
De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht
Deze route wordt jou aangeboden door 

de2Pk'tjes - verhuring



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

2

20

40

60

80

100

1

2

3

6

78

10

11

13

14

16

17

4

9

5

12

15

Gavere

Kruisem

Oudenaarde

Sint-Martens-
Latem

Deinze

De Pinte

Nevele

Nazareth

Zingem

Machelen

Olsene

Vinkt

Eine

Anzegem

Mater

Nokere

Wortegem

Eke

Elsegem

MAARKE

E17

N437

N459

N435

N466

N457

N466a

N440

N382

N409

N494

N43

N46

N35

Kas
teels

traat

Berg

Oudenaardseweg

H
eu

rn
es
tra

at

Hee
rdw

eg

Kouter

Be
rch

em
we

g

Kouter

map data: © OpenStreetMap Contributors; Cartography: ©  RouteYou
1000 m



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

3

10
 m

20
 m

30
 m

40
 m

50
 m

60
 m

70
 m

80
 m

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

20
 k

m

40
 k

m

60
 k

m

80
 k

m

10
0 

km

Gijzelbrechtegem - 79 
m
Anzegem - 76 m

Moregem - 64 m

Nokere - 62 m

Petegem-aan-de-Schelde - 60 m

Wortegem - 57 m

Wannegem-Lede - 52 m

Kruishoutem - 49 m

Moregem - 42 m

Oudenaarde - 41 m

Huise - 37 m

Nokere - 31 m

Lozer - 30 m

Kruishoutem - 29 m
Kruishoutem - 27 m

Sint-Martens-Latem - 16 m
Sint-Martens-Latem - 13 m

Asper - 11 m

Kruishoutem - 11 m

Bachte-Maria-Leerne - 10 m

De Pinte - 9 m

Bachte-Maria-Leerne - 10 m

Sint-Denijs-Westrem - 9 m

Deinze - 9 m

Nazareth - 9 m

Machelen - 9 m

Nazareth - 8 m

Nazareth - 8 m

Petegem-aan-de-Leie - 8 m

Ouwegem - 7 m

H
el

lin
gs

gr
aa

d 
ov

er
 s

eg
m

en
t v

an
 5

00
 m



RouteYou routegids: De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

4

De2Pk'tjes verhuringen - Leiezicht

Lengte: 103.1  km

Stijging: 497  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

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
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. Via Deinze duiken we terug de Vlaamse 
Ardennen waar we nog een mooi lusje rijden richting 
de De2Pk'tjes. (Reistijd: 1 dag - 103 km)

Bezienswaardigheden

Landschaps element

1  - Afstand langs route: 5.8  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: 12.36  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: 14.68  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.

Koutermolen

4  - Afstand langs route: 17.41  km
Deze 14de eeuwse houten korenwindmolen is de 
enige resterende in de Oost-Vlaamse Leiestreek. Hij 
was geruime tijd eigendom van de Sint-Baafsabdij in 
Gent. In 1977 werd hij verplaatst naar de andere zijde 
van het molenaarshuis. De Latemse molen is altijd 
een geliefd onderwerp geweest in de schilderkunst 
en werd door onder anderen Valerius de Saedeleer, 

Afbeelding 4: Koutermolen (Bron: TOV)

Gust De Smet en Albert Saverys geregeld op doek 
vereeuwigd.

Contactgegevens:

-Koutermolen
-9830 Sint-Martens-Latem
-Molenstraat 1

Sint-Martinuskerk

4  - Afstand langs route: 17.77  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 
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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: 21.89  km

Afbeelding 6: 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
.

Sint-Aldegondiskerk

5  - Afstand langs route: 22.36  km

Afbeelding 7: 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: 22.39  km

Afbeelding 8: Hotel In't Boldershof

Authentieke herberg met knusse kamers, uitgebreid 
ontbijt in schilderachtig Deurle, met musea en 
prachtige wandelpaden. Gezellige bar en brasserie. 
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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

Kasteel Ooidonk

6  - Afstand langs route: 25.78  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.

De Brielmeersen

7  - Afstand langs route: 33.47  km
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-

Afbeelding 10: De Brielmeersen (Bron:  Stad Deinze)

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.

Speeltuin Brielmeersen

8  - Afstand langs route: 34.32  km

Afbeelding 11: Speeltuin Brielmeersen (Bron: 
Provincie Oost-Vlaanderen)

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.

Museum Roger Raveel

9  - Afstand langs route: 37.98  km

Afbeelding 12: Museum Roger Raveel (Bron: Toerisme 
Oost-Vlaanderen)
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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: 37.99  km

Afbeelding 13: 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

Lozerbos

10  - Afstand langs route: 48.28  km

Afbeelding 14: Lozerbos

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.

Kruidenkwekerij Claus

11  - Afstand langs route: 55.15  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.
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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.
De kwekerij is gelegen in Kruishoutem (Oost-
Vlaanderen, België), aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen en dicht bij de grootsteden Gent en Kortrijk.

