3 hectaren en is 



Afbeelding 15: Kasteel Te Lake (Bron: Pol De Frene)

RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

9

een omwald kasteel in classicistische stijl. Het werd 
gebouwd in 1748
door Jeroom–Olivier Limnander, erfgenaam van een 
adellijk geslacht. Het kasteel werd later ook gebruikt 
als paardenfokkerij en feestzaal. Na enkele jaren 
verval, werd het recent gerenoveerd en vormt het nu 
weer het decor voor feesten en evenementen.
Achter het kasteel Te Lake vind je de mooie 
natuurwandeling Leiemeersen. Deze lusvormige 
wandeling van 2,5 km start aan het "Maïskot", 
Oeselgemstraat 55, 9870 Zulte en loopt o.a. langs een 
oude Leie-arm.
Dus stevige schoenen zijn aangeraden.

Jachthaven Waregem Yacht Club

12  - Afstand langs route: 48.47  km

Afbeelding 16: Jachthaven Waregem Yacht Club

De Waregem Yacht Club is gelegen aan een oude arm 
van de Leie aan de sluis in Sint-Eloois-Vijve. De ligging 
net buiten de vaargeul maakt dit een ideale locatie. 
De jachthaven telt een 50-tal ligplaatsen met de 
nodige voorzieningen voor water en elektriciteit, 
douche en sanitair en alsook camerabewaking. Met 
300 meter aan steiger, 17 vingerpieren en een kraan 
om boten tot 26 voet in en uit het water te hijsen, is 
deze jachthaven perfect uitgerust voor uw verblijf in 
de Leiestreek!

De Peracker

13  - Afstand langs route: 53.2  km

Afbeelding 17: De Peracker

Rustig hotel, gelegen op één van de meest idyllische 
plaatsen van Waregem, langs fiets- en wandelroutes 
en dichtbij de industriezones Waregem en Deerlijk. 
Steengrill restaurant met zonneterras aan vijver - 
groepen private parking.

Watermolen Goed te Walskerke

14  - Afstand langs route: 57.8  km

Afbeelding 18: Watermolen Goed te Walskerke

De enige nog draaiende watermolen van West-
Vlaanderen vind je in Anzegem. Hij gaat terug tot de 
15de eeuw en hoort bij hoeve Ter Walskerke. De 
molenaar ontvangt op afspraak graag groepen 
geïnteresseerde bezoekers. Sinds 1983 is de molen 
beschermd als monument.

Watermolens zijn erg schaars in de streek, omdat ze 
moesten wijken voor de rechttrekking en kanalisering 
van de Leie. Een werkende watermolen is al helemaal 
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uniek.

Hof Ter Walskerke beschikt al in de 15de eeuw over 
een watermolen - er wordt vooral graan mee 
gemalen. Het huidige gebouw dateert uit de 18de 
eeuw, het metalen waterrad uit 1907. Sinds 1900 zijn 
de gebouwen eigendom van het Bureau van 
Weldadigheid van Harelbeke, nu het OCMW. In 1995 
wordt de molen grondig gerestaureerd, in 2011 
volgen nog een paar kleinere herstellingen.

Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de 
watermolen nog gebruikt om elektriciteit op te 
wekken. Nu draait hij vooral ter demonstratie, als er 
groepen op bezoek komen. De molenaar heeft nog 
een andere belangrijke taak: de waterhoogte in de 
Maalbeek regelen met de schotten en schuiven die bij 
de molen horen.

Iedere zondagochtend draait het rad los, ten behoeve 
van de vele passerende fietstoeristen.

Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk

15  - Afstand langs route: 63.57  km

Afbeelding 19: Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk 
(Bron: Wizpr.guide)

De hoger gelegen, driebeukige Onze-Lieve-Vrouw 
Geboortekerk en het omringende kerkhof kijken uit 
over de omgeving. De onderkant van het koor en de 
toren zijn mogelijke overblijfselen van een Romaanse 
kerk uit de 13de eeuw. De toren werd in de 15de 
eeuw al vernieuwd en in de 16de eeuw werd de kerk 
uitgebreid met het transept en de zijbeuken. Ook in 
de 19de eeuw werd de kerk verder vergroot.

Het gebouw verkreeg haar neogotische stijl in 
1905-1909, naar een ontwerp van architect A. Van 
Assche (Gent), uitgevoerd door zijn leerling-
architecten J. De Pue en K. Bucquoy.
Ook aan de binnenkant is de ouderdom van de toren 
nog zichtbaar in de hoedanigheid van versierde 
hoekkraagstenen. Drie hardstenen grafstenen 
dateren uit dezelfde periode. Opvallend aan het 
interieur zijn de beschilderde houten plafonds in het 
schip en in de zijbeuken. Een leuk element in de 
zijkoren zijn de houten gebeeldhouwde hoofdjes 
onder het gewelf.
Het gedetailleerde houtsnijwerk van het hoofdaltaar 
en het zijaltaar van de H. Rochus is het werk van 
Lelan-De Clercq uit Kortrijk. De altaren dateren van 
1909, net zoals de neogotische preekstoel van 
Goethyn uit Gent. De glasramen en het orgel, van de 
gebr. Vereecken, dateren ook van deze periode.
Een aantal beeldhouwwerken zijn echter ouder: zo 
dateert het Onze-Lieve-Vrouwbeeld met kind uit de 
17de eeuw en is de gekruisigde Christus vervaardigd 
in de 18de eeuw. Let ook zeker op het 19de-eeuwse 
gepolychromeerde beeld van de H. Jozef met kind.

