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De2Pk'tjes verhuringen - Latemroute

Lengte: 67.8  km

Stijging: 247  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Routebeschrijving

Van:
De2Pk'tjes verhuringen
, Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-Vlaanderen, 
Vlaanderen
Naar:
De2Pk'tjes verhuringen
, Beertegemstraat 73, Zingem, Oost-Vlaanderen, 
Vlaanderen
LATEMROUTE
(www.de2pktjes.be)
Vandaag rijden we naar 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. We rijden o.a. via De Pinte, St.Martens 
Latem, Deurle, Ooidonk, Filliers Jenever, Vosselare 
put, Brielmeersen, Nokereberg, ...

Bezienswaardigheden

Landschaps element

1  - Afstand langs route: 5.38  km

Afbeelding 1: Landschaps element (Bron: Foto Leon 
De Winter)

Langsheen het Kapitein Fremault wandelpad geniet u 

van de nog ongerepte natuur in deze gemeente.
In elk van de vier seizoen biedt het landelijk 
landschap een waaier van kijkplezier en de 
aantrekkingskracht der natuur.

Door dit gebied trok de Franse Infanterie eenheid o 
van het station van Eke, de Edemolen te bereiken.

St.-Nicolaas van Tolentijnkerk

2  - Afstand langs route: 12.07  km

Afbeelding 2: St.-Nicolaas van Tolentijnkerk (Bron: 
Wizpr.guide)

Nicolaas van Tolentijn (Tolentino) was een Italiaanse 
heilige uit de 13de eeuw. Vanwege de meer dan 
driehonderd wonderen die dankzij hem gebeurden, 
bleef zijn bekendheid groeien na zijn dood op 10 
september 1305.
De bouw van een kerk kwam voor het eerst aan de 
orde in 1791, bij de oprichting van deze nieuwe 
parochie. De Pinte werd genoemd naar café Het 
Pijntken (1658). Met de nodige omwegen werd de 
nieuwe kerk gewijd in 1839 en in verschillende fasen 
vergroot tussen 1900 en 1912. Na de beschietingen in 
1918 werd de kerk hersteld, maar ook later vonden 
nog herstellingen plaats.
Nu staat er een imposante neogotische bakstenen 
kruisbasiliek met een vierkante toren onder een 
ingesnoerde naaldspits. Ze heeft een driebeukig schip 
van zes traveeën, een koor met een vijfzijdige sluiting, 
een vijfzijdige doopkapel en een rond traptorentje 
aan zuidkant.
Het gebouw kreeg hoge lancetvensters met kleurrijke 
glas-in-loodramen (1919), met voorstellingen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament.
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Het interieur is in één kleur geschilderd. De 
oorspronkelijke polychromie verdween omstreeks 
1967. Er zijn verschillende schilderijen aanwezig zoals 
‘Niklaas van Tolentijn zegent broden’ (1840) en drie 
doeken van de Vlaamse School (1709). De biechtstoel 
draagt twee gebeeldhouwde cherubijnen ( 1642 en 
1654). De doopvont is in neorenaissancestijl (midden 
19de eeuw). Het 19de-eeuwse orgel werd nadien 
aangepast en is tegenwoordig beschermd als 
monument.

Grand Noble

3  - Afstand langs route: 14.39  km

Afbeelding 3: Grand Noble

Dit voormalig "Goed ten Abeele" was ooit in het bezit 
van de Gentse Sint-Pietersabdij. Ze gaf het in leen aan 
o.a. de Gentse patriciër Geraard de Duivel. In de 18e 
eeuw werd het bewoond door adelijke families 
waaronder de familie De Giey, die het nog altijd 
bewoont. Tussen 1850 en 1860 krijgt het zijn neo-
classicistische stijl. De toegangpoorten dragen het 
wapenschild en de veelzeggende familieleuze: Qui s'y 
frotte, s'y pique. Grand Noble is, naast Scheldevelde 
en De Ghellinck de derde boskern van het 
toekomstige Parkbos.

Sint-Martinuskerk

4  - Afstand langs route: 16.82  km
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 

Afbeelding 4: Sint-Martinuskerk (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-01-1991, ©Vlaamse Gemeenschap)

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.