Holstraat

12  - Afstand langs route: 58.16  km

Afbeelding 15: Holstraat

Holstraat
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.27 km
Stijging : 17 m
Gemiddelde hellingsgraad : 6 m / 100 m - 6.45 %
Maximale hellingsgraad : 7.92 %

Nokereberg

12  - Afstand langs route: 58.5  km
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 %

Nokere Berg

12  - Afstand langs route: 58.79  km

Afbeelding 16: Nokereberg

Afbeelding 17: Nokere Berg (Bron: YellowMonkey/
Blnguyen - Photograph made by YellowMonkey/Blnguyen 
- Wikipedia)

Nokere Berg is de kasseistrook die beroemd is als 
aankomstplaats van Noekere Koerse. Het is hier dat 
in 2010
Kurt Hovelijnck
opnieuw viel bij de aankomst van Nokere Koerse 
2010, net 1 jaar, dag op dag,  na zijn extreme val in 
Zingem.  Een jaar vooordien, tijdens een 
doordeweeks trainingstochtje langs deze Scheldedijk 
tussen Zwijnaarde en Oudenaarde met zijn vriend en 
wielercollega, ploegmaat
Wouter Weylandt
bij Quick-Step, liep het fout. In Zingem trokken ze een 
spurtje maar op volle snelheid brak het achterstel van 
de fiets af. Hij vloog over het stuur en viel op zijn 
hoofd. Hij had
geen helm aan
. Wouter Weylandt belde direct de ambulance op en 
eiste dat de MUG zou komen omdat hij wist dat zijn 
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vriend Kurt er niet goed aan toe was. Dat heeft zijn 
leven gered. Hij was buiten bewustzijn en er kwam 
bloed uit zijn oren. In het UZ Gent haalden ze twee 
grote delen uit zijn schedel om de druk door de 
zwelling van zijn hersenen weg te nemen. Hij bleef 
drie weken in coma. Na zijn coma werkte hij keihard 
om terug op niveau te raken. Net één jaar nadien, op 
17 maart 2010 fietste hij opnieuw, en nam hij deel 
aan Nokere Koerse 2010. In de sprint hier op Nokere 
Berg viel hij opnieuw! Op diezelfde dag, 17 maart.

kasteel Hemsrode

13  - Afstand langs route: 67.52  km

Afbeelding 18: kasteel Hemsrode

Geschiedenis kasteel Hemsrode
Hemsrode was één van de zeven 
"hoofdpointerieën" (kantons) van het kasselrij 
Oudenaarde en behoorde toe aan enkele machtige 
families uit het graafschap Vlaanderen: Hemsrode, 
Halewyn, Uitkerke, Borselen, Brederode, Lummene, 
Saint Genois, du Jardin, du Mont de Sandoncq, 
Béchade, Caters en Thiennes de Rumbeke. Tijdens 
het Ancien Régime stelden zij de baljuws en de 
schepenen van de gemeente Anzegem aan. 
In augustus 1940 brandde het kasteel, waarin Duitse 
troepen waren gelegerd, volledig uit. Een deel maar 
van het meubilair en de kapel konden door moedige 
dorpelingen worden gered. Graaf Philippe de 
Limburg Stirum besloot daarop om de stallingen (het 
koetshuis), die in 1642 in Louis XIIIde stijl gebouwd 
waren, in te richten om er met zijn gezin te kunnen 
wonen.
Tot aan zijn overlijden in 1997 was hij begaan met het 
versieren en verfraaien van zijn woning die hij aan 
zijn dochter Marie-Hélène schonk. Jonkheer en 
mevrouw Benoit de Maere d'Aertrycke wonen er nu 
sinds 1998.
Deze eigendom bezit  nog uitzonderlijk mooie en 

goed bewaarde landschapsomgevingen met 
prachtige glooiingen, een rijke fauna en flora en 
enkele belangrijke waterbronnen. Het domein is 
nauw verbonden met het maatschappelijk leven in 
Anzegem, hier vinden jaarlijks tal van activiteiten 
plaats.

Holstraat

14  - Afstand langs route: 70.17  km

Afbeelding 19: Holstraat

Holstraat
Beklimmingscode van RouteYou :
E_3_d
Lengte : 0.99 km
Stijging : 50 m
Gemiddelde hellingsgraad : 5 m / 100 m - 5.03 %
Maximale hellingsgraad : 6.39 %

In de Kroon

15  - Afstand langs route: 85.38  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.
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Kerk van Mullem

15  - Afstand langs route: 85.4  km

Afbeelding 20: Kerk van Mullem

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 
linden.

Sint-Hilarius

15  - Afstand langs route: 85.4  km
Georiënteerde kerk, gewijd aan Sint-Hilarius, met in 
kern Romaanse  kruisingstoren met deels ommuurd 
kerkhof gelegen in het uiterste westen van de  
gemeente, aan de rand van de moerassige weiden. 
Kerkhof met  witgeschilderde bakstenen 
kerkhofmuur met in het midden, zowel aan de  
kerkhofzijde als de straatzijde, een calvarie 
kruisbeeld.   De eerste gegevens gaan terug op een 
charter van Lodewijk II, van  19 maart 877. Het blijft 

