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6 x wandelen 
langs verborgen parels



6 X OP STAP LANGS MINDER 
BEKENDE PADEN
Wow, wat gingen jullie in 2021 weer massaal op stap in Oost-
Vlaanderen! Het jaar is nog niet om, en nu al geeft de teller op 
onze website www.routen.be 345.104 gedownloade wandelroutes 
aan. Vaste waarden zoals de Muziekbos wandelroute, de 
Drongengoedbos wandelroute en de Ooidonk wandelroute 
kwamen opnieuw als populairste uit de bus. Maar op Routen staan 
nog 139 andere kant-en-klare wandelingen die je misschien nog 
niét hebt ontdekt. Enkele ervan blijven helemaal onder de radar, 
en dat is jammer. Want ook al klinken ze je niet meteen bekend in 
de oren, ze zijn zeker de moeite waard.

6 van die onbekende parels bundelden we in dit nieuwe winter 
wandelboekje, compleet met tips om te bezoeken of onderweg 
even op te warmen. Ideaal om de hele kerstvakantie lang mooie 
wandeltrips in te halen die je misschien hebt gemist.

Veel wandelpret gewenst in ons winters Oost-Vlaanderen! 

Je eigen trips op maat stippel je in een handomdraai uit met de 
routeplanner op www.routen.be/wandelrouteplanner.

 
TUSSEN DENDER 
EN MARK STILTE- 
WANDELROUTE

11 KM
Stilte als 
wandelmaatje

P.03

 
ROOSENBERG 
WANDELROUTE 
(ROOD)

6,6 KM
Bijzondere kunst 
en natuur aan de 
Durme

P.05

 
VLIEGENETERS 
WANDELROUTE

11 KM
Op verkenning 
door bier- en 
chocoladedorp 
Wieze

P.07

 
VIER UITERSTEN 
WANDELROUTE 
(LUS 1)

9 KM
Stappen in landelijk 
Lede

P.09

 
MIDDELEEUWS 
MIDDELBURG 
WANDELROUTE

6,7 KM
Mysterieus stukje 
niemandsland vlak 
bij de grens

P.11

 

VLASROTERS 1 
WANDELROUTE

11 KM
Winter langs de 
Leie

P.13

VERGEET NIET JE MOOISTE WINTERFOTO’S  
TE POSTEN MET DE HASHTAG #ROUTEN.

Geraardsbergen
11 km

Smetlede
9 km

Grammene
11 km

Wieze
11 km

Waasmunster
6,6 km

Middelburg
6,7 km

#ROUTEN #WANDELEN 
#ONBEKENDE PARELS 
#OOST-VLAANDEREN 
#WINTER

http://www.routen.be/wandelrouteplanner
https://www.instagram.com/routen.be/
https://www.instagram.com/routen.be/
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WANDELROUTE N°01VLAAMSE ARDENNEN

TUSSEN DENDER EN 
MARK STILTE- 
WANDELROUTE
Sssst! Rust en stilte zijn je wandelmaatjes tussen de velden en  
de weidse uitzichten net buiten Geraardsbergen. Zeker in het stiltegebied 
Dender-Mark, dat als eerste in ons land kan pronken met het internationale 
kwaliteitslabel ‘Urban Quiet Park’.

ZEKER DOEN

A
  Genieten van 
verbluffende 
uitzichten

Op deze wandeling kijk je voortdurend je 
ogen uit. In de Meidriesstraat bijvoorbeeld, 
tussen knooppunten 57 en 56, vanop het 
hoogste punt in de omgeving. Of op de trage 
weg tussen knooppunten 56 en 51, dichtbij 
het Waerbekehuis (zie ‘5 x een stop waard’). 
Het stukje traject tussen de knooppunten 
57, 54 en 52 trakteert dan weer op prachtige 
uitzichten over de Dendervallei.