Gemeentelijk Museum Gust De Smet

5  - Afstand langs route: 20.88  km

Afbeelding 5: Gemeentelijk Museum Gust De Smet 
(Bron: tovpubliek)

Dit museum herbergt tientallen werken van een van 
de meest vooraanstaande Vlaamse 
expressionistische kunstenaars. De collectie 
overspant de periode 1915 - 1943. Uit de Smets 
Deurlese periode zijn 34 werken tentoongesteld, 
waaronder Het dorpszonnetje uit 1928. Het Museum 
Gust De Smet is een legaat van de weduwe van de 
schilder aan de gemeente Deurle. Het is de woning 
en het atelier van de kunstenaar, waar hij van 1935 
tot 1943 leefde en werkte.
Voor bijkomende informatie
klik hier
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Sint-Aldegondiskerk

5  - Afstand langs route: 21.35  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 
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

5  - Afstand langs route: 21.37  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

Deurle

6  - Afstand langs route: 21.89  km

Afbeelding 8: Deurle

Deurle is een deelgemeente van Sint-Martens-Latem 
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ten zuiden van Gent in de Belgische provincie Oost-
Vlaanderen. Tot 1977 was het een zelfstandige 
gemeente. Deurle ligt aan de Leie.
In Deurle ligt het Museum Dhondt-Dhaenens met de 
kunstverzameling van Jules en Irma Dhondt-
Dhaenens. Verder liggen hier het Museum Gust De 
Smet (in het voormalige woonhuis van de 
kunstenaar) en het Museum Leon De Smet. 
Meubelontwerper en designer Maarten Van Severen 
bouwde er voor de tweelingbroers Boxy een 
keukenpaviljoen in de oude tuin (Villa Rustoord 1904) 
van schilderes Jenny Montigny, leerlinge en minnares 
van Leieschilder Emile Claus.
De Sint-Aldegondiskerk van Deurle is van baksteen en 
gebouwd in neoclassicistische stijl. Op het kerkhof 
liggen verschillende bekende kunstenaars begraven, 
waaronder Gust De Smet, Leon De Smet, Xavier De 
Cock, Albert Claeys, Piet Bekaert en Luc-Peter 
Crombé. En ook de schrijver Gaston Martens is er 
begraven.
Sinds lang uit het dorpsbeeld verdwenen is de molen 
van Deurle. Werd gebouwd omstreeks 1592 en stond 
op de hoogste punt van het dorp, de Molenberg. In 
1918 werd hij door de terugtrekkende Duitse troepen 
vernield. Schrijver Cyriel Buysse kocht de Molenberg 
van de laatste molenaar, Serafien De Baere. Buysse 
liet naast de heropgeknapte molen een palenwoning 
bouwen, waar hij menig roman neerpende.
Meer informatie op
link

Museum Dhondt-Dhaenens

5  - Afstand langs route: 22.98  km

Afbeelding 9: Museum Dhondt-Dhaenens

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

Afbeelding 10: 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.

Speeltuin Brielmeersen

8  - Afstand langs route: 32.69  km

Afbeelding 11: Speeltuin Brielmeersen (Bron: 
Provincie Oost-Vlaanderen)
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In de speeltuin zijn er meer dan 40 speeltoestellen. 
Voor kinderen is het de ideale plaats om zich uit te 
leven. Er zijn glijbanen, klautertoestellen, schommels, 
klimnetten, wipplanken en klimtorens. Voor 
verkoeling kun je terecht in de waterspeeltuin.

mudel

9  - Afstand langs route: 33.25  km

Afbeelding 12: mudel

Het mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek) 
bestaat uit twee delen: een collectie plastische 
kunsten en een volkskundige afdeling, die ook 
aandacht besteedt aan archeologische vondsten en 
de geschiedenis van de lokale nijverheid. Een uniek 
museum met een unieke verzameling - zeker een 
bezoekje waard.

Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw oefent de 
Leiestreek een grote aantrekkingskracht uit op 
kunstenaars. Het museum biedt je een chronologisch 
overzicht van hun productie, zodat je ook de evolutie 
van de stromingen goed kunt volgen. Tot de collectie 
behoren werken van grote namen als Emile Claus, 
Albert Saverys, Constant Permeke, George Minne, 
Gustave Van De Woestijne en Roger Raveel.

In het volkskundige deel van het museum kom je 
meer te weten over de twee nijverheden die het 
economisch leven in Deinze domineerden. Eind jaren 
1840 richt Joseph Ricard, een zakenman uit Lyon, een 
zijdeweverij op in Deinze: meteen het startschot voor 
een nijverheid die de stad tot de opkomst van 
kunstzijde in de jaren 1920 grote voorspoed zal 
brengen.

Op het einde van de 19de eeuw ontstaat in Deinze 
een compleet nieuwe nijverheid: de productie van 
kinderwagens en speelgoed. Vooral de firma Torck 
geniet grote bekendheid in binnen- en buitenland 
dankzij hun trapwagentjes: op kindermaat 
nagemaakte automodellen die met pedalen worden 
aangedreven. Torck bouwt erg hoogwaardig 
speelgoed, met dure materialen als hout en staal. De 

opkomst van het goedkopere plastic doet de firma de 
das om: in 1971 moet ze de deuren sluiten.