Afbeelding 21: Sint-Hilarius (Bron: Verhelst, Julie, 
27-02-2016, ©Vlaamse Gemeenschap)

evenwel onduidelijk of deze kerk al dan niet  later 
verbouwd werd tot de huidige en of er aanvankelijk 
een gebouw van  vergankelijke materialen bestaan 
heeft. De kerk was oorspronkelijk  wellicht een 
bedehuis ten behoeve van de heer en zijn gevolg. De  
stichtingsdatum is onbekend maar wordt gesitueerd 
in de 12de eeuw. Het  patroonaatsrecht van de kerk 
behoorde toe aan het kapittel van Doornik. De  
oorspronkelijke Romaanse kerk werd aangepast circa 
1615-1625 met de bouw van  het koor, kapel en 
schip; ingrepen van voor 1637 met de vervanging van 
de  scheibogen, overwelving van de noordelijke kapel 
en aanbrengen van één dak. Tijdens de 18de eeuw 
werden heel wat kerkelijke voorwerpen (kelken, 
cibories, kandelaars,  kazuifels en dergelijke) van het 
opgeheven urbanistenklooster (Rijke Klaren) van  
Petegem aan de kerk geschonken. Circa 1817 werd bij 
de afbraak van het  kasteel van Huise een laat 18de-
eeuws portaal in de westelijke gevel van de kerk  
geplaatst. Dit portaal draagt een Latijns opschrift 
waaruit kan worden  afgeleid dat pastoor F. De Smet 
voor deze overbrenging zorgde. Tussen  1858-1861 
gehele restauratie, vergroten van koor en sacristie, 
aanpassen  van de daken, plaatsen van pinakels op 
de dakrand van de westelijke gevel.   In 1952 werd 
door architect H. Vaerwyck-Suys de toren volledig  
gerestaureerd. Deze werd volledig afgebroken en 
heropgebouwd met de oude  stenen en sporadisch 
nieuwe Doornikse hardsteen voor de hoeken, de  
algemene torenconstructie werd door middel van 
een inwendig gewapend  betonskelet verstevigd, de 
houten timmer van de torennaald werd door een  
metalen constructie vervangen. De toren en de 
noordoostelijke kapel kregen een nieuwe  leien 
bedaking, de westgevel werd ontdaan van haar 
pinakels. Eind 1970 werd  de vloer volledig 
uitgebroken om centrale verwarming aan te leggen.  
Onderzoek wees uit dat de kerk reeds in de 
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Romaanse tijd drie beuken had,  dus geen 
éénbeukige kerk, zoals tot dan toe werd 
verondersteld, drie traveeën  geritmeerd door 
rechthoekige pijlers. Pas na archeologische en 
fysische  prospectie; kon de volledige herstelling van 
de kerk doorgaan. Eerstgenoemde gebeurde in 
1980-1981 en men ontdekte restanten van de 
gotische  tegelvloer, de fundamenten van een 
volwaardig rechthoekig koor, een fundering  van de 
Romaanse altaarsokkel, beide van Doornikse 
breuksteen, sporen van  zitbanken rond de 
Romaanse pijlers; ook drie graven, wellicht 
stammend van  voor de aanleg van de kerk. Kerk met 
anderhalve travee verlengd, het koor  vergroot, 
noordelijk aanbouwsel en sacristie van twee vensters 
voorzien, verhogen  van de zuidelijke beukmuur, 
inmetselen van de Calvarie in de kerkhofmuur, 
herloden  van de glasramen, muren en kruising van 
hun pleisterwerk ontdaan, het  doksaal tegen de 
westelijke gevel gerenoveerd en een nieuwe metalen  
spiltrap.   De huidige plattegrond ontvouwt een 
driebeukige in kern Romaanse  kerk van vier traveeën 
zonder transept, met sacristie en koor en vierkante  
kruisingstoren met achthoekige torenspits. 
Opgetrokken uit voornamelijk Doornikse breuksteen, 
grootste deel van de  Noordelijke zijgevel en kruising. 
Baksteengebruik in schip en toren, ingewerkte  
hoektorentjes in natuursteen. Eén groot geknikt 
zadeldak (leien) met hoge  naaldspits. Westgevel, 
tijdens 1858-1861 voorzien van pinakels die werden  
verwijderd in 1952 wordt geritmeerd door pilasters 
en werd circa 1817  voorzien van een decoratief 
uitgewerkt rechthoek. arduinen portaal uit laat 18de 
eeuw, met geprofileerde rondbogige deuromlijsting 
met versierde  sluitsteen geflankeerd door festoenen 
en bekroond door architraaf.  Zijlings oculi met 
waterlijstje met in vierpas uitgewerkte glasramen.  
Bakstenen Davidster rond een cirkelvormig venster 
met daarboven  kruisvormige lichtopening boven het 
portaal. Noordelijke zijgevel met vier  rondbogige 
tweelichten en sporen van vroegere muuropeningen. 
Vierkante kruisingstoren met achthoekig 
klokkenkamer geflankeerd  door vier hoekpilaren, 
bekroond door achthoekige naaldspits. Toren  
geritmeerd door twee kordonlijsten en rondbogige 
tweelichten, deelzuiltje  met knoppenkapiteel. Ten 
noordoosten, kooruitbreiding of devotiekapel en 
familiebegraafplaats  voor de familie le Poyvre met 
rechtse steunbeer, smalle getoogde deur en twee  
spitsbogige dakvensters. Ten oosten, koor onder 
sterk afhellend dak, oostgevel geritmeerd door  
pilasters en oculus, rondbogige vensters in de 