ONDERWEG TE ZIEN

B
  Stiltegebied Dender-Mark

Dit ‘monument van de stilte’ tussen de valleien van de Dender en de Mark is 
officieel erkend als stiltegebied én sinds oktober 2021 ook als ‘Urban Quiet Park’, 
een primeur voor België. Hier staan stilte- en rustbeleving centraal en voeren de 
natuurlijke geluiden van fauna en flora (vogels, bladeren, water, …) de boventoon. 
Vanuit het gebied is de stiltebeweging Waerbeke actief. 

Alle info op www.waerbeke.be.

http://www.waerbeke.be
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5x EEN 
STOP WAARD

A WAERBEKEHUIS

Het Waerbekehuis van de stiltebeweging 
Waerbeke is momenteel in renovatie, 
maar vanaf juni 2022 heropent het 
onder de naam Bronhuis Dender-Mark, 
hét infopunt voor iedereen die het 
stiltegebied wil verkennen. 
Waarbekeplein 19, 9506 Waarbeke. 
www.bronhuis.be

B CAFÉ VIVIANE

Dit dorpscafé wordt al ruim honderd jaar 
uitgebaat door dezelfde familie. Iedereen 
welkom voor een babbel, een betaalbaar 
pintje en een flinke portie gezelligheid.
Wallestraat 16, 9506 Geraardsbergen.

C TAVERNE DE KROON

Fijne gerechten en een kaart met 130 
bieren wachten op je aan de rand van de 
velden in Denderwindeke.
Krepelstraat 109, 9400 Denderwindeke. 
www.tavernedekroon.be

D DE HELIX

Niet óp de route, maar wel dichtbij ligt het 
Natuureducatief Centrum De Helix. Je kunt 
er een permanente expo rond natuur, mili-
eubewustzijn en duurzaamheid bezoeken, 
en wandelen door een educatieve tuin. 
Hoogvorst 2, 9506 Geraardsbergen 

E  LOGEERTIP:  
B&B RIJBAAN MOLENZICHT

Een dag wandelen combineren met een 
dag paardrijden? Boek een kamer bij 
B&B Rijbaan Molenzicht in het landelijke 
Denderwindeke. Geen ervaring? Zelfs dat 
hoeft geen probleem te zijn. Je leert het 
hier van een volleerde wedstrijdruiter.
Rendestede 2, 9400 Ninove
www.rijbaanmolenzicht.be

WANDELROUTE

11 km

DEZE ROUTE IS BEWEGWIJZERD 
MET KNOOPPUNTEN.  
VOLG DE KNOOPPUNTNUMMERS 
VERMELD OP DE KAART

START EN AANKOMST
Nieuwenhovestraat 21 
9506 Geraardsbergen

DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/TUSSEN-DENDER-EN-

MARK-WANDELROUTE
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TUSSEN DENDER EN MARK 
STILTEWANDELROUTE
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http://www.bronhuis.be/
http://Www.tavernedekroon.be/
https://www.routen.be/tussen-dender-en-mark-wandelroute
https://www.routen.be/tussen-dender-en-mark-wandelroute
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WANDELROUTE N°02WAASLAND

ROOSENBERG 
WANDELROUTE (ROOD)
Op naar Waasmunster voor een mooie mix van natuur en cultuur! De abdij 
Roosenberg, het absolute klapstuk van dit lusje, passeer je ongeveer 
halverwege. Natuurfans halen dan weer hun hart op langs de groene 
Durmemeersen en in De Vaag, natuurgebied en avontuurlijk speelbos in één.

ZEKER DOEN

A
   Abdij 
Roosenberg 
bezoeken

Geen meer bijzondere abdij in Oost-
Vlaanderen dan de Abdij Roosenberg. 
Ontworpen in 1975 naar een ontwerp van 
een benedictijn-architect, is het een fraai 
voorbeeld van hedendaagse Gesamtkunst. 
In mensentaal: een ideaal samenspel van alle 
kunsten. Vandaag kan je in dit beschermde 
monument bezinnen of een kerkviering 
meemaken. Bezoeken kan op afspraak.