De Brielmeersen

9  - Afstand langs route: 33.45  km

Afbeelding 13: De Brielmeersen (Bron:  Stad Deinze)

Het veertig hectare grote natuur- en recreatiedomein 
‘De Brielmeersen’ bevindt zich tussen de Leie en het 
Schipdonkkanaal in het centrum van Deinze.
Het aanbod is niet min: mooie wandelpaden, 
siervijvers, een dierenpark, een ligweide, een fit-o-
meter, een schoolbos, een moerasbiotoop, 
jachthaven en sportvelden.
Kinderen kunnen zich volop uitleven op het 
speelplein, terwijl vader en moeder een oogje in het 
zeil houden vanop het terras van de Laakmeershoeve.

Aqua-Line

10  - Afstand langs route: 34.12  km

Afbeelding 14: Aqua-Line

Wil je de dagelijkse sleur eventjes vergeten? Of wil je 
gewoon eens iets anders? Rederij Aqua Line helpt je 
hierbij. Groepjes tot 20 personen varen onder 
begeleiding de Leie af, van Astene tot de omgeving 
van Gent. Je bevaart het mooiste stukje van de Leie, 
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waar de rivier haar natuurlijke loop aanneemt. Tot 
binnenkort?

Zwembad Palaestra

11  - Afstand langs route: 34.45  km

Afbeelding 15: Zwembad Palaestra

Een subtropisch zwembad met reuzewaterglijbaan, 
waterparaplu, klimrots voor peuters, spuitkanon, 
sfeerverlichting met plantendecoratie.
Een recreatiebad met glijbaan voor de kleintjes.
Een hotwhirlpooltuin met 4 borrelbaden. Men kan 
rustig relaxen in één van onze borrelbaden en 
genieten van het weldoend massage-effect van de 
borrelende luchtbellen.
Men kan er een frisse duik nemen en genieten van 
een lekker ontbijt.
Avondzwemmen  met sfeermuziek en -verlichting is 
er ook mogelijk.
Er is een turkse tuin en 4 turkse stoombaden. Men 
kan er dus een stoombad nemen dat een heilzame 
werking heeft op huid,  spieren en 
ademhalingsorganen en voor een totale ontspanning 
zorgt

Kasteel van Kruishoutem

12  - Afstand langs route: 44.74  km
Het Kasteel van Kruishoutem ofwel Kasteel Aaishove 
is een kasteel aan de Kasteelstraat in Kruishoutem. 
De ingang van het kasteel ligt tussen de splitsing van 
de Kasteelstraat en de Colijnstraat.
Het kasteel werd in de 11e eeuw gebouwd vlak bij de 
bron van de Molenbeek, strategisch gelegen tussen 
de Schelde- en de Leiebekken. In de 13de eeuw stond 
er een waterburcht met een slotkapel naast. Deze 

Afbeelding 16: Kasteel van Kruishoutem (Bron: 
PMRMaeyaert)

gebouwen werden echter volledig vernield 
gedurende de godsdienstonlusten tijdens de 16e 
eeuw. De familie de Mastaing liet het kasteel 
herbouwen tot de huidige toestand. Het kasteel en de 
kasteeldomeinen werden op 10 december 1973 als 
monument en als landschap beschermd.

Kruidenkwekerij Claus

13  - Afstand langs route: 47.79  km

Kruiden Claus is een kruidenkwekerij gespecialiseerd 
in de teelt van kruiden in pot. Groothandelaar en 
particulier kunnen er terecht voor een groot 
assortiment kruidenplanten, aardbeiplanten, eetbare 
bloemen en vergeten groenten: culinaire tuinkruiden, 
bijzondere kruidenplanten, medicinale 
kruidensoorten, aromatische planten en bijzondere 
vergeten groenten in alle geuren, kleuren en smaken.
Naast het ruime aanbod kwalitatief plantgoed voor 
de eetbare tuin, is Kruiden Claus dé plek bij uitstek 
voor jong en oud om de wondere wereld van kruiden 
in al zijn facetten te ontdekken;
Geleide bedrijfsbezoeken, inspirerende voordrachten, 
educatieve arrangementen, kruidige workshops tot 
gekruide lunches of diners op hoog culinair niveau 
maken van kruidenkwekerij Claus dé belevenisplek bij 
uitstek om alle zintuigen te prikkelen.
Verder zijn we als innovatieve kwekerij de geschikte 
partner voor het 'bijkruiden' van al uw projecten; een 
origineel 'doopsuiker', een pittig relatiegeschenk, de 
kruidige aankleding of tafeldecoratie bij een huwelijk 
tot de invulling en uitwerking van urban farms en 
rooftop gardens.
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De kwekerij is gelegen in Kruishoutem (Oost-
Vlaanderen, België), aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen en dicht bij de grootsteden Gent en Kortrijk.