Kasteel van Nokere

16  - Afstand langs route: 67.65  km

Afbeelding 20: Kasteel van Nokere (Bron: Marc 
Ryckaert (MJJR))

Het kasteel van Nokere ofwel Kasteel Casier, 
genoemd naar de eigenaren uit het geslacht Casier, 
ligt in de Kasteeldreef in het dorpje Nokere, 
deelgemeente van Kruisem.
Het kasteel dateert van voor de 16de eeuw en is in 
1596 afgebrand. Het werd herbouwd door Mathieu-
Xavier de Ghellinck, die in 1727 de heerlijkheid 
Nokere had aangekocht. Van 1773 tot 1783 werden 
de twee zijvleugels opgetrokken en kreeg het kasteel 
zijn huidig classicistisch uitzicht. Vlakbij staan enkele 
dienstgebouwen waaronder een 17de-eeuws 
poortgebouw met grafsteen van Jacob van Gavere en 
een koetshuis met een assortiment koetsen uit de 
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18de en 19de eeuw.

Lozerbos ruiterroute en Zijldegemkouter 
menroute

17  - Afstand langs route: 81.11  km

Afbeelding 21: Lozerbos ruiterroute en 
Zijldegemkouter menroute

De routebrochure combineert een ruiter- en 
menroute. Beide routes starten aan taverne De 
Zandvlooi, een bekend rustpunt voor fietsers en 
wandelaars in en rond het Lozerbos. De ruiterroute is 
uitgetekend (6,5 km) in en langs het Lozerbos. De 
menroute (28 km) heeft enkele mooie vergezichten in 
petto en doet de pittoreske dorpjes Wannegem, Lede, 
Huise en Mullem aan. Een schitterende toeristische 
uitstap met heel wat bezienswaardigheden en 
mogelijkheden voor een hapje en drankje onderweg. 
Niets houdt u nog tegen om het ros te berijden of de 
kar in te spannen.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Lozerbos

17  - Afstand langs route: 81.52  km
Voor het grote Lozerboscomplex werkten Aminal, 
VLM, de gemeente Kruishoutem, andere 
administraties en de boseigenaar maatregelen uit om 
diverse vormen van recreatie mogelijk te maken en in 
goede banen te leiden. Elk type recreant (fietser, 
wandelaar, ruiter) heeft er een eigen parcours. 
Tegelijkertijd worden de meest waardevolle zones 
van het bos gevrijwaard tegen recreatiedruk.

Nokereberg

18  - Afstand langs route: 88.11  km

Afbeelding 22: Lozerbos

Afbeelding 23: Nokereberg

Nokereberg
Beklimmingscode van RouteYou :
E_5_d
Lengte : 0.43 km
Stijging : 12 m
Gemiddelde hellingsgraad : 3 m / 100 m - 2.55 %
Maximale hellingsgraad : 5.79 %

Brouwerij Tsjoen

19  - Afstand langs route: 91.8  km
Zuiver water is een noodzakelijke grondstof om 
lekker bier te maken. Meteen is ook duidelijk waarom 
brouwerij Tsjoen hier in de Fonteinstraat gevestigd is. 

Lokale productie is geen moderne uitvinding. Vroeger 
was elk dorp een gemeenschap die in zijn eigen 
behoeften voorzag. En dat gold niet in het minst voor 
de bierbehoefte. De zestien cafés in de wijde 
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omgeving werden van 1896 tot 1964 bevoorraad 
door deze Brouwerij Tsjoen. Uit de brouwketels 
vloeiden huismerken als Kenia Pils, Extra Bock en 
Super DD. Behalve een schuur op het achtererf en 
het brouwerij vooraan rechts is ook het woonhuis van 
brouwer Charles Tsjoen mooi bewaard. De man 
kreeg na de Eerste Wereldoorlog, samen met drie 
kompanen van de Wannegemse verzetsgroep 8540 
de 'Intelligence Service Order Medal' voor hun 
spionageactiviteiten voor de geallieerden.

TIP: Heemkundige Kring Hultheim noteerde het 
volledige verhaal: http://www.hultheim.be/index.php/
krui shoutemse-cur i osa/14-kru i shoutemse-
kronieken/2010/98-codenaam-8540-wannegemse-
spionnen-tijdens-de-grooten-oorlog

Schietsjampettermolen

20  - Afstand langs route: 92.09  km

Afbeelding 25: Schietsjampettermolen

De Schietsjampettermolen houdt je al de hele tijd 
gezelschap. Hij torent als een sjampetter boven het 
landschap uit. Ook in 1571 wisten ze al dat deze 
heuvelrug de ideale plek was om de wind te vangen. 
Dat jaar werd hier voor het eerst een windmolen 
opgericht. In 1959 was de houten constructie echter 
moe gemalen en stortte in. 