Oudeheerheide 3, 9250 Waasmunster. 
www.abdij-roosenberg.be

ONDERWEG TE ZIEN

B
   Kasteelpark Blauwendael

Het mooie kasteeltje midden in het park kan je niet bezoeken, maar rondom strekt 
zich een prachtig (en wél vrij toegankelijk) park uit met bijzondere bomen, een 
mooie fontein, grasvelden en goed onderhouden paden. Voor de verliefden: naast 
het kasteel staat een groot rood hart. Ideaal voor die Instagram foto!
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5x  
EEN STOP 
WAARD

A CAFÉ DEN ENGHEL

Gezellig bruin praat- en muziekcafeetje 
met naam en faam in de regio. Ideale 
stop voor een trappist of een lekkere 
spaghetti van het huis.
Vierschaar 3, 9250 Waasmunster

B BRASSERIE ROOSENBERG

Topgastronomie plus een sfeervolle bar 
in de schaduw van de abdij. Je hoort 
het houtvuur al knetteren van zodra je 
binnenwandelt.
Patotterijstraat 1, 9250 Waasmunster. 
www.roosenberg.be

C DE VAAG

In dit unieke stukje heidegebied plantte 
Natuurpunt Waasland een avontuurlijk 
speelbos aan waar kinderen kunnen 
ravotten, in bomen klimmen en kampen 
bouwen. Grazende schapen houden hier 
de heide in stand. 

D MEERMIN BISTRO & BAR

Een tip voor fijnproevers: reserveer een 
tafel bij Meermin en verdwijn diep in de 
meer dan exquise selectie aan wijnen, 
mocktails, spirits, bieren, koffie en thee. 
Met bijpassende zuiderse hapjes en een 
dame blanche erbovenop. Of iets anders. 
Abdij van Roosenberglaan 6, 9250 
Waasmunster. www.meerminbistrobar.be

E  LOGEERTIP: B&B SEDUM

De knusse B&B Sedum ligt zo goed als 
óp de route en heeft de Waasmunsterse 
natuur dus letterlijk om de hoek. Hier vind 
je gegarandeerd rust, want deze B&B 
heeft slechts 2 kamers en pakt terecht 
uit met huiselijke gezelligheid. Pure 
verwennerij!
Berkenlaan 7, 9250 Waasmunster 
www.bnbsedum.com

WANDELROUTE

6,6 km

DEZE ROUTE GEBRUIKT APARTE 
BEWEGWIJZERING. TIJDENS JE 
ROUTE VOLG JE DE BORDEN 
VAN JE ROUTE.

START EN AANKOMST
Parking Gentstraat 
9250 Waasmunster

DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/ROOSENBERG-

WANDELROUTE-ROOD
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S TA R T

Roosenberg
wandelroute

ROOSENBERG 
WANDELROUTE (ROOD)

 verhard
 onverhard

http://www.meerminbistrobar.be
https://www.bnbsedum.com
https://www.routen.be/roosenberg-wandelroute-rood
https://www.routen.be/roosenberg-wandelroute-rood
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WANDELROUTE N°03SCHELDELAND

VLIEGENETERS 
WANDELROUTE
Geen paniek, in de eetadresjes op deze wandeling belandt er geen 
eigenaardige lokale delicatesse op je bord. De naam ‘vliegeneters’ verwijst 
naar een oude spotnaam voor de inwoners van Wieze, jouw startpunt voor dit 
grotendeels onverharde lusje rond het bekende bier- en chocoladedorp.

ZEKER DOEN

A
   Even 
pauzeren 
in Wiester-
meersch

Alleen de tractor van de boer, aan het 
werk op het veld, verstoort de stilte in het 
meersenlandschap Wiestermeersch. Hier 
splitste honderden jaren geleden de Dender, 
met als resultaat een netwerk van beken en 
kanaaltjes. Dat zorgt voor een grote variatie 
aan planten en struiken. Strijk neer aan een 
van de picknicktafels en laat de rust op je 
afkomen.