zijgevels. Zuidzijgevel met twee rondbogige 
dakvensters in de sacristie, verder  identiek 
uitgewerkt als noordelijke zijgevel; eerstgenoemde 
later in baksteen en laatstgenoemde voornamelijk  in 
Doornikse breuksteen uitgewerkt.  Interieur thans 
witgeschilderd. Rondbogige tweelichten verlichten  de 
zijbeuken met stucplafond. Rondbogige scheibogen 
op zuilen met  veelhoekige bekroning scheiden de 
middenbeuk met stucplafond van de  zijbeuken. In 
het westen het orgel. Kruising op kruisribgewelf met 
rondbogen;  schip met stucplafond verrijkt met het 
"Allesziend oog" gevat in een  oculus. Koorgedeelte 
overdekt door tongewelf.   Mobilair. Schilderijen: 
Madonna met de Heilige Dominicus en Heilige 
Catharina  van Siena. Beeldhouwwerk: Christus aan 
het kruis (oorspronkelijk als  kerkhofcalvarie), wellicht 
16de eeuw, lindehout. Tweedimensionele Kruisweg,  
neogotisch, van 1872. Hoofdaltaar, hout, 1864 door 
firma Dumon. Op de uiteinden van het  retabel 
polychrome beelden van het Heilige Hart van Christus 
en Heilig Hart van  Maria. Tabernakel bekroond door 
Lam Godsbeeldje en Christus aan het kruis,  
geflankeerd door twee engelen. Geheel bekroond 
door gepolychromeerd  Mariabeeld. Delen van de 
communiebank werden samengebracht tot een 
altaar.  Zuidelijk zijaltaar in 1864 geschonken door F. 
Demeulemeester, gewijd aan  Sint-Hilarius, retabel 
met Sint-Hilarius, Jozef met het kind Jezus en  Sint-
Rochus. Bovenbouw met Sint-Georgius geflankeerd 
door twee engelen.  Koorgestoelte en biechtstoelen 
van 1864, firma Dumon. Preekstoel, eik,  
gesculpteerd, 18de eeuw. Orgel van 1768 (gedateerd), 
in de tweede helft van de 20ste eeuw uitgebreid door  
firma Reygaert, zijwanden en prospect bleven 
bewaard. Doopvont, zwart  marmer gedateerd 1777. 
Glasramen door H. Coppejans (1931), J. Casier  (1945) 
en H. Van De Perre (1981). Grafmonumenten: Zerk 
met Grieks kruis,  wellicht 8ste tot 9de eeuw. Zes 
grafstenen uit de 16de tot de 18de eeuw.

Kasteel van Mullem 'de Gerlache'

15  - Afstand langs route: 85.8  km
Verscholen in het park met indrukwekende bomen, 
staat het mooie kasteel ter Ast of kasteel 'de 
Gerlache'. Al zijn we hier nabij Mullem het kasteel 
staat op grondgebied Huise-Zingem. Maar de 
vroegere hoofdingang was via Mullemdorp. Dit goed 
onderhouden kasteel, in Franse stijl met het 
befaamde mansardedak, werd in het begin van de 
20e eeuw, van een groot herenhuis verbouwd door 
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Georges van oost (geboren in 1866) en is nu de riante 
woning van zijn schoonzoon Gaston de Gerlache. Het 
vroegere herenhuis diende als buitenverblijf van 
architect Roelandts, die ook het Gentse justitiepaleis 
bouwde. Was astronoom in zijn vrije tijd en bouwde 
hiervoor een speciaal torengebouwtje. Gaston de 
Gerlache is ongetwijfeld de best bekende telg van de 
familie; hij was van 1952 tot 1970 zonder 
verkiezingen  burgemeester van Mullem en werd, in 
de voetsporen van zijn vader Adrien de Gerlach, 
wereldberoemd als zuidpoolreiziger. Hun kinderen 
waren ook actief in de poolgebieden. Jean-louis was 
aan de Zuidpool met een Engelse expeditie, en 
Bernard met de U.S.A. Navy. Drie kinderen verbleven 
in het noorden van Canada bij de Eskimo's waar pater 
Vandevelde werkzaam was. Barones Lily van oost de 
(Gerlache de Gomery) was van 1970 tot 1976 (fusie 
met Oudenaarde) Burgemeester verkozen (lijst 
Gemeentebelangen). Bekend als verzetstrijdster 
tijdens de 2e wereldoorlog, was ook krijsgevangene 
waar ze het boek "de valse stilte" over schreef. In 
gans Europa gekend van haar rozentuin, heeft eigen 
soorten  rozen die haar naam dragen o.a. Lily van 
oost, President van oost (haar vader) en Lily De 
Gerlach gekweekt in proefcentrum te Melle. In 1996 
waren bij een open tuindag 5000 bezoekers. Spijtig 
genoeg  is er geen bezoek meer toegelaten. In de tuin 
staan ook 2 grote cicoja's verschillende bomen in de 
tuin bevatten schrapnel van oorlog 14-18. Aan de 
Rooigembeek verandering van wegdek = grens 
tussen Huise-Zingem en Mullem-Oudenaarde. De 
verschillende okergele huisjes waren vroeger 
eigendom van de Baron, bij verbouwingen mag de 
gevelkleur niet wijzigen. De baron en barones hebben 
zich altijd ingezet om het pittoreske van hun dorp te 
bewaren, maar door het drukke toeristische drukte 
voelen ze zich het slachtoffer van hun succes. Boven 

de muur priemt een merkwaardig torengebouw. 
Rond de eerste wereldoorlog opgetrokken als een 
soort uitkijktoren vanwaar zowel Gent als 
Oudenaarde konden worden gezien. Het 
eigenaardige gebouw vlakbij heeft tot de tweede 
wereldoorlog gefungeerd als chicoreidrogerij of ast 
een naam die op de omgeving werd overgedragen.