Het exemplaar waar je nu voor staat dateert 
vermoedelijk uit 1796. De machtige machine werd 
gebouwd in het West-Vlaamse Houthave. De 
ontmanteling en verhuizing naar hier was zozeer 
tegen de zin van de lokale veldwachter dat hij niet 
aarzelde om zijn pistool te trekken en te schieten. Hij 
voorkwam daarmee een ellenlange zoektocht naar 
een originele naam voor het schitterende bouwwerk.

Huisepontweg (kassei)

21  - Afstand langs route: 93.18  km

Afbeelding 26: Huisepontweg (kassei) (Bron: 
www.rvv.be/toerisme)

Deze kasseistrook werd uit de Ronde gebannen 
omdat de staat ervan te erbarmelijk werd om er nog 
renners langs te sturen. De strook is heraangelegd 
(juli 2008).
* Afstand: 1500m
* Moeilijkheidsgraad: 4
* Straat: Huisepontweg
* Plaats: Kruishoutem (Wannegem-Lede)
* Routes die hier langskomen: Blinkerroute , 
Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen , Gulden Ei-route , 
Ronde van Vlaanderen-fietsroute: blauwe lus

Huisekoutermolen

22  - Afstand langs route: 95.15  km
Staat in een beschermd landschap, voor de 
windvang. Deze molen was vanaf 1971 de eigendom 
van Paul Bauters, schrijver van de boeken, “Kracht 
van Wind en Water” en “Molens in Vlaanderen”. 
Zowel de molen als de site zijn als waardevol erfgoed 
door de overheid erkend en dan ook uitdrukkelijk 
beschermd tegen de ijver van grondspeculanten en 
verkavelaars.
Als gedreven pionier zorgde hij ervoor dat de molens 
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die eind 19de eeuw veelal werden afgebroken omdat 
zij hun slagkracht waren verloren ten gevolge van 
nieuwe energiebronnen, herleefden. 
Maar is nu voor 30 jaar in erfpacht gegeven aan VZW 
Levende Oost-Vlaamse molens.
Deze molen was maalvaardig en regelmatig in bedrijf 
en was eveneens sinds 1978 het centrum van een 
molencursus.
Deze staakmolen eveneens met open teerlingen, 
werd net als die van Wannegem-Lede in West-
Vlaanderen aangekocht.
Het gemeentebestuur van Waregem verkocht deze 
de molen en was daar waarschijnlijk op het einde van 
de 13e eeuw opgericht en bekend als “hoogmolen”. 
De molen bevond zich in zeer bouwvallige staat en 
werd in 1972-75 te Huise volledig gerestaureerd op 
de plaats van de vroeger windmolen “Cnuddes 
molen” die in 1851 afbrandde. 
Het is hier een uitgelezen en eeuwenoude 
(historische en traditionele en dus zeer zeldzaam 
voor Vlaanderen) molenplek: in de 19e eeuw stonden 
in dezelfde straat zelfs twee molens op amper 300m 
van elkaar. Huise had toen 6 windmolens
Op de ferraiskaarten (1772) zijn deze 2 molens ook al 
aangeduid, 
De Schietsjampeter- en Huise molen zijn beschermd.
Een historisch detail is dat molens in de regio tijdens 
de slag van Oudenaarde(1708) dienst deden als 
uitkijkpost voor de aanvoerders van legers.

Mullem

23  - Afstand langs route: 98.24  km

Het lijkt wel of je via de tunnel onder de N60, de 
viervaksweg die Gent met de Vlaamse Ardennen 
verbindt, de afslag naar de 19de eeuw hebt 

genomen. Of zoals de inwoners van Mullem zelf 
beweren: "naar het einde van de wereld". Mullem is 
een beschermd dorp dat tot een van de mooiste van 
Vlaanderen behoort. Het geeft een perfect beeld van 
hoe een dorp er de voorbije eeuwen uitzag. Sinds 
1977 hoort Mullem bij Oudenaarde. De okergele 
huizen – het kleur van de lokale adel – fungeerde 
meer dan eens als filmdecor.