ONDERWEG TE ZIEN

B
   Beschermde 
dorpskern Wieze

De hele dorpskern van Wieze is sinds 1981 beschermd als ‘waardevol dorpsgezicht’. 
En terecht! Op het pittoreske dorpsplein domineert de gotische Sint-Salvatorkerk, 
waar ook de wandelroute start. Naast de kerk huizen café Den Dikken Eik, ’t Oud 
Gemeentehuis en het Brouwershuis: stuk voor stuk ideaal om na je wandeling je 
dorst lessen. 



 verhard
 onverhard

5x  
EEN STOP 
WAARD

A BARRY CALLEBAUT

Ruikt het plots naar een pralinewinkel? 
Dan kom je in de buurt van de fabriek 
Barry Callebaut, al meer dan een 
eeuw producent van de ‘finest Belgian 
chocolate’.
Aalstersestraat 122, 9280 Wieze.  
www.barry-callebaut.com

B CAFÉ PJEEDEPOEL

Leuke sfeer, een uitgebreide kaart, meer 
dan 50 bieren en sympathieke mensen 
achter de toog. De spaghetti is hier de 
specialiteit van het huis.
Lange Molenstraat 92, 9280 Wieze. 

C OKTOBERHALLEN

Wieze was jarenlang een dorp van 
brouwers, met de brouwerij Van Roy 
als de bekendste en grootste. De 
legendarische Oktoberfeesten, de 
place to be voor fans van lederhosen, 
schlagers en bierpullen, herleven hier 
sinds 2018. 
Schrovestraat 22A, 9280 Wieze.  
www.oktoberhallen.be

D GOESTE IN WIES

‘Feesten, genieten, ontmoeten’, luidt het 
motto van deze nieuwe brasserie aan 
de oude site van brouwerij Van Roy. De 
zaak ademt één en al nostalgie, met een 
interieur zo uit de roaring twenties.
Wiezeplein 4, 9280 Wieze.  
www.goestewieze.be

E  LOGEERTIP: VAKANTIEWONING 
HET BEVERHUIS

Vakantiewoning Het Beverhuis heeft 
alles in huis: ruimte voor acht, luxe op 
alle vlak, een verwarmd zwembad, een 
biljart, een ping-pong- én een kickertafel, 
een zuidgerichte tuin, en zelfs een 
minivoetbal- en basketbalplein. Nog iets 
gewenst?
Gehuchtveldstraat 2A, 9280 Lebbeke 
www.beverhuis.be

WANDELROUTE

11 km

START EN AANKOMST
Wiezeplein  

9280 Wieze (Lebbeke)

DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/VLIEGENETERS-

WANDELROUTE

2

3-4

B
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1

S TA R T

VLIEGENETERS 
WANDELROUTE

DEZE ROUTE GEBRUIKT APARTE 
BEWEGWIJZERING. TIJDENS JE 
ROUTE VOLG JE DE BORDEN 
VAN JE ROUTE.

Vliegeneters
wandelroute

 verhard
 onverhard

http://Www.barry-callebaut.com/
http://Www.oktoberhallen.be/
http://www.routen.be/vliegeneters-wandelroute
http://www.routen.be/vliegeneters-wandelroute
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WANDELROUTE N°04SCHELDELAND

VIER UITERSTEN 
WANDELROUTE (LUS 1)
Wie vroeger als pastoor in de ‘vier uitersten’ belandde, de meest afgelegen 
parochies van het bisdom Mechelen, werd eigenlijk zo goed als verbannen. 
Vandaag is wandelen rond Smetlede, Oordegem, Wanzele en Impe geenszins 
een straf. Op je trip: rozenvelden, bospaden, zeboes en een van de meest 
bijzondere cafeetjes van de regio.

