’ t VEUR-ENDE – een fietstocht door
landelijke Vleteren
Vanaf de Meerstersmolen rij je naar de boterweg. Hiervoor dwarsen we de
N8 en rijden we voorbij het bord ‘einde Oostvleteren’ rechts de Boterweg in.
Voorbij de hoeve naar rechts richting Kerk. Op het kruispunt
Boterweg/Kasteelweg nemen we links de Kasteelweg. We nemen rechts het
2-sporenpad. Op het einde nemen we links de Reningestraat die we rechts
inslaan. Rechtdoor tot kruispunt. We rijden nu op grondgebied Reninge. Aan
de splitsing naar links, de Nieuwstraat, en aan volgend kruispunt nemen we
rechts de Woestenstraat. Volgend kruispunt rechtdoor ‘Omloop noord’
volgen. Rechtdoor tot kruispunt, naar rechts de Steenstraat’. We nemen de
eerste straat rechts, de Vlasbloemstraat die overgaat in de Beukmolenstraat.
Einde straat naar links, de Zuiddreef en aan het volgende kruispunt
rechtdoor de Wulvestraat’. Einde deze straat nemen we de Steenstraat naar
rechts en rijden Woestendorp binnen. Hier steken we via het zebrapad de
drukke N8 over. Naar links en 50 meter voorbij de Poperingestraat, rijden we
schuin rechts de Kleine Elverdingestraat in. Aan de Omloop Zuidstraat steeds
rechtdoor. We blijven de asfaltweg naar rechts volgen. Aan het kruispunt
met de Poperingestraat rechtdoor en de Groenestraat nemen. Aan de
viersprong links meedraaien. Einde weg de Burgweg naar rechts nemen. We
volgen de Burgweg tot de hoeve van familie Debryune. Aan kruispunt naar
links, de Kruisboomstraat. De Vleterbeek over en dan Poperinge volgen.
Steeds rechtdoor tot einde weg. De Kallestraat naar rechts volgen. Aan de
splitsing de Donkerstraat naar rechts volgen. Einde Donkerstraat naar links,
de Pottestraat. Aan het volgend kruispunt links, richting Proven, de
Zwijnlandstraat, om het volgende kruispunt links en onmiddellijk rechts te
nemen, de Kooiaardstraat. De eerstvolgende straat, de Kruistaat volgen tot
op het einde van de weg. Hier rechts, de Roggestraat, richting dorp. De
Roggestraat verder tot Westvleterendrop, volgen we richting Poperinge.
Einde Dorpsstraat nemen we links de Hogebruggestraat. Voorbij de
Vleterbeek naar links en aan de Westvleterenstraat rechts meevolgen. De
parking nabij De Meerstersmolen is het einddoel.

De Meerstersmolen
Veurnestraat 2, 8640 Vleteren

Parking is voorzien bij De Meerstersmolen

Afstand 36 km
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