High Tea workshop

13  - Afstand langs route: 47.8  km

High Tea @Kruiden Claus
• Ontvangst met kruidig welkomstdrankje
• Tijdens een wandelvoordracht in en rond de 
kwekerij maak je kennis met de echte smaakmakers 
van de keuken: kruiden, vergeten groenten en 
eetbare bloemen. Christian of Lode Claus laten je 
mee genieten van meer dan 100 jaar kruidige 
familiegeschiedenis en passie voor de eetbare tuin. 
Leuke weetjes en volkswijsheden over courante en 
minder courante eetbare planten en praktische Tips 
& Tricks om thuis zelf aan de slag te gaan.
• Demoworkshop* ‘High Tea’: Tijdens de 
demoworkshop ‘High Tea’ nemen we je mee op 
sleeptouw richting Engeland voor een gevarieerd, 
lekker en vooral kruidig theekransje. Alle klassiekers 
komen aan bod: scones, sandwiches, fijn gebak… ook 
bijpassende kruidenwaters en –infusies worden 
aangeboden, alsook koffie. Een aantal bereidingen 
worden gedemonstreerd zoals in een ‘live 
kooksessie’, je hoeft niet zelf aan de slag
• Afsluiter met kruidige attentie voor elke deelnemer
Nadien huppelen we verder in de Vlaamse Ardennen 
om na een ontspannen dagje terug te keren naar 
De2Pk’tjes …

Nokereberg

14  - Afstand langs route: 49.04  km

Afbeelding 17: 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

15  - Afstand langs route: 53.31  km

Afbeelding 18: Brouwerij Tsjoen

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 
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
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Schietsjampettermolen

16  - Afstand langs route: 53.53  km

Afbeelding 19: Schietsjampettermolen (Bron: Blijde 
Vercamer)

De Schietsjampettermolen is een standerdmolen. 
Deze molen stond oorspronkelijk in de West-Vlaamse 
deelgemeente Houtave. De Houtavemolen werd in 
1981 afgebroken onder luidruchtig protest van de 
toenmalige veldwachter, vuurwapen in de hand. Hij 
schoot een kogel in het molenkot. Ze werd in 
Wannegem-Lede heropgebouwd en wordt daar 
Schietsjampettersmolen genoemd. De molen staat op 
de plaats waar vroeger een 16e-eeuwse molen stond 
die op 27 oktober 1959 omwaaide. Sedert 2006 is ze 
opnieuw maalvaardig. Ze kan twee steenkoppels en 
een haverpletter aandrijven.

Kasteel Wannegem-Lede

17  - Afstand langs route: 54.04  km

Afbeelding 20: Kasteel Wannegem-Lede (Bron: Blijde 
Vercamer)

Het Kasteel van Wannegem-Lede, of het Kasteel de 
Ghellinck d'Elseghem, ligt in Wannegem-Lede. Het 
Kasteel van Wannegem-Lede, ook het ‘Petit Trianon’ 
van Vlaanderen genoemd , is een voorbeeld van een 
laat-18e-eeuws ‘maison de plaisance’ in zuiver 
classicistische of Lodewijk XVI-stijl. Barnabé Guimard 

ontwierp het in 1785-86. Hij was een leerling van 
Jacques-Ange Gabriel en bouwmeester van het 
Koningsplein, het Warandepark en het Paleis der 
Natie in Brussel. Het park werd aangelegd op 
ingeving van de Duitse tuinbouwkundige Hirschfeld. 
Een gedenksteen in het park herinnert hieraan. Het 
kasteelpark omvat een vijver met eilandje , bruine 
beuken, exotische bomen, een orangerie en een 
fazantenkooi. Het kasteeldomein en het kasteel zijn 
beschermd als landschap en als monument.

De Valleihoeve

18  - Afstand langs route: 55.79  km

Gezellig terras op de hoeve waar je steeds heerlijke 
hoeve producten kunt nuttigen of verkrijgen om thuis 
verder van te genieten. Naast dit alles bieden wij ook 
valleigolf aan. Een leuke plattelandsactiviteit midden 
in de weide voor jong en oud.
Gesloten op donderdag & vrijdag

In de Kroon

19  - Afstand langs route: 57.77  km

In De Kroon is gelegen in de dorpskern van het 
schilderachtige Mullem. Het etablissement heeft een 
typisch landelijk karakter en is bekend vanwege zijn 
grondig geselecteerde bier- en wijnkaart.
maandag - woensdag
gesloten
donderdag- t.e.m. zondagavond
18.00 - 21.00 u (laatste bestelling keuken).
Het restaurant sluit om 23.30 u.
zondagmiddag
12.00 - 14.00 u (laatste bestelling keuken).
Het restaurant sluit om 15.30 u.