ZEKER DOEN

A
  Stoppen bij 
Roste Mon

‘In de oude keet bij Roste Mon’: voor de 
naam alleen al is dit bruine cafeetje in hartje 
Smetlede een verplichte stop. Eind 1800 
kocht ene Philemon Venneman samen met 
zijn vrouw Odille het café ‘van den rosten’ 
naast de kerk, wat meteen die heerlijke naam 
verklaart. Vandaag tappen de uitbaters nog 
altijd pintjes in een nostalgisch kader, inclusief 
rood-wit geruite toile cirée kleedjes op de 
tafels. Open van vrijdag tot en met maandag!

Smetlededorp 2, 9340 Lede.  
www.rostemon.be

ONDERWEG TE ZIEN

B
  Fauconniersmolen

Deze als monument beschermde molen zie je al van ver staan. Hij werd gebouwd in 
1845 en deed eerst dienst als olie- en graanmolen, later alleen als graanmolen. Na 
een brand werd hij volledig gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. Bezoeken 
kan op de jaarlijkse (Oost-)Vlaamse Molendag en Open Monumentendag.

Grote Steenweg 41, 9340 Lede



 verhard
 onverhard
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5x  
EEN STOP 
WAARD

A BROUWERIJ BASANINA

Bart De Wolf van microbrouwerij 
Basanina brouwt topbieren uit eigen 
gistcultuur en wint er wereldprijzen mee. 
Jij kan ze hier aan de bron proeven, 
in het cafeetje van deze ultramoderne 
brouwerij. Open zaterdag vanaf 17u en 
zondag vanaf 16u.
Kapellenhoek 30, 9340 Lede.  
www.basanina.be

B OUD-SMETLEEDSE BOSSEN

De Oud-Smetleedse bossen liggen in de 
vallei van de Serskampse beek en dat 
merk je vooral aan de heerlijk zompige 
modderpaden waar je doorheen ploetert. 
Laarzen aantrekken, óf van kant naar 
kant huppelen en hopen dat je stevig 
landt. Aan jou de keuze.  

C ZEBOES EN EEN KNUPPELPAD

Op je pad kan je oog in oog komen te 
staan met zeboes, schattige koeien 
met een bult. Hun graasgebied is 
afgeschermd – maar wel toegankelijk 
– en biedt ruimte voor een prachtig 
ommetje. Parallel aan je route vind 
je namelijk een van de mooiste 
knuppelpaden van Vlaanderen. 

D THE BOONDOCKS

Grote honger na je wandeling? Dit 
American steakhouse serveert sappig 
vlees in alle soorten en maten, in een 
echt Uncle Sam decor. Inclusief juke-
boxen, Stars & Stripes en cowboyhoeden. 
Yeehaw!
Watermolenweg 12, 9260 Wichelen. 
www.boondocks.be

E LOGEERTIPS: B&B MIRABELLA

B&B Mirabella is vernoemd naar de 
mirabellenpruimen uit de boomgaard van 
deze fraaie vierkantshoeve. Hier vind je 
vier gezellige kamers, waaronder één 
rolstoeltoegankelijke. In de winter zorgt 
een knetterende haard voor extra warmte 
en sfeer.
Blomstraat 4, 9340 Lede 
www.mirabella.be

WANDELROUTE VIER UITERSTEN 
WANDELROUTE (LUS 1)9 km

START EN AANKOMST
Smetlededorp 2 
9340 Smetlede

DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/VIER-UITERSTEN-

WANDELROUTE-LUS-1
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S TA R T

DEZE ROUTE GEBRUIKT APARTE 
BEWEGWIJZERING. TIJDENS JE 
ROUTE VOLG JE DE BORDEN 
VAN JE ROUTE.

Vier Uitersten
wandelroute

 verhard
 onverhard

http://Www.basanina.be/
http://www.boondocks.be/
http://www.routen.be/vier-uitersten-wandelroute-lus-1
http://www.routen.be/vier-uitersten-wandelroute-lus-1


P.11

WANDELROUTE MEETJESLAND N°05

MIDDELEEUWS 
MIDDELBURG
Duik in de rijke geschiedenis van de Maldegemse deelgemeente 
Middelburg, een toeristisch pareltje in de polders vlakbij de grens met 
Zeeuws-Vlaanderen. Wandel langs de omwalling van dit charmante dorp, 
tot aan de Meulekreek wat verderop.