Den Ast

15  - Afstand langs route: 85.87  km

Afbeelding 23: 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

16  - Afstand langs route: 92.76  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.
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De2Pk'tjes - verhuringen

17  - Afstand langs route: 95.23  km

Afbeelding 24: 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:

Bekijk op mobiel
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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/ 

De Valleihoeve (+/- km 93) 

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 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/
http://www.valleihoeve.be/


Bekijk op mobielDe2Pk'tjes verhuringen - 
Leiezicht

Door de2Pk'tjes - verhuring

Lengte: 103.1  km

Stijging: 497  m

Moeilijkheidsgraad: 6/10

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Beertegemstraat, 9750 Ouwegem, België

Legende

Route

Bezienswaardigheid

Steilheid van beklimming

Steilheid van afdaling
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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 2 Links afbuigen op Huisgaverstraat (Zingem) 3 min 1.48 km

3.24 km 3 Sla links af op Gaversepontweg (Nazareth) 6 min 349 m

3.59 km 3 Sla scherp rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 7 min 1.29 km

4.87 km 4 Sla links af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 9 min 223 m

5.1 km 4 Sla rechts af op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 10 min 1.34 km

5.8 km 1 5 Landschaps element

6.44 km 5 Sla rechts af op Drapstraat (Nazareth) 12 min 58 m

6.5 km 5 Sla links af op Oudenaardse Heerweg (Nazareth) 13 min 30 m

6.53 km 5 Ga rechtdoor op Oudenaardseheerweg (Nazareth) 13 min 2.32 km

8.85 km 6 Sla scherp links af op Deurlestraat (De Pinte) 17 min 407 m

9.26 km 7 18 min 70 m

9.33 km 7 Links afbuigen op Deurlestraat (Nazareth) 18 min 1.57 km

10.9 km 8 Ga rechtdoor op Deurlestraat (Nazareth) 21 min 3 m

10.9 km 8 Sla rechts af op Leeuwerikstraat (Nazareth) 21 min 665 m

11.57 km 8 Links afbuigen op Nazarethstraat (De Pinte) 23 min 169 m

11.74 km 9 Sla rechts af op Pintestraat (De Pinte) 23 min 623 m

12.36 km 9 Links afbuigen op Pintestraat (De Pinte) 24 min 15 m

12.36 km 2 9 St.-Nicolaas van Tolentijnkerk

12.37 km 9 Sla rechts af op Kerkplein (De Pinte) 24 min 43 m

12.42 km 9 Sla links af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 24 min 439 m

12.86 km 9 Sla rechts af op Baron de Gieylaan (De Pinte) 25 min 1.8 km

14.65 km 10 Sla rechts af op Keistraat (De Pinte) 29 min 211 m

14.68 km 3 11 Grand Noble

14.86 km 11 Sla rechts af op Rosdamstraat (De Pinte) 29 min 820 m

15.68 km 12 Sla rechts af op Rosdamstraat (Gent) 31 min 17 m

15.7 km 12 Links afbuigen op Witbakkerstraat (Gent) 31 min 565 m



16.27 km 12 Sla scherp links af op Rijsbrugge (Gent) 32 min 18 m

16.29 km 12 Ga rechtdoor op Rijsbrugge (Gent) 32 min 165 m

16.45 km 12 Sla links af op Leieriggestraat (Gent) 32 min 394 m

16.85 km 12 Sla rechts af op De Knok (Sint-Martens-Latem) 33 min 195 m

17.04 km 12 Sla links af op Palepelstraat (Sint-Martens-Latem) 34 min 586 m

17.41 km 4 12 Koutermolen

17.63 km 13 Sla links af op Mortelputstraat (Sint-Martens-Latem) 35 min 44 m

17.67 km 13 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 35 min 74 m

17.75 km 13 Links afbuigen op Dorp (Sint-Martens-Latem) 35 min 96 m

17.77 km 5 13 Sint-Martinuskerk

17.85 km 13 Sla rechts af op Dorp (Sint-Martens-Latem) 35 min 171 m

18.02 km 13 Draai om en ga verder op Meersstraat (Sint-Martens-
Latem)

36 min 171 m

18.19 km 13 Sla rechts af op Kerkstraat (Sint-Martens-Latem) 36 min 512 m

18.7 km 13 Sla rechts af op Heidebergen (Sint-Martens-Latem) 37 min 631 m

19.33 km 14 Ga rechtdoor op Brakelstraat (Sint-Martens-Latem) 38 min 1.31 km

20.64 km 15 41 min 11 m

20.65 km 15 41 min 11 m

20.66 km 15 41 min 0 m

20.66 km 15 41 min 11 m

20.68 km 15 41 min 7 m

20.68 km 15 Sla rechts af op Kasteeldreef (Sint-Martens-Latem) 41 min 549 m

21.23 km 15 Sla links af op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 42 min 8 m

21.24 km 15 Ga rechtdoor op Lindenstraat (Sint-Martens-Latem) 42 min 327 m

21.57 km 15 Sla rechts af op Philippe de Denterghemlaan (Sint-
Martens-Latem)