Den Ast

23  - Afstand langs route: 98.7  km

Afbeelding 28: Den Ast

Den Ast
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.37 km
Stijging : 20 m
Gemiddelde hellingsgraad : 5 m / 100 m - 5.26 %
Maximale hellingsgraad : 8.27 %

De2Pk'tjes - verhuringen

24  - Afstand langs route: 103.25  km

Afbeelding 29: De2Pk'tjes - verhuringen
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CECI N’EST PAS UNE VOITURE … C’EST UN ART DE 
VIVRE.
Voor een 2cv / 2 pk te huren moet je helemaal geen 
redenen gaan zoeken. Een 2CV brengt altijd mensen 
samen, bvb. tijdens een toeristische rondrit met 
familie of vrienden, een weekendje weg, als 
bruidswagen, als cadeau voor geliefden, voor een 
foto reportages, uit nostalgie of gewoon voor jezelf … 
maar altijd met dat gevoel van ongekend genot door 
de comfortabele veringen, het typische geluid van het 
motortje alsook het open dakje.
We bestickeren onze wagens NIET met reclame 
waardoor ze perfect kunnen dienen voor 
fotoreportages, ceremonies of dergelijke.
Bezoek onze website WWW.DE2PKTJES.BE
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Vind de route op RouteYou:
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De2Pk’tjes verhuringen – www.de2pktjes.be – de2Pktjes@gmail.com - +32(0)476.59.25 

 
 

Leuke cafeetjes op de route (Leiezicht) 
Via de websites kan je de openingsuren controleren 

In ‘t Boldershof (+/- km 21) 
 
In Deurle, het mooiste dorpje van Vlaanderen, tegenover de boomgaard, vindt U "In 't Boldershof". Een brasserie 
met een traditie van meer dan 100 jaar. De brasserie is open vanaf 11u, op zaterdag vanaf 17u. Gesloten op dinsdag 
& woensdag. 

ADRES: Dorpsstraat 37, 9831 Deurle - http://www.boldershof.com/brasserie.html 

Grand Café Het Koetshuis (+/- km 25) 

Aan het einde van de mooie, romantische dreef, net buiten de dorpskom van Sint-Martens-Leerne, duikt de 

toegangspoort van het kasteel van Ooidonk op. Het kasteel dat ooit diende als voorpost en verdedigingsbolwerk van 

Gent, ligt er nu vreedzaam bij, in een van de vele meanders van de Leie. Naast de toegangspoort van het kasteel 

bevindt zich “Het Koetshuis”, een prachtige verborgen parel tussen het lover en de oude omwalling. Doorlopend 

open vanaf 10u30 van vrijdag tot en met dinsdag. 

ADRES: Ooidonkdreef 28, 9800 Bachte-Maria-Leerne - https://www.hetkoetshuisooidonk.be/ 

‘t Leiezolderke (+/- km 30) 

’t Leiezolderke, schatten van op zolder, in een oud hoeveke gelegen middenin Bachtes Leiestreek. Waar u ’s winters 
bij de stove of ’s zomers op het terras of in ’t groen tot rust kunt komen. Open op zaterdag & zondag vanaf 13u30. 
 

ADRES: Leernsesteenweg 21, 9800 Bachte-Maria-Leerne - https://www.leiezolderke.be/ 

Donza (+/- km 33) 

Met zijn houten tafels en retrotegels ademt het koffiehuis nostalgie, maar tegelijkertijd oogt het hip. Bestel er een 

perfecte koffie bij een ontbijt of lunch. Open op Dinsdag tem zaterdag van 09u - 17u00. 

ADRES: Oude Brugsepoort 44, 9800 Deinze - https://www.donza.be/ 

De Zandvlooi (+/- km 81) 

In een rustige omgeving treft men er een volkse sfeer aan met speelplein - krulbollen - terras - café - snacks - 
pannenkoeken - ijscoupes -verschillende streekbieren. Open van donderdag t.e.m. maandag vanaf 10u. 
 

ADRES: Passionistenstraat 48, 9770 Kruishoutem - http://www.dezandvlooi.be/ 

Picknickspot(s) 

 

• (+/-) Km 18,30: Langs de oevers van de Leie achter de kerk van St. Martens Latem – Meersstraat 

• (+/-) Km 25,08: Rechts voor de ingangspoort van de Ooidonkdreef – St. Maria Leerne    

• (+/-) Km 67,75: Langs de oever van de gracht naast het kasteel van Nokere - Vijverdamstraat 

http://www.de2pktjes.be/
mailto:de2Pktjes@gmail.com
http://www.boldershof.com/brasserie.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Leerne
http://www.ooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.hetkoetshuisooidonk.be/
https://www.leiezolderke.be/
https://www.donza.be/
http://www.dezandvlooi.be/
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Lengte: 95.64  km

Stijging: 292  m

Moeilijkheidsgraad: 10/10

Beertegemstraat, 9750 Kruisem, Vlaanderen, België

Beertegemstraat, 9750 Kruisem, Vlaanderen, België
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Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h
Volgende

0.0 km 1 Beertegemstraat 0 min 315 m

0.32 km 1 Links afbuigen op Wijngaard (Zingem) 0 min 610 m

0.93 km 1 Sla rechts af op Wijngaard (Zingem) 1 min 91 m

1.02 km 1 Sla scherp rechts af op Nerethstraat (Zingem) 2 min 750 m

1.77 km 1 Links afbuigen op Huisgaverstraat (Zingem) 3 min 1.48 km

3.25 km 2 Sla links af op Gaversepontweg (Nazareth) 6 min 349 m

3.6 km 2 Sla scherp rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 7 min 1.29 km