Kerk van Mullem

19  - Afstand langs route: 57.79  km
De Sint-Hilariuskerk heeft een vierkante toren in 
Doornikse kalksteen, die vroeger met de Schelde 
gemakkelijk waren aan te voeren, in Romaanse stijl 
opgetrokken, en dateert uit de 12e eeuw.
Nestplaats voor Gierzwaluwen. Er is ook door RLVA 
een (kerk) uilenbak geplaatst.
De pastorij met tuin en wal sluit mooi aan bij de 
kasteeltuin, in de voortuin een prieeltje gemaakt met 



Afbeelding 21: Kerk van Mullem
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linden.

Den Ast

19  - Afstand langs route: 58.27  km

Afbeelding 22: 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 %

Gabriëls tankstation

20  - Afstand langs route: 65.26  km

Dit is het laatste benzinestation voor je terug 
aankomt bij
De2Pk'tjes - verhuringen
. Tank hier de wagen terug vol met E5 (98oct) en
vergeet het bewijsje niet
mee te brengen.
Indien de wagen niet vol getankt terug komt met E5 
(98oct) zal er een benzinesupplement van €25,00 
aangerekend worden.

De2Pk'tjes - verhuringen

21  - Afstand langs route: 67.7  km

Afbeelding 23: De2Pk'tjes - verhuringen

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 (Latemroute) 
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. Open van 

vrijdag tot en met dinsdag vanaf 10u30. 

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 en zondag vanaf 13u30. 
 

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

De Valleihoeve (+/- km 55) 

Gezellig terras op de hoeve waar je steeds heerlijke hoeve producten kunt nuttigen of verkrijgen om thuis verder van 

te genieten. Naast dit alles bieden wij ook valleigolf aan. Een leuke plattelandsactiviteit midden in de weide voor 

jong en oud. Openingsuren: Half april t.e.m. augustus op maandag t.e.m. woensdag vanaf 14u & zaterdag en zondag 

vanaf 10u. September t.e.m. maart op zaterdag en zondag vanaf 14u. 

ADRES: Rooigemstraat 15, 9750 Huise - http://www.valleihoeve.be/ 

Picknickspot(s) 

• (+/-) Km 17,34: Langs de oevers van de Leie achter de kerk van St. Martens Latem – Meersstraat 

• (+/-) Km 25,15: Rechts voor de ingangspoort van de Ooidonkdreef – St. Maria Leerne   

 

Mvg, 

 

Sam Mersseman.  

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/
http://www.valleihoeve.be/
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Stijging: 247  m

Moeilijkheidsgraad: 4/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Legende

Route

Bezienswaardigheid

Steilheid van beklimming

Steilheid van afdaling

Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

1

400 m

2

400 m

3

400 m

4

400 m

5

400 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

6

400 m

7

400 m

8

400 m

9

400 m

10

400 m

11

400 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

12

400 m

13

400 m

14

400 m

15

400 m

16

400 m

17

400 m



Map Data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou

18

400 m

19

400 m

20

400 m

21

400 m

22

400 m



Totaal Type Kaart-
nummer Informatie Uurrooster

30  km/h Volgende

0.0 km 1 Kokerstraat 0 min 112 m

0.11 km 1 Sla rechts af op Steenoven (Zingem) 0 min 161 m

0.27 km 1 Sla rechts af op Wijngaard (Zingem) 0 min 730 m

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

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

3.24 km 2 Links afbuigen op Ouwegemstraat (Nazareth) 6 min 223 m

3.46 km 2 Sla rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 6 min 14 m

3.48 km 2 Ga rechtdoor op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 6 min 976 m

4.45 km 2 Sla links af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 8 min 223 m

4.68 km 2 Sla rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 9 min 1.34 km

5.38 km 1 3 Landschaps element

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

6.08 km 3 Sla links af op Oudenaardse Heerweg (Nazareth) 12 min 30 m

6.11 km 3 Ga rechtdoor op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 12 min 2.32 km

8.43 km 4 Sla scherp links af op Deurlestraat (De Pinte) 16 min 1.33 km

9.77 km 4 19 min 63 m

9.83 km 4 Sla scherp links af op Deurlestraat (Nazareth) 19 min 772 m

10.6 km 4 Ga rechtdoor op Deurlestraat (Nazareth) 21 min 6 m

10.61 km 4 Sla rechts af op Leeuwerikstraat (Nazareth) 21 min 665 m

11.27 km 4 Links afbuigen op Nazarethstraat (De Pinte) 22 min 169 m

11.44 km 5 Sla rechts af op Pintestraat (De Pinte) 22 min 623 m

12.07 km 2 5 St.-Nicolaas van Tolentijnkerk

12.07 km 5 Links afbuigen op Pintestraat (De Pinte) 24 min 15 m

12.08 km 5 Sla rechts af op Kerkplein (De Pinte) 24 min 43 m

12.13 km 5 Sla links af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 24 min 439 m