43 min 561 m

21.89 km 6 16 Gemeentelijk Museum Gust De Smet

22.13 km 16 Draai om en ga verder op Philippe de Denterghemlaan 
(Sint-Martens-Latem)

44 min 1 m

22.13 km 16 Sla rechts af op Dorpsstraat (Sint-Martens-Latem) 44 min 253 m

22.36 km 7 16 Sint-Aldegondiskerk

22.38 km 16 Draai om en ga verder op Dorpsstraat (Sint-Martens-
Latem)

44 min 6 m



22.39 km 7 16 Hotel In't Boldershof

22.39 km 16 Sla scherp links af op Kerkweg (Sint-Martens-Latem) 44 min 127 m

22.52 km 16 Sla links af op Pontstraat, N437 (Sint-Martens-Latem) 45 min 9 m

22.53 km 16 Draai om en ga verder op Pontstraat, N437 (Sint-
Martens-Latem)

45 min 1.62 km

24.15 km 17 Sla rechts af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 48 min 251 m

24.4 km 17 Ga rechtdoor op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 48 min 299 m

24.7 km 17 Sla links af op Molenhuisstraat (Deinze) 49 min 135 m

24.84 km 17 Sla links af op Leernsesteenweg (Deinze) 49 min 32 m

24.87 km 17 Sla scherp rechts af op Ooidonkdreef (Deinze) 49 min 787 m

25.66 km 18 51 min 6 m

25.66 km 18 Sla rechts af op Graaf Henridreef (Deinze) 51 min 905 m

25.78 km 8 18 Kasteel Ooidonk

26.57 km 18 Sla rechts af op della Failledreef (Deinze) 53 min 719 m

27.29 km 19 Sla links af op Leiekant (Deinze) 54 min 1.05 km

28.33 km 19 Sla links af op Leernsesteenweg, N466 (Deinze) 56 min 657 m

28.99 km 20 Sla rechts af op Bachtekouter (Deinze) 57 min 338 m

29.33 km 20 Sla links af op Leeuwerikenweg (Deinze) 58 min 1.54 km

30.87 km 21 Sla links af op Schipdonkstraat (Deinze) 1 h 1 min 245 m

31.11 km 21 Links afbuigen op Vaart Rechteroever (Deinze) 1 h 2 min 1.18 km

32.29 km 22 Rechts afbuigen op Stadionlaan (Deinze) 1 h 4 min 85 m

32.38 km 22 Ga rechtdoor op Stadionlaan, N466a (Deinze) 1 h 4 min 455 m

32.84 km 22 1 h 5 min 867 m

33.47 km 9 23 De Brielmeersen

33.7 km 23 Rechts afbuigen op Tweebruggenlaan (Deinze) 1 h 7 min 29 m

33.73 km 23 Sla rechts af op Machelenstraat (Deinze) 1 h 7 min 237 m

33.97 km 23 Ga rechtdoor op Machelenstraat (Deinze) 1 h 7 min 392 m

34.32 km 10 23 Speeltuin Brielmeersen

34.36 km 23 Sla links af op Machelenstraat (Deinze) 1 h 8 min 174 m

34.54 km 23 Sla rechts af op Machelenstraat (Deinze) 1 h 9 min 595 m

35.13 km 24 Sla links af op Europalaan (Deinze) 1 h 10 min 275 m

35.41 km 24 Sla rechts af op Machelenbinnenweg (Deinze) 1 h 10 min 626 m



36.04 km 24 Ga rechtdoor op Leiehoekstraat (Zulte) 1 h 12 min 1.21 km

37.24 km 25 Sla links af op Vaartstraat (Zulte) 1 h 14 min 21 m

37.26 km 25 Sla rechts af op Leiehoekstraat (Zulte) 1 h 14 min 626 m

37.89 km 26 Sla links af op Kloosterstraat (Zulte) 1 h 15 min 205 m

37.98 km 11 26 Museum Roger Raveel

37.99 km 11 26 Brasserie De Afspanning

38.1 km 26 Sla rechts af op Hoevestraat (Zulte) 1 h 16 min 752 m

38.85 km 26 Sla links af op Weidestraat (Zulte) 1 h 17 min 18 m

38.87 km 26 Links afbuigen op Weidestraat (Zulte) 1 h 17 min 940 m

39.81 km 27 Sla scherp rechts af op Rijksweg, N43 (Zulte) 1 h 19 min 255 m

40.06 km 27 Sla links af op Vossenholstraat (Zulte) 1 h 20 min 485 m

40.55 km 27 Sla rechts af op Vossenholstraat (Zulte) 1 h 21 min 180 m

40.73 km 27 Ga rechtdoor op Meulebergstraat (Zulte) 1 h 21 min 122 m

40.85 km 28 Sla rechts af op Groeneweg (Zulte) 1 h 21 min 20 m

40.87 km 28 Sla links af op Vossenholstraat (Zulte) 1 h 21 min 1.1 km

41.97 km 28 Rechts afbuigen op Kruishoutemstraat (Zulte) 1 h 23 min 441 m

42.41 km 29 Links afbuigen op Karreweg (Kruishoutem) 1 h 24 min 325 m

42.74 km 29 Sla scherp links af op Karreweg (Kruishoutem) 1 h 25 min 828 m

43.57 km 29 Sla rechts af op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 27 min 1.68 km