4.89 km 2 Links afbuigen op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 9 min 223 m

5.11 km 2 Sla rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 10 min 1.34 km

5.51 km 1 2 Landschaps element

6.46 km 3 Sla rechts af op Drapstraat (Nazareth) 12 min 58 m

6.51 km 3 Sla links af op Oudenaardse Heerweg (Nazareth) 13 min 30 m

6.54 km 2 3 Station Eke-Nazareth

6.54 km 3 ga rechtdoor op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 13 min 2.32 km

6.96 km 3 3 Blauwhuishoeve

8.87 km 4 Sla scherp links af op Deurlestraat (De Pinte) 17 min 478 m

9.34 km 4 ga rechtdoor op Deurlestraat (Nazareth) 18 min 1.14 km

10.49 km 4 Rechts afbuigen op Nazarethstraat (Nazareth) 20 min 876 m

11.36 km 4 Sla rechts af op Pintestraat (De Pinte) 22 min 623 m

11.47 km 4 5 De Pinte

11.99 km 5 Links afbuigen op Pintestraat (De Pinte) 23 min 15 m

12.0 km 5 Rechts afbuigen op Kerkplein (De Pinte) 24 min 43 m

12.05 km 5 Links afbuigen op Baron de Gieylaan (De Pinte) 24 min 439 m

12.49 km 5 Sla rechts af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 24 min 1.8 km

12.53 km 5 5 Scheldeveldekasteel

13.68 km 6 5 Kasteel Grand Noble

14.28 km 6 Rechts afbuigen op Keistraat (De Pinte) 28 min 211 m

14.49 km 6 Sla rechts af op Rosdamstraat (De Pinte) 28 min 820 m

15.12 km 7 6 Kasteel Borluut

15.31 km 6 Rechts afbuigen op Rosdamstraat (Gent) 30 min 17 m



15.33 km 6 Links afbuigen op Witbakkerstraat (Gent) 30 min 565 m

15.9 km 6 Sla scherp links af op Rijsbrugge (Gent) 31 min 18 m

15.92 km 6 ga rechtdoor op Rijsbrugge (Gent) 31 min 165 m

16.08 km 6 Sla links af op Leieriggestraat (Gent) 32 min 394 m

16.48 km 6 Rechts afbuigen op De Knok (Sint-Martens-Latem) 32 min 195 m

16.67 km 6 Links afbuigen op Palepelstraat (Sint-Martens-Latem) 33 min 586 m

17.26 km 6 Links afbuigen op Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem) 34 min 44 m

17.3 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 74 m

17.38 km 6 Links afbuigen op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 96 m

17.47 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 34 min 170 m

17.64 km 6 Draai om en ga verder op Meersstraat (Sint-Martens-Latem) 35 min 170 m

17.82 km 6 Sla rechts af op Kerkstraat (Sint-Martens-Latem) 35 min 511 m

18.33 km 6 Rechts afbuigen op Heidebergen (Sint-Martens-Latem) 36 min 630 m

18.96 km 7 ga rechtdoor op Brakelstraat (Sint-Martens-Latem) 37 min 1.31 km

20.27 km 7 40 min 7 m

20.28 km 7 40 min 11 m

20.29 km 7 40 min 0 m

20.29 km 7 40 min 11 m

20.3 km 7 40 min 7 m

20.31 km 7 Sla rechts af op Kasteeldreef (Sint-Martens-Latem) 40 min 549 m

20.86 km 7 Sla links af op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 41 min 8 m

20.87 km 7 ga rechtdoor op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 41 min 327 m

21.14 km 8 7 Deurle

21.18 km 8 7 Hotel In't Boldershof

21.18 km 8 7 Sint-Aldegondiskerk

21.19 km 7 Rechts afbuigen op Philippe de Denterghemlaan (Sint-
Martens-Latem)

42 min 653 m

21.67 km 9 7 Museum Dhondt-Dhaenens

21.85 km 8 Sla links af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 43 min 1 m

21.85 km 8 Draai om en ga verder op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-
Latem)

43 min 1.29 km

23.14 km 8 Sla links af op Veerstraat (Deinze) 46 min 10 m

23.15 km 8 Sla links af op Veerstraat (Deinze) 46 min 225 m



23.38 km 8 Sla rechts af op Amakersstraat (Deinze) 46 min 304 m

23.68 km 8 Sla links af op Amakers (Deinze) 47 min 200 m

23.88 km 8 Sla rechts af op Tweekoningenstraat (Deinze) 47 min 189 m

24.07 km 8 Sla scherp links af op Ooidonkdreef (Deinze) 48 min 620 m

24.39 km 10 8 Kasteel Ooidonk

24.69 km 8 ga rechtdoor op Ooidonkdreef (Deinze) 49 min 912 m

25.61 km 8 Sla rechts af op della Failledreef (Deinze) 51 min 718 m

26.33 km 9 Sla links af op Leiekant (Deinze) 52 min 1.05 km

27.37 km 9 Sla links af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 54 min 656 m