12.56 km 5 Sla rechts af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 25 min 1.8 km

14.36 km 6 Sla rechts af op Keistraat (De Pinte) 28 min 211 m

14.39 km 3 6 Grand Noble

14.57 km 6 Sla rechts af op Rosdamstraat (De Pinte) 29 min 820 m

15.39 km 6 Sla rechts af op Rosdamstraat (Gent) 30 min 17 m



15.41 km 6 Sla scherp links af op Kortrijksesteenweg, N43 (Gent) 30 min 335 m

15.75 km 6 Sla rechts af op Zevecotestraat (Sint-Martens-Latem) 31 min 209 m

15.96 km 6 Sla links af op Molenstraat (Sint-Martens-Latem) 31 min 125 m

16.08 km 6 Links afbuigen op Molenstraat (Sint-Martens-Latem) 32 min 466 m

16.55 km 6 Sla links af op Palepelstraat (Sint-Martens-Latem) 33 min 125 m

16.67 km 6 Sla links af op Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem) 33 min 44 m

16.72 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 33 min 74 m

16.79 km 6 Links afbuigen op Dorp (Sint-Martens-Latem) 33 min 96 m

16.82 km 4 6 Sint-Martinuskerk

16.89 km 6 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 33 min 162 m

17.05 km 6 Draai om en ga verder op Meersstraat (Sint-Martens-
Latem)

34 min 162 m

17.21 km 6 Sla rechts af op Kerkstraat (Sint-Martens-Latem) 34 min 512 m

17.72 km 6 Sla rechts af op Heidebergen (Sint-Martens-Latem) 35 min 631 m

18.36 km 7 Ga rechtdoor op Brakelstraat (Sint-Martens-Latem) 36 min 1.86 km

20.21 km 7 Ga rechtdoor op Kasteeldreef (Sint-Martens-Latem) 40 min 5 m

20.22 km 7 Sla links af op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 40 min 335 m

20.55 km 7 Sla rechts af op Philippe de Denterghemlaan (Sint-
Martens-Latem)

41 min 560 m

20.88 km 5 7 Gemeentelijk Museum Gust De Smet

21.11 km 7 Sla links af op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 42 min 107 m

21.22 km 7 Ga rechtdoor op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 42 min 660 m

21.35 km 6 7 Sint-Aldegondiskerk

21.37 km 6 7 Hotel In't Boldershof

21.88 km 8 Ga rechtdoor op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 43 min 12 m

21.89 km 7 8 Deurle

21.89 km 8 Sla scherp rechts af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-
Latem)

43 min 295 m

22.19 km 8 Ga rechtdoor op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 44 min 275 m

22.46 km 8 Sla rechts af op Kerkweg (Sint-Martens-Latem) 44 min 7 m

22.47 km 8 Draai om en ga verder op Kerkweg (Sint-Martens-Latem) 44 min 7 m

22.48 km 8 Sla rechts af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 44 min 1.61 km

22.98 km 8 8 Museum Dhondt-Dhaenens



24.09 km 8 Sla rechts af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 48 min 219 m

24.31 km 8 Ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 48 min 23 m

24.34 km 8 Sla links af op Leernsesteenweg (Deinze) 48 min 29 m

24.37 km 8 Rechts afbuigen op Leernsesteenweg (Deinze) 48 min 277 m

24.64 km 8 Ga rechtdoor op Leernsesteenweg (Deinze) 49 min 23 m

24.67 km 8 Sla links af op Ooidonkdreef (Deinze) 49 min 787 m

25.46 km 8 50 min 6 m

25.46 km 8 50 min 6 m

25.47 km 8 50 min 6 m

25.48 km 8 Sla rechts af op Graaf Henridreef (Deinze) 50 min 905 m

25.59 km 9 8 Kasteel Ooidonk

26.38 km 9 Sla rechts af op della Failledreef (Deinze) 52 min 718 m

27.1 km 9 Sla links af op Leiekant (Deinze) 54 min 1.05 km

28.15 km 9 Sla links af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 56 min 759 m

28.9 km 9 Ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466a (Deinze) 57 min 1.09 km

29.99 km 10 Ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466a (Deinze) 59 min 125 m

