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- Rumbeeksestraat inrijden tot over de Sasbrug, rechts naar beneden tot op 

Roeselaarsestraat. 

- Links de Roeselaarsestraat/Izegemsestraat indraaien tot aan de Oudstrijderslaan, 

links indraaien. 

- Aan het einde de Kwadestraat rechts indraaien tot aan de Wervikhovestraat. 

- Links indraaien en de Wervikhovestraat volgen die overgaat in Maria’s Lindestraat.  

- Rechtdoor voorbij het rondpunt tot aan de Kaasterstraat, rechts afslaan en 

Kaasterstraat volgen. 

- Aan de Vijfweghe dwarsen en onmiddellijk links de Bornstraat inrijden en volgen 

tot aan de Meensesteenweg. 

- De Meensesteenweg dwarsen en zo de Verbrandhofstraat inrijden en eveneens 

volgen tot op de Meiboomlaan.  

- Links afdraaien om de Rijksweg te dwarsen. Rechtdoor het fietspad van de 

Stroroute volgen tot in de Zilverbergstraat. Rechts de Zilverbergstraat volgen tot 

net voor de Iepersestraat. Voor de vijver rechtsaf op het fietspad tot in de 

Iepersestraat. Rechtsaf langs de Iepersestraat tot kruising met de Piljoenstraat. 

Links de Iepersestraat oversteken én onmiddellijk rechts de Piljoenstraat inrijden. 

Volgen tot op de Groenestraat. 

- Linksaf in de Groenestraat , 1ste rechts, de Kleine Moststraat indraaien en volgen, 

overgaand in de Withoekstraat tot op de Roeselarestraat. Roeselarestraat dwarsen 

en de Polderinstraat inrijden.  

- 1ste rechts de Gemeenhofstraat indraaien, kort links volgen en daarna 1ste rechts 

Schierveldestraat indraaien, overgaan in de Oude Schierveldestraat.  

- 1ste rechts de Bietstraat (deel = fietspad!!) indraaien. Volgen tot 1ste rechts 

Huisdrevestraat indraaien en links aanhouden tot op de Roeselarestraat. 

- Rechts de Roeselarestraat indraaien en 1ste links de Withoekstraat opnieuw 

indraaien. Verder volgen tot in de Kleine Moststraat en rechtdoor volgen tot aan de 

Groenestraat. 

- Links indraaien en Groenstraat blijven volgen tot  1ste rechts de Piljoenstraat 

indraaien en volgen tot aan de Iepersestraat.  

- Even rechts op de Iepersestraat en 1ste links om de Roeselaarsestraat te dwarsen. 

Opnieuw rechts langs de vijver en links de Zilverbergstraat volgen tot aan de Grill 

Nieuwe Barriere. 

- RUSTPLAATS 



- Zilverbergstraat verder volgen tot op het kruispunt, rechtdoor de Karabinierstraat 

volgen tot voor de kerk, rechts aanhouden en de Kerklaan volgen tot op de 

Meensesteenweg.  

- Schuin links dwarsen en onmiddellijk rechts de Oude Zilverbergstraat volgen tot op 

de Moorseelsesteenweg. Links afdraaien en de Rijksweg dwarsen.  

- 2de links, Graaf de Limburgstraat indraaien en volgen tot op de Kaasterstraat. 

Rechts afdraaien in de Kaasterstraat. 

- 1ste links,  de Maria’s Lindestraat indraaien en volgen tot aan de Oekensestraat. 

- Rechts de Oekensestraat indraaien en volgen tot aan de 1ste links, de Schaapstraat 

volgen tot aan de Kwadestraat. Even rechts en onmiddellijk links de 

Oudstrijderslaan indraaien en volgen tot op de Izegemsestraat/Roeselaarsestraat. 

Rechts indraaien en fietspad volgen tot onder Sasbrug, rechts afdraaien, Sasbrug 

over en rechtdoor tot op de Markt. 

 