ZEKER DOEN

A
   Bladelin 
proeven in 
een nonnen-
klooster

Ooit woonden, werkten en mediteerden 
er 24 Arme Klaren in het kloostergebouw 
van Middelburg, vandaag is het hier prettig 
neerstrijken in de middeleeuwse praat- en 
sneukelkroeg Convent Santa Clara. Met 
trappistenbier en het speciaal gebrouwen 
Middelburgse bier ‘De Bladelin’, dat spreekt 
vanzelf. Bladelin was een rijke Brugse 
poorter die rond 1450 in het dorp zijn eigen 
luxekasteel liet bouwen. Daar blijft helaas 
niets meer van over.

Kloosterstraat 22, 9992 Middelburg. 
www.facebook.com/conventsantaclara

ONDERWEG TE ZIEN

B
  Bladelintriptiek

De echte Bladelintriptiek van de beroemde Vlaamse meester Rogier Van der 
Weyden hangt in het Staatliche Museum zu Berlin in Berlijn, maar in de Sint Pieter- 
en Pauluskerk kan je de kopie van schilder Jan Rycks bewonderen. Ook zijn drieluik 
is intussen 400 jaar oud en een historisch relict geworden. Net als het praalgraf van 
Pieter Bladelin en zijn echtgenote elders in de kerk.



 verhard
 onverhard

5x  
EEN STOP 
WAARD

A SCHANDPAAL

Deze arduinen gigant van 3,8 meter 
herinnert aan een voorloper uit de 
15de eeuw, toen Middelburg een eigen 
schepenbank (rechtbank) had en 
zelfs een gevangenis en twee galgen. 
Het leeuwtje op de top draagt het 
wapenschild van het dorp.

B MEULEKREEK

Het natuurgebied Meulekreek ligt als een 
sikkel rondom het dorp gevlijd. Vanuit de 
vogelkijkhut kan je, over de kreek heen, 
met de verrekijker in de Zeeuws-Vlaamse 
polders turen.

C CAFÉ-RESTAURANT DE TOL

In dit oergezellig familierestaurant net 
over de grens, in het pittoreske Eede, 
verwennen ze je graag met dagverse 
gerechten, lekkere pannenkoeken en 
warm chocoladegebak. 
Tol 1, Eede 4529 PT, Nederland.  
www.detol.eu

D MALDEGEM

Tip voor een stop nadien: de omgeving 
van de Sint-Barbarakerk in Maldegem. 
Midden in het drukke centrum beland je 
hier in een heerlijk rustig, begijnhofachtig 
universum. 

E LOGEERTIP: BENBSJERIE

BenBSjeRie ligt pal op de grens 
van Oost-, West- en Zeeuws-
Vlaanderen, in hartje Middelburg, met 
kreken en uitgestrekte polders een 
boogscheut ervandaan. Hier heb je 
keuze uit vier kamers, waarvan twee 
rolstoeltoegankelijke.
Hoornstraat 2D, 9992 Maldegem  
www.benbsjerie.com

DEZE ROUTE IS BEWEGWIJZERD 
MET KNOOPPUNTEN.  
VOLG DE KNOOPPUNTNUMMERS 
VERMELD OP DE KAART
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WANDELROUTE

6,7 km

DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/MIDDELEEUWS-

MIDDELBURG-WANDELROUTE

START EN AANKOMST
Pieter Bladelinplein 

9991 Middelburg

MIDDELEEUWS 
MIDDELBURG
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53 4554 5328

http://Www.detol.eu/
https://www.routen.be/middeleeuws-middelburg-wandelroute
https://www.routen.be/middeleeuws-middelburg-wandelroute
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WANDELROUTE N°06LEIESTREEK

VLASROTERS 
WANDELROUTE (LUS 1)
Wandelen langs de Leie is altijd genieten, ook in de winter. Deze lus stuurt 
je op pad tussen Deinze en Grammene, een van de vroegere vlasdorpjes 
langs de oevers. Hoe onder meer Constant Permeke en Valerius 
De Saedeleer de idyllische Leie op doek zetten, zie je in het Mudel, 
het Museum van Deinze en de Leiestreek.