30.12 km 10 Sla rechts af op Filliersdreef (Deinze) 1 h 0 min 1.05 km

31.17 km 10 Sla links af op Vaart Rechteroever (Deinze) 1 h 2 min 1.11 km

32.27 km 10 Sla rechts af op Stadionlaan (Deinze) 1 h 4 min 540 m

32.69 km 10 10 Speeltuin Brielmeersen

32.81 km 10 1 h 5 min 867 m

33.25 km 11 10 mudel

33.45 km 12 10 De Brielmeersen

33.68 km 11 Ga rechtdoor op Tweebruggenlaan, N35 (Deinze) 1 h 7 min 42 m

33.72 km 11 Sla rechts af op Volhardingslaan, N35 (Deinze) 1 h 7 min 397 m

34.12 km 13 11 Aqua-Line

34.12 km 11 Sla rechts af op Oostkouterlaan (Deinze) 1 h 8 min 105 m

34.23 km 11 Sla links af op Kastanjelaan (Deinze) 1 h 8 min 592 m

34.45 km 14 11 Zwembad Palaestra

34.82 km 11 Sla rechts af op Nieuwgoedlaan (Deinze) 1 h 9 min 43 m

34.86 km 11 Sla links af op Nieuwgoedlaan (Deinze) 1 h 9 min 254 m



35.12 km 11 Sla scherp links af op Nieuwgoedlaan (Deinze) 1 h 10 min 76 m

35.19 km 11 Sla rechts af op Oudenaardsesteenweg (Deinze) 1 h 10 min 2.15 km

37.34 km 12 Sla rechts af op Karreweg (Kruishoutem) 1 h 14 min 1.14 km

38.48 km 12 Sla rechts af op Duifhuisstraat / Karreweg 
(Kruishoutem)

1 h 16 min 83 m

38.57 km 12 Sla links af op Karreweg (Kruishoutem) 1 h 17 min 827 m

39.39 km 13 Sla links af op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 18 min 1.68 km

41.07 km 13 Ga rechtdoor op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 22 min 106 m

41.18 km 13 Rechts afbuigen op Deinsesteenweg (Kruishoutem) 1 h 22 min 36 m

41.21 km 13 Sla links af op Bellegemstraat (Kruishoutem) 1 h 22 min 805 m

42.02 km 14 Sla rechts af op Nazarethsedorpweg (Kruishoutem) 1 h 24 min 236 m

42.26 km 14 Sla links af op Trompestraat (Kruishoutem) 1 h 24 min 337 m

42.59 km 14 Rechts afbuigen op Trompestraat (Kruishoutem) 1 h 25 min 406 m

43.0 km 14 Sla rechts af op Kasteelstraat, N437 (Kruishoutem) 1 h 25 min 218 m

43.22 km 14 Sla links af op Moerasstraat (Kruishoutem) 1 h 26 min 738 m

43.96 km 14 Sla scherp rechts af op Wedekensdriesstraat 
(Kruishoutem)

1 h 27 min 139 m

44.09 km 14 Ga rechtdoor op Wedekensdriesstraat (Kruishoutem) 1 h 28 min 254 m

44.35 km 15 Sla rechts af op Colijnstraat (Kruishoutem) 1 h 28 min 592 m

44.74 km 15 15 Kasteel van Kruishoutem

44.94 km 15 Sla scherp links af op Kasteelstraat, N437 (Kruishoutem) 1 h 29 min 235 m

45.18 km 15 Sla links af op Kerkstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 131 m

45.31 km 15 Sla links af op Pastorijstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 143 m

45.45 km 15 Sla links af op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 12 m

45.47 km 15 Draai om en ga verder op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 3 m

45.47 km 15 Draai om en ga verder op Melkerijstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 10 m

45.48 km 15 Sla scherp links af op Kerkhofweg (Kruishoutem) 1 h 30 min 1.22 km

46.7 km 15 Ga rechtdoor op Warandestraat (Kruishoutem) 1 h 33 min 37 m

46.74 km 15 Sla links af op Pontstraat (Kruishoutem) 1 h 33 min 204 m

46.94 km 15 Ga rechtdoor op Pontstraat (Kruishoutem) 1 h 33 min 2 m

46.94 km 15 Sla rechts af op Nokergatstraat (Kruishoutem) 1 h 33 min 516 m

47.46 km 15 Sla rechts af op Lindeknokstraat (Kruishoutem) 1 h 34 min 277 m



47.74 km 16 Sla links af op Beerstraat (Kruishoutem) 1 h 35 min 5 m

47.74 km 16 1 h 35 min 1 m

47.74 km 16 Sla rechts af op Beerstraat (Kruishoutem) 1 h 35 min 588 m

47.79 km 16 16 Kruidenkwekerij Claus

47.8 km 16 16 High Tea workshop

48.33 km 16 Sla links af op Holstraat (Kruishoutem) 1 h 36 min 660 m

48.99 km 16 1 h 37 min 1 m

48.99 km 16 Sla links af op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 37 min 100 m