28.03 km 9 Sla rechts af op Bachtekouter (Deinze) 56 min 337 m

28.37 km 9 Links afbuigen op Leeuwerikenweg (Deinze) 56 min 1.54 km

29.9 km 10 Sla rechts af op Schipdonkstraat (Deinze) 59 min 61 m

29.96 km 10 Sla links af op Vaart Rechteroever (Deinze) 59 min 1.33 km

30.46 km 11 10 Carroesel

30.93 km 12 10 Deinze

31.29 km 10 Sla scherp links af op Krommebrug (Deinze) 1 h 2 min 342 m

31.63 km 10 Sla links af op Vaart Linkeroever (Deinze) 1 h 3 min 132 m

31.77 km 10 Sla links af op Cobbestraat (Deinze) 1 h 3 min 245 m

32.01 km 10 Sla links af op Hermeleinestraat (Deinze) 1 h 4 min 155 m

32.17 km 10 Links afbuigen op Tijbaartstraat (Deinze) 1 h 4 min 146 m

32.31 km 10 Sla rechts af op Reynaertstraat (Deinze) 1 h 4 min 42 m

32.36 km 10 Sla rechts af op Schave (Deinze) 1 h 4 min 92 m

32.45 km 10 Links afbuigen op Kouter (Deinze) 1 h 4 min 258 m

32.71 km 10 Rechts afbuigen op Kouter (Deinze) 1 h 5 min 583 m

33.29 km 11 Links afbuigen op Kouter (Deinze) 1 h 6 min 12 m

33.3 km 11 Sla scherp links af op Tweebruggenlaan, N35 (Deinze) 1 h 6 min 94 m

33.4 km 11 1 h 6 min 2.52 km

35.92 km 12 ga rechtdoor op Oude Heirbaan, N440 (Deinze) 1 h 11 min 918 m

36.84 km 12 Sla links af op Brugstraat (Deinze) 1 h 13 min 2.02 km

38.27 km 13 13 Roger Raveelmuseum

38.53 km 14 13 Machelen



38.85 km 13 Rechts afbuigen op Hoevestraat (Zulte) 1 h 17 min 1 m

38.85 km 13 ga rechtdoor op Hoevestraat (Zulte) 1 h 17 min 149 m

39.0 km 13 Rechts afbuigen op Hoevestraat (Zulte) 1 h 18 min 228 m

39.23 km 13 Links afbuigen op Weidestraat (Zulte) 1 h 18 min 18 m

39.25 km 13 Rechts afbuigen op Machelenstraat (Zulte) 1 h 18 min 1.11 km

40.34 km 15 14 Olsene Kasteel

40.37 km 14 ga rechtdoor op Machelenstraat (Zulte) 1 h 20 min 496 m

40.86 km 14 Links afbuigen op Machelenstraat (Zulte) 1 h 21 min 5 m

40.87 km 14 ga rechtdoor op Machelenstraat (Zulte) 1 h 21 min 120 m

40.99 km 14 Links afbuigen op Machelenstraat (Zulte) 1 h 21 min 7 m

40.99 km 14 Sla rechts af op Herderstraat (Zulte) 1 h 21 min 691 m

41.69 km 14 Rechts afbuigen op Hamstraat (Zulte) 1 h 23 min 12 m

41.7 km 14 ga rechtdoor op Hamstraat (Zulte) 1 h 23 min 377 m

42.08 km 14 Links afbuigen op Neerhoek (Zulte) 1 h 24 min 1.65 km

43.45 km 16 15 Kasteel Te Lake

43.73 km 15 Links afbuigen op Leie Rechteroever (Zulte) 1 h 27 min 25 m

43.75 km 15 Links afbuigen op Leie Rechteroever (Zulte) 1 h 27 min 139 m

43.89 km 15 Sla links af op Oeselgemstraat (Zulte) 1 h 27 min 914 m

44.8 km 15 Sla links af op Kerkplein (Dentergem) 1 h 29 min 321 m

45.13 km 15 Links afbuigen op Vijvestraat (Dentergem) 1 h 30 min 1.84 km

46.96 km 16 Rechts afbuigen op Hooiestraat (Wielsbeke) 1 h 33 min 1.55 km

47.45 km 17 16 Jachthaven Waregem Yacht Club

48.52 km 16 Sla scherp links af op Rijksweg, N357 (Wielsbeke) 1 h 37 min 691 m

49.21 km 16 Rechts afbuigen op Schoendalestraat (Waregem) 1 h 38 min 8 m

49.22 km 16 ga rechtdoor op Schoendalestraat (Waregem) 1 h 38 min 531 m

49.75 km 16 ga rechtdoor op Schoendalestraat (Waregem) 1 h 39 min 436 m

50.19 km 17 Links afbuigen op Staakmolenstraat (Waregem) 1 h 40 min 1.26 km

51.45 km 17 Links afbuigen op Tapuitstraat (Waregem) 1 h 42 min 747 m

51.93 km 18 17 De Peracker

52.19 km 18 ga rechtdoor op Tapuitstraat (Waregem) 1 h 44 min 435 m

52.63 km 18 Links afbuigen op Desselgemseweg (Waregem) 1 h 45 min 12 m



52.64 km 18 Rechts afbuigen op Caseelstraat (Waregem) 1 h 45 min 129 m