ZEKER DOEN

A
  Brielmeersen

In dit provinciaal domein, gelegen tussen 
de Leie en het Schipdonkkanaal, kan 
je wandelen langs vijvers en door een 
dierenpark met pony’s, ezels, schapen, 
geiten, pauwen en damherten. Leuk voor 
de kinderen! Nog energie over? Laat 
ze dan lekker los op de 40 toestellen 
in de speeltuin. Deze winter verwarmt 
Cafetaria De Brielschuur je graag met 
take-away, weliswaar alleen in het 
weekend, op woensdagnamiddag en in de 
schoolvakanties.   

ONDERWEG TE ZIEN

B
  Lorenzobrug

Voorbij de kerk heb je een mooi uitzicht op de Lorenzobrug, de metalen 
spoorwegbrug wat verderop. De brug over de Leiearm werd gebouwd in 1922 en 
werd tijdens WOII twee keer vernield en opnieuw hersteld. In 1992 werd de brug ei 
zo na gesloopt, maar daar stak buurtbewoner Laurent Vanhaesebroeck een stokje 
voor. Als eerbetoon aan hem heet de brug nu ook officieel ‘Lorenzobrug’.
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5x  
EEN STOP 
WAARD

A OEVERS VAN DE LEIE

Een flink stuk van de wandeling loopt 
langs de oevers van de Leie alias de 
‘Golden River’. Die naam kreeg ze niet 
alleen omdat het water vroeger goudgeel 
kleurde door de vlasnijverheid, maar ook 
omdat met vlas goed geld verdiend werd.

B MUDEL

Het Mudel (Museum van Deinze en de 
Leiestreek) werkt rond twee vaste pijlers: 
beeldende kunst en volkskunde. Je vindt 
er de grootste collectie Leiekunstenaars 
naast schatten uit het rijke industriële 
verleden van de streek.
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze. 
www.mudel.be

C BRASSERIE DE ZWAAN

Winterse gezelligheid troef bij het 
haardvuur van De Zwaan in hartje 
Grammene. Op de kaart staan 
traditionele brasseriegerechten, met 
liefde bereid.
Oude Heirbaan 56, 9800 Grammene. 
www.brasseriedezwaan.be

D BRASSERIE BRUNO

Stijlvolle brasserie in een van de oude 
panden langs de kade van het Sint-
Poppoplein in Deinze. De plankjes van 
het huis zijn voortreffelijk.
Kalkhofstraat 4, 9800 Deinze.  
www.brasseriebruno.be

E LOGEERTIPS: B&B AAN DE LEIE

B&B Aan de Leie draagt in zijn naam zijn 
grootste troef. De Leie stroomt aan de 
achtertuin voorbij. Hier word je verwend 
met een sauna en massage, met zicht op 
het water. Er zijn slechts twee kamers. 
Heerlijk rustig dus.
Wakkense Heirweg 26, 9800 Deinze 
www.aandeleie.be

WANDELROUTE

11 km

START EN AANKOMST
Koffiebeekstraat 11 
9800 Grammene
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DEZE ROUTE OP JE GPS OF SMARTPHONE?
WWW.ROUTEN.BE/VLASROTERS-

WANDELROUTE-LUS-1

VLASROTERS 
WANDELROUTE (LUS 1)

DEZE ROUTE GEBRUIKT APARTE 
BEWEGWIJZERING. TIJDENS JE 
ROUTE VOLG JE DE BORDEN 
VAN JE ROUTE.

Vlasroters
wandelroute
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http://Www.mudel.be/
http://www.brasseriedezwaan.be/
http://www.brasseriebruno.be/
https://www.routen.be/vlasroters-wandelroute-lus-1
https://www.routen.be/vlasroters-wandelroute-lus-1