45.24 km 30 Ga rechtdoor op Bunderstraat (Kruishoutem) 1 h 30 min 106 m

45.35 km 31 Sla scherp links af op Deinsesteenweg (Kruishoutem) 1 h 30 min 184 m

45.53 km 31 Sla scherp rechts af op Simaeyzestraat (Kruishoutem) 1 h 31 min 768 m

46.3 km 31 Sla links af op Wijkhuizestraat (Kruishoutem) 1 h 32 min 794 m

47.1 km 32 Ga rechtdoor op Wijkhuizestraat (Kruishoutem) 1 h 34 min 550 m

47.65 km 32 Sla scherp rechts af op Lozerstraat (Kruishoutem) 1 h 35 min 539 m

48.19 km 32 Ga rechtdoor op Lozerstraat (Kruishoutem) 1 h 36 min 962 m

48.28 km 12 32 Lozerbos

49.15 km 33 Sla links af op Lozerstraat (Kruishoutem) 1 h 38 min 198 m

49.35 km 33 Sla scherp rechts af op Kasteelstraat, N437 
(Kruishoutem)

1 h 38 min 620 m

49.97 km 33 Sla links af op Appelhoekstraat (Kruishoutem) 1 h 39 min 467 m

50.44 km 34 Ga rechtdoor op Appelhoekstraat (Kruishoutem) 1 h 40 min 1.46 km



51.9 km 35 Sla links af op Vijvensstraat (Kruishoutem) 1 h 43 min 553 m

52.45 km 35 Sla rechts af op Keitelstraat (Zingem) 1 h 44 min 802 m

53.25 km 36 Sla rechts af op Wannegemstraat (Zingem) 1 h 46 min 672 m

53.93 km 36 Ga rechtdoor op Huisepontweg (Kruishoutem) 1 h 47 min 1.61 km

55.15 km 13 37 Kruidenkwekerij Claus

55.54 km 38 Sla rechts af op Wannegemdorp (Kruishoutem) 1 h 51 min 2.05 km

57.58 km 39 Sla scherp rechts af op Anzegemsesteenweg, N494 
(Kruishoutem)

1 h 55 min 383 m

57.97 km 39 Sla links af op Waregemsestraat (Kruishoutem) 1 h 55 min 631 m

58.16 km 14 40 Holstraat

58.5 km 15 40 Nokereberg

58.6 km 40 Sla rechts af op Lindeknokstraat (Kruishoutem) 1 h 57 min 819 m

58.79 km 16 40 Nokere Berg

59.42 km 40 Sla links af op Beerstraat (Kruishoutem) 1 h 58 min 465 m

59.88 km 41 Sla rechts af op Vandevoordeweg (Kruishoutem) 1 h 59 min 129 m

60.01 km 41 Ga rechtdoor op Vandevoordeweg (Kruishoutem) 2 h 0 min 357 m

60.37 km 41 Sla links af op Duffelstraat (Kruishoutem) 2 h 0 min 623 m

60.99 km 42 Sla links af op Bredestraat (Kruishoutem) 2 h 1 min 553 m

61.55 km 42 Sla links af op Beerstraat (Kruishoutem) 2 h 3 min 627 m

62.17 km 42 Sla rechts af op Holstraat (Kruishoutem) 2 h 4 min 759 m

62.93 km 43 Rechts afbuigen op Nokeredorpstraat (Kruishoutem) 2 h 5 min 293 m

63.23 km 43 Sla rechts af op Spichtestraat (Kruishoutem) 2 h 6 min 1.16 km

64.39 km 44 Sla rechts af op Vijverdamstraat (Kruishoutem) 2 h 8 min 646 m

65.03 km 44 Links afbuigen op Vijverdamstraat (Kruishoutem) 2 h 10 min 451 m

65.49 km 44 Sla links af op Waregemsestraat (Kruishoutem) 2 h 10 min 199 m

65.69 km 44 Sla links af op Ter Meulenstraat (Kruishoutem) 2 h 11 min 892 m

66.58 km 45 Sla links af op Baillistraat (Kruishoutem) 2 h 13 min 377 m

66.96 km 45 Sla links af op Wandelstraat (Kruishoutem) 2 h 13 min 746 m

67.52 km 17 46 kasteel Hemsrode

67.7 km 46 Links afbuigen op Wandelstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 15 min 95 m

67.8 km 46 Ga rechtdoor op Pontstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 15 min 535 m

68.33 km 46 Sla rechts af op Pontstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 16 min 1.28 km



69.61 km 47 Sla links af op Tjammelstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 19 min 522 m

70.14 km 48 Sla links af op Egaalstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 20 min 300 m