49.04 km 17 16 Nokereberg

49.09 km 16 Rechts afbuigen op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 38 min 909 m

50.0 km 16 Ga rechtdoor op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 1 h 40 min 147 m

50.15 km 16 Sla scherp links af op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

1 h 40 min 259 m

50.41 km 16 Ga rechtdoor op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

1 h 40 min 559 m

50.97 km 16 Rechts afbuigen op Varentstraat (Kruishoutem) 1 h 41 min 112 m

51.08 km 16 Ga rechtdoor op Varentstraat (Kruishoutem) 1 h 42 min 547 m

51.63 km 16 Sla rechts af op Keetestraat (Kruishoutem) 1 h 43 min 4 m

51.64 km 16 Ga rechtdoor op Keetestraat (Kruishoutem) 1 h 43 min 224 m

51.86 km 17 Links afbuigen op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 43 min 439 m

52.3 km 17 Sla rechts af op Oudenaardsesteenweg, N459 
(Kruishoutem)

1 h 44 min 9 m

52.31 km 17 Sla links af op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 44 min 230 m

52.54 km 17 Ga rechtdoor op Nokerepontweg (Kruishoutem) 1 h 45 min 218 m

52.76 km 17 Rechts afbuigen op Wannegemdorp (Kruishoutem) 1 h 45 min 134 m

52.89 km 17 Links afbuigen op Wannegemdorp (Kruishoutem) 1 h 45 min 273 m

53.17 km 17 Sla links af op Huisepontweg (Kruishoutem) 1 h 46 min 2 m

53.17 km 17 1 h 46 min 2 m

53.17 km 17 Sla links af op Wannegem-Ledestraat (Kruishoutem) 1 h 46 min 2.21 km

53.31 km 18 17 Brouwerij Tsjoen

53.53 km 19 17 Schietsjampettermolen

54.04 km 20 18 Kasteel Wannegem-Lede

55.38 km 18 Sla links af op Rooigemstraat (Zingem) 1 h 50 min 609 m



55.79 km 21 18 De Valleihoeve

55.99 km 18 Sla links af op Rooigemstraat (Zingem) 1 h 51 min 1.2 km

57.19 km 19 Sla scherp links af op Mullemstraat (Oudenaarde) 1 h 54 min 1.19 km

57.77 km 22 19 In de Kroon

57.79 km 22 19 Kerk van Mullem

58.27 km 23 19 Den Ast

58.38 km 19 Sla scherp rechts af op Lange Aststraat (Zingem) 1 h 56 min 903 m

59.29 km 19 Sla links af op Bekestraat (Zingem) 1 h 58 min 483 m

59.77 km 20 Ga rechtdoor op Bekestraat (Zingem) 1 h 59 min 1.4 km

61.17 km 20 Sla rechts af op Kruishoutemsesteenweg, N435 (Zingem) 2 h 2 min 189 m

61.36 km 20 Sla links af op Heulestraat (Zingem) 2 h 2 min 205 m

61.57 km 20 Sla rechts af op Heulestraat (Zingem) 2 h 3 min 312 m

61.88 km 20 Sla rechts af op Heulestraat (Gavere) 2 h 3 min 518 m

62.4 km 21 Sla scherp links af op Slaapstraat (Gavere) 2 h 4 min 177 m

62.57 km 21 Rechts afbuigen op Carlos Dierickxplein (Gavere) 2 h 5 min 69 m

62.64 km 21 Sla links af op Steenweg (Gavere) 2 h 5 min 70 m

62.71 km 21 Sla links af op Carlos Dierickxplein (Gavere) 2 h 5 min 53 m

62.77 km 21 Ga rechtdoor op Veldstraat (Gavere) 2 h 5 min 1.66 km

64.43 km 21 Sla rechts af op Luxemburgstraat (Zingem) 2 h 8 min 584 m

65.01 km 21 Sla scherp links af op Stationsstraat, N439 (Gavere) 2 h 10 min 300 m

65.26 km 24 21 Gabriëls tankstation

65.31 km 21 Rechts afbuigen op Stationsstraat, N439 (Gavere) 2 h 10 min 101 m

65.42 km 21 Sla links af op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 2 h 10 min 13 m

65.43 km 21 Ga rechtdoor op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 2 h 10 min 758 m

66.19 km 22 Sla links af op Galgenstraat (Zingem) 2 h 12 min 14 m

66.2 km 22 Draai om en ga verder op Galgenstraat (Zingem) 2 h 12 min 710 m

66.91 km 22 Sla rechts af op Beertegemstraat (Zingem) 2 h 13 min 865 m

67.7 km 25 22 De2Pk'tjes - verhuringen

67.78 km 22 2 h 15 min


