
 
Landelijke Fietstocht “De Groene Boorden van Groot Lede” 

 
Hoewel de tijd van “Blijf in uw kot” al een beetje voorbij is zullen we misschien nog een tijdje in onze 
omgeving moeten vertoeven. Het motto van Landelijke Gilde Lede is dan ook: “Blijf in uw dorp”. 
Met deze fietstocht bieden we iedereen de mogelijkheid om in coronatijden een ontspannende 
(familie-) uitstap te maken. De tocht doet alle deelgemeenten van Groot-Lede aan zodat iedereen eens 
de andere kant van zijn/haar gemeente kan verkennen. 
 
Hieronder vind je een wegbeschrijving van de route die +/- 33 km lang is. Je kunt overal starten waar 
je maar wil, bijvoorbeeld in de buurt van waar je woont. De meeste wegen zijn zeer landelijk en rustig, 
de drukke centra hebben we vermeden. Je zal versteld staan hoe groen de boorden van Groot-Lede 
nog zijn. Onderweg passeer je het Sparrenhof, de Wijmenier en de Jaeger waar je iets kan nuttigen. 
 
Maak onderweg een mooie landschapsfoto of een selfie en stuur die naar marc.annaert@telenet.be 
met vermelding van je leeftijd en win één van de vele prijzen! 
 
De fietstocht is volledig bewegwijzerd:                                        … en er is ook een GPX route beschikbaar: 
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7467385/fietsroute/de-groene-boorden-van-groot-lede 
 

Wegbeschrijving    (je kunt om het even waar op het parcours starten)  
 
LEDE 
In de Bosstraat neem je de landbouwweg naast “De Jaeger”: Noenstraat.  
Op het einde links (): Noenstraat  
HOFSTADE 
Op het einde links (): Zijpstraat en verder Vogelenzang: 1500 m rechtdoor volgen  
LEDE 
voorbij “Hof SÖRSELE” links (): Geesthoekrede  
Aan 1e kruispunt rechts (), op het einde links (): Suikerstraat 
na 500 m rechts (): Jezuïetenstraat, na 100 m links (): Groenstraat  
aan splitsing rechts volgen (): Barrevoetsehoek  
in de volgende bocht rechtdoor () rijden richting veld en direct rechts () de aardeweg nemen 
WICHELEN 
na 75 m links () het smalle veldbaantje in.  
Na 500 m kom je op de Heide, dan links () 
Op het einde links (): Heide, na 200 m rechts () richting gewestweg Ledebaan 
Drukke gewestweg oversteken en rechtdoor () het veld in. 
Op het einde links () en na 130 m rechts () volgen tot aan de spooroverweg 
WANZELE 
Spoorweg oversteken en dan links (): Nonnenbos en verder Kloosterstraat  
LEDE 
eerste straat rechts (): Kloosterstraat richting Rabboutsmolen (gekend als molen van Fijnens)  
verder het veld in en eerste smal baantje rechts () langs bosje en boomplantage  
WANZELE 
Op het einde links ():  aardeweg 
Op het einde links (): Nonnenbosstraat  
na 75 m rechts (): Tussenbeekstraat 
Aan eerste kruispunt rechtdoor (): Tussenbeekstraat 
Aan tweede kruispunt rechtdoor () naar de Stuyvenbergstraat  
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SERSKAMP 
Stuyvenbergstraat rechts volgen en verder naar Rampsande: 1 km volgen 
SMETLEDE 
Op het einde aan kruispunt met kapel rechts (): Smetledestraat 
Na 400 m links (): Smetledestraat 
Na 400 m aan de veldkapel rechtsaf () 
Op het einde aan de St Jozefkapel rechtdoor () op de Briel.  
Op het einde rechtsaf (): Kapellenhoek en Oud Smetlede: rechtdoor volgen gedurende 1500 m 
voorbij het “Sparrenhof” en dan na 300 m eerste links (): Vosselweg 
OORDEGEM 
900 meter volgen, dan links ()  en onmiddellijk rechts (): Schoot 
op het einde links (): Houwstraat en na 120 m rechts () aardeweg: Wijde Wereld.  
Aan de splitsing links ()   (rechts zie je de “Fauconniermolen”) 
Na 600 m links (): Dries 
Na 400 m rechts (): Beekstraat… rechtdoor volgen tot de Grote steenweg: dan links () 
Na 120 m (fiets Schollaert) rechts () naar de landbouwweg, links meevolgen tot de Oude Heirweg 
Dan rechts () over de spoorweg 
Na 120 m rechts volgen (): Stichelendries: en na 120 m links (): Kluize 
Op het einde niet onder de snelweg maar links (): aardeweg 
Na 120 m eerste rechts (): Hoging 
Op het einde links () volgen en op het kruispunt weer links (): Hoging volgen over de spoorweg 
Dan na 100 m rechts (): Zwaanstraat en dan rechts rechtdoor (): Ouden Heirweg 
Rechtdoor volgen, het veld in (aardeweg) en dan de eerste links ()  naar de Grote Steenweg 
Steenweg rechtdoor () oversteken naar de Pontweg 
neem na 900 meter de tweede landweg rechts () 
aan de splitsing links () en daarna rechts () aardeweg richting Papegem 
PAPEGEM 
aan het einde van de landweg rechtdoor () het smalle fietspad naast de haag in 
Op het einde links (): Benedenstraat 
na 350 m aan de witte kapel links (): Putbosstraat, volg deze 1500 m tot aan de Lange Haag 
IMPE 
dan links () en na 50 m rechts () 
Op het einde neem je het smalle fietspad rechts ()  
Waar de aardeweg overgaat in asfalt neem je links () het fietspadje tot de Ledezijdestraat, 
LEDE 
dan links () en na 150 m rechts () naar de “Wijmenier” 
Volg het fietspad rechtdoor () voor 750 m en neem dan het eerste aardewegje rechts () 
Ga rechtdoor () naar Hulst en Erfken en volg dan de aardeweg die in de Biestraat uitkomt 
Neem dan het derde fietspadje (met rode klinkers) rechts () naar de Overimpestraat 
Dan links () en direct rechts (): D’Heerselweg.  
Volg deze 750 m en ga aan de splitsing links () en dan rechtdoor () richting Hoogstraat  
Dan rechts () en na 200 m links (): Rochusbaan  
op het einde links (): Keibergkerkweg  
Voorbij de Rochuskapel eerste rechts (). Op het einde links (): Keiberg. 
Na 100 m bergop: rechts (): Soleghemstraat.  
Volg tot het einde en dan rechts (): Speckaertstraat.  
Dan eerste links (): Hendrikstraat.  
Neem op het einde de betonweg uiterst rechts ().  
Aan de splitsing links () en na 150 m weer links (): Sasstraat.  
Over de spoorweg, aan het volgende kruispunt rechtdoor () naar Leedshouwken.  
Op het einde rechts (): Bosstraat 
Aan “De Jaeger” rechts (): Noenstraat 
… en we zijn rond … zie verder bovenaan deze lijst. 