52.77 km 18 Sla links af op Oude Desselgemstraat (Waregem) 1 h 45 min 224 m

53.0 km 18 Rechts afbuigen op Hoogmolenstraat (Waregem) 1 h 45 min 1.02 km

54.02 km 18 Sla rechts af op Deerlijkseweg (Waregem) 1 h 48 min 23 m

54.04 km 18 Sla links af op Industrielaan (Waregem) 1 h 48 min 1.57 km

55.61 km 19 Sla rechts af op Industrielaan (Waregem) 1 h 51 min 185 m

55.8 km 19 Sla rechts af op Brabantstraat (Waregem) 1 h 51 min 939 m

56.74 km 19 Sla links af op Walskerkestraat (Anzegem) 1 h 53 min 580 m

57.32 km 19 Sla rechts af op Kleine Leiestraat (Anzegem) 1 h 54 min 1.5 km

58.82 km 20 Links afbuigen op Steenbruggestraat (Anzegem) 1 h 57 min 392 m

59.21 km 20 Sla rechts af op N382 (Anzegem) 1 h 58 min 27 m

59.24 km 20 Sla links af op Steenbrugmolenstraat (Anzegem) 1 h 58 min 553 m

59.79 km 20 Sla rechts af op Eegalstraat (Anzegem) 1 h 59 min 7 m

59.8 km 20 Sla links af op Steenbrugmolenstraat (Anzegem) 1 h 59 min 458 m

60.26 km 20 Rechts afbuigen op Arendstraat (Anzegem) 2 h 0 min 763 m

61.02 km 21 Links afbuigen op Heuntjesstraat (Anzegem) 2 h 2 min 376 m

61.4 km 21 Rechts afbuigen op Bouvelostraat (Wortegem-Petegem) 2 h 2 min 636 m

62.04 km 21 Links afbuigen op Gotstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 4 min 934 m

62.78 km 19 21 Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk

62.97 km 21 Sla rechts af op Waregemseweg (Wortegem-Petegem) 2 h 5 min 102 m

63.07 km 21 Sla links af op Anzegemseweg, N494 (Wortegem-Petegem) 2 h 6 min 248 m

63.32 km 22 Draai om en ga verder op Oudenaardseweg, N494 (Wortegem-
Petegem)

2 h 6 min 2 m

63.33 km 22 Sla rechts af op Diepestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 6 min 810 m

64.14 km 22 Links afbuigen op Diepestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 8 min 339 m

64.48 km 22 Links afbuigen op Diepestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 8 min 5 m

64.48 km 22 Rechts afbuigen op Boeregemstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 8 min 681 m

65.16 km 22 Sla links af op Boeregemstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 10 min 919 m

66.08 km 22 Sla rechts af op Boeregemstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 12 min 446 m

66.53 km 23 Links afbuigen op Turkestraat (Kruishoutem) 2 h 13 min 1.44 km

66.71 km 20 23 Kasteel van Nokere

67.82 km 21 23 Hoeve ter Meulen



67.97 km 23 Links afbuigen op Waregemsestraat (Kruishoutem) 2 h 15 min 361 m

68.33 km 23 Sla scherp rechts af op Beerstraat (Kruishoutem) 2 h 16 min 602 m

68.93 km 23 Sla links af op Bredestraat (Kruishoutem) 2 h 17 min 850 m

69.78 km 24 Sla rechts af op Bredestraat, N437 (Kruishoutem) 2 h 19 min 861 m

70.64 km 24 Sla scherp links af op Meirestraat (Kruishoutem) 2 h 21 min 240 m

70.88 km 24 Sla scherp rechts af op Spinnewielstraat (Kruishoutem) 2 h 21 min 724 m

71.61 km 24 Links afbuigen op Stokstraat (Kruishoutem) 2 h 23 min 66 m

71.67 km 24 Rechts afbuigen op Dertienveldekensweg (Kruishoutem) 2 h 23 min 1.03 km

72.7 km 25 Sla links af op Olsensesteenweg, N459 (Kruishoutem) 2 h 25 min 78 m

72.78 km 25 ga rechtdoor op Olsensesteenweg, N459 (Kruishoutem) 2 h 25 min 46 m

72.83 km 25 Rechts afbuigen op Olsensesteenweg, N459 (Kruishoutem) 2 h 25 min 410 m

73.24 km 25 ga rechtdoor op Olsensesteenweg, N459 (Kruishoutem) 2 h 26 min 96 m

73.33 km 25 Rechts afbuigen op Olsensesteenweg, N459 (Kruishoutem) 2 h 26 min 310 m