70.17 km 18 48 Holstraat

70.44 km 48 Sla rechts af op Steenbrugmolenstraat (Anzegem) 2 h 20 min 457 m

70.89 km 48 Sla links af op Eegalstraat (Anzegem) 2 h 21 min 2.03 km

72.93 km 49 Rechts afbuigen op Ouden Heirweg (Anzegem) 2 h 25 min 226 m

73.15 km 50 Sla links af op Petegemstraat (Anzegem) 2 h 26 min 495 m

73.65 km 50 Sla rechts af op Rosstraat (Anzegem) 2 h 27 min 402 m

74.05 km 50 Sla links af op Kruiskestraat (Anzegem) 2 h 28 min 512 m

74.57 km 50 Sla rechts af op Holstraat (Anzegem) 2 h 29 min 790 m

75.36 km 51 Ga rechtdoor op Holstraat (Anzegem) 2 h 30 min 278 m

75.63 km 51 Sla links af op Statiestraat, N382 (Anzegem) 2 h 31 min 17 m

75.65 km 51 Sla links af op Gijzelbrechtegemstraat (Anzegem) 2 h 31 min 612 m

76.26 km 51 Ga rechtdoor op Gijzelbrechtegemstraat (Anzegem) 2 h 32 min 342 m

76.61 km 51 Sla links af op Bouvelostraat (Anzegem) 2 h 33 min 984 m

77.59 km 52 Sla rechts af op Holdestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 35 min 12 m

77.6 km 52 Sla links af op Bosstraat (Anzegem) 2 h 35 min 405 m

78.01 km 52 Sla rechts af op Bosstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 36 min 1.32 km

79.33 km 53 Sla rechts af op Zonnestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 38 min 246 m

79.58 km 53 Sla links af op Heerbaan (Wortegem-Petegem) 2 h 39 min 708 m

80.29 km 54 Sla rechts af op Zonnestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 40 min 158 m

80.45 km 54 Sla rechts af op Bergstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 40 min 79 m

80.53 km 54 Sla links af op Bergstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 41 min 269 m

80.79 km 54 Rechts afbuigen op Bergstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 41 min 582 m

81.38 km 54 Sla links af op Biesbosstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 42 min 1.41 km

82.79 km 55 Sla links af op Lindestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 45 min 844 m

83.63 km 56 Rechts afbuigen op Pareelstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 47 min 969 m

84.6 km 56 Sla rechts af op Pareelstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 49 min 672 m

85.27 km 57 Sla scherp links af op Vondelstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 50 min 265 m

85.38 km 19 57 In de Kroon

85.4 km 20 57 Kerk van Mullem



85.4 km 20 57 Sint-Hilarius

85.54 km 57 Sla rechts af op Vlaamse Ardennenstraat (Wortegem-
Petegem)

2 h 51 min 885 m

85.8 km 21 57 Kasteel van Mullem 'de Gerlache'

85.87 km 22 57 Den Ast

86.42 km 58 Sla rechts af op Kerkkouterstraat (Wortegem-Petegem) 2 h 52 min 339 m

86.76 km 58 Sla rechts af op Sint Amandusstraat (Wortegem-
Petegem)

2 h 53 min 477 m

87.24 km 58 Sla links af op Trompestraat (Wortegem-Petegem) 2 h 54 min 810 m

88.05 km 59 Sla links af op Kelderstraat (Oudenaarde) 2 h 56 min 373 m

88.43 km 59 2 h 56 min 648 m

89.07 km 59 2 h 58 min 88 m

89.16 km 59 Sla links af op Marollestraat (Oudenaarde) 2 h 58 min 2.48 km

91.64 km 60 Sla links af op Herlegem (Oudenaarde) 3 h 3 min 650 m

92.29 km 61 Ga rechtdoor op Vaddenhoek (Oudenaarde) 3 h 4 min 336 m

92.63 km 62 Ga rechtdoor op Mullemstraat (Oudenaarde) 3 h 5 min 584 m

92.76 km 23 62 Gabriëls tankstation

93.21 km 62 Ga rechtdoor op Korte Aststraat (Oudenaarde) 3 h 6 min 603 m

93.82 km 63 Sla scherp rechts af op Lange Aststraat (Zingem) 3 h 7 min 903 m

94.72 km 63 Sla links af op Bekestraat (Zingem) 3 h 9 min 1.88 km

95.23 km 24 64 De2Pk'tjes - verhuringen

96.6 km 65 Sla rechts af op Kruishoutemsesteenweg, N435 (Zingem) 3 h 13 min 189 m

96.79 km 65 Sla links af op Heulestraat (Zingem) 3 h 13 min 205 m

97.0 km 65 Sla rechts af op Heulestraat (Zingem) 3 h 13 min 312 m

97.31 km 65 Sla rechts af op Heulestraat (Gavere) 3 h 14 min 518 m

97.83 km 66 Sla scherp links af op Slaapstraat (Gavere) 3 h 15 min 177 m

98.01 km 66 Sla links af op Carlos Dierickxplein (Gavere) 3 h 16 min 89 m

98.1 km 66 Sla links af op Veldstraat (Gavere) 3 h 16 min 1.66 km

99.76 km 67 Sla rechts af op Luxemburgstraat (Zingem) 3 h 19 min 582 m

100.34 km 67 Sla scherp links af op Stationsstraat, N439 (Gavere) 3 h 20 min 397 m

100.74 km 67 Sla links af op Gentsesteenweg, N60 (Nazareth) 3 h 21 min 581 m

101.32 km 67 Ga rechtdoor op Gentsesteenweg, N60 (Zingem) 3 h 22 min 190 m



101.51 km 68 Sla rechts af op Den Bos (Zingem) 3 h 23 min 696 m

102.21 km 68 Sla rechts af op Beertegemstraat (Zingem) 3 h 24 min 865 m

103.07 km 69 3 h 26 min