73.64 km 25 Rechts afbuigen op Karreweg (Kruishoutem) 2 h 27 min 1.08 km

74.72 km 26 ga rechtdoor op Karreweg (Kruishoutem) 2 h 29 min 12 m

74.74 km 26 Rechts afbuigen op Gaversdreef (Kruishoutem) 2 h 29 min 465 m

75.2 km 26 Sla links af op Gaversstraat (Kruishoutem) 2 h 30 min 1.69 km

76.89 km 26 Sla rechts af op Bunderstraat (Kruishoutem) 2 h 33 min 1.68 km

78.57 km 27 Links afbuigen op Bunderstraat (Kruishoutem) 2 h 37 min 82 m

78.65 km 27 Sla links af op Deinsesteenweg (Kruishoutem) 2 h 37 min 114 m

78.76 km 27 Sla scherp rechts af op Simaeyzestraat (Kruishoutem) 2 h 37 min 768 m

79.53 km 27 ga rechtdoor op Simaeyzestraat (Kruishoutem) 2 h 39 min 169 m

79.7 km 27 Sla rechts af op Nazarethsedorpweg (Kruishoutem) 2 h 39 min 600 m

80.3 km 27 Sla links af op Trompestraat (Kruishoutem) 2 h 40 min 337 m

80.64 km 28 Rechts afbuigen op Trompestraat (Kruishoutem) 2 h 41 min 406 m

81.05 km 28 Rechts afbuigen op Kasteelstraat, N437 (Kruishoutem) 2 h 42 min 218 m

81.26 km 28 Sla links af op Moerasstraat (Kruishoutem) 2 h 42 min 738 m

82.0 km 28 Sla scherp rechts af op Wedekensdriesstraat (Kruishoutem) 2 h 44 min 760 m

82.1 km 22 28 Kasteel van Kruishoutem

82.76 km 28 Rechts afbuigen op Sint-Elooiskeer (Kruishoutem) 2 h 45 min 526 m

82.78 km 23 28 Sint-Eligiuskerk



83.29 km 28 Sla links af op Hoogstraat, N494 (Kruishoutem) 2 h 46 min 39 m

83.33 km 28 ga rechtdoor op Oudenaardsesteenweg, N494 (Kruishoutem) 2 h 46 min 37 m

83.37 km 28 Rechts afbuigen op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

2 h 46 min 905 m

84.27 km 29 Rechts afbuigen op Callantstraat (Kruishoutem) 2 h 48 min 549 m

84.82 km 29 Rechts afbuigen op Waregemsestraat (Kruishoutem) 2 h 49 min 832 m

85.65 km 29 Sla scherp links af op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 2 h 51 min 86 m

85.7 km 24 29 Nokereberg

85.74 km 29 ga rechtdoor op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 2 h 51 min 101 m

85.84 km 29 Rechts afbuigen op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 2 h 51 min 907 m

86.75 km 29 Links afbuigen op Tsjoenstraat (Kruishoutem) 2 h 53 min 231 m

86.98 km 29 Links afbuigen op Anzegemsesteenweg, N494 (Kruishoutem) 2 h 53 min 151 m

87.13 km 29 Rechts afbuigen op Kleinestraat (Kruishoutem) 2 h 54 min 1.77 km

88.91 km 30 Sla scherp links af op Wannegemdorp (Kruishoutem) 2 h 57 min 95 m

89.0 km 30 Rechts afbuigen op Wannegemdorp (Kruishoutem) 2 h 58 min 24 m

89.03 km 30 Rechts afbuigen op Nokerepontweg (Kruishoutem) 2 h 58 min 532 m

89.36 km 25 30 Brouwerij Tsjoen

89.56 km 30 Links afbuigen op Huisepontweg (Kruishoutem) 2 h 59 min 2.0 km

90.99 km 26 31 Huisepontweg (kassei)

91.55 km 31 Sla scherp links af op Keitelstraat (Zingem) 3 h 3 min 139 m

91.69 km 31 Rechts afbuigen op Kallestraat (Zingem) 3 h 3 min 776 m

92.47 km 31 Sla rechts af op Kloosterstraat (Zingem) 3 h 4 min 362 m

92.83 km 31 Sla scherp links af op Molenstraat (Zingem) 3 h 5 min 429 m

92.99 km 27 31 Huisekoutermolen

93.26 km 31 Rechts afbuigen op Heirentstraat (Zingem) 3 h 6 min 987 m

94.25 km 32 Sla links af op Ouwegemsesteenweg, N435 (Zingem) 3 h 8 min 9 m

94.26 km 32 Sla rechts af op Ouwegemstraat (Zingem) 3 h 8 min 178 m

94.44 km 32 ga rechtdoor op Ouwegemstraat (Zingem) 3 h 8 min 12 m

94.45 km 32 Sla rechts af op Landegemstraat (Zingem) 3 h 8 min 567 m

95.02 km 32 Sla links af op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 10 min 332 m

95.35 km 32 ga rechtdoor op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 10 min 275 m

95.6 km 28 32 De2Pk'tjes - verhuringen



95.63 km 32 Draai om en ga verder op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 11 min -87 m

95.54 km 32 3 h 11 min


