
Fietstocht KLJ Lovendegem 

Routebeschrijving 

 

Hey KLJ’er, hieronder kan je de routebeschrijving van de fietstocht vinden. Druk deze dus af 

voor je vertrekt. Tussendoor kan je op zoek gaan naar de antwoorden op de vragen die 

tussen de beschrijving staan. Let goed op bordjes met informatie langs de weg. In bijlage kan 

je ook het aparte antwoordenblad terugvinden, print dit dus ook af als je op fietstocht 

vertrekt! Vul jouw antwoorden daarop in en vergeet het zeker niet te deponeren in de 

brievenbus aan het lokaal. Op het antwoordenblad vind je ook nog een schiftingsvraag. De 

fietstocht is ongeveer z’n 30 km lang en loopt langs de mooiste wegeltjes in Lievegem. Indien 

je de weg kwijt bent kan je een hulplijn inschakelen: Lino ➔ 0474 47 13 60. 

De route begint en eindigt aan het KLJ lokaal. Geniet ervan! 

Rule number 1: Als er niks staat, altijd rechtdoor       

• Voor deze algemene vraag zal je doorheen de gehele route heel aandachtig moeten 

zijn! 

1) Hoeveel borden van “bebouwde kom”, passeer je op de route?  

 

• Vertrek vanuit het lokaal, richting Pyramidestraat. Op het einde van de 

Haantjenstraat, sla je linksaf. 

 

• Volg de straat tot het eerstvolgende kruispunt en sla opnieuw linksaf, vervolgens rijd 

je over het brugje en sla je direct links af. Nu kom je op een baantje naast de Lieve.  

2) Hoe lang is/ was de Lieve? 

 

• Na ongeveer 400 m sla je rechtsaf in een kleine wegel ter hoogte van het bordje 

“honden aan de lijn” 

 

• Op het einde van deze wegel, sla je linksaf en vervolgens sla je opnieuw rechtsaf 

(volg knooppunt 38) 

 

• Op het einde van deze wegel sla je linksaf 

3)  Tot wanneer heb je tijd om je brief te versturen?  

 

• Op het einde van de straat sla je rechtsaf op de splitsing, je bevindt je nu op de 

Weegse. 

 

• Sla linksaf op het kruispunt zodat je verder rijdt op de Langendam. 

 



• Sla ter hoogte van “DR algemene bouwonderneming” rechtsaf in de Hoeksken-

Kerkwegel (volg knooppunt 31) 

• Blijf knooppunt 31 volgen tot het einde van de wegel 

4) Welke lekkernij voor op de boterham wordt er hier gemaakt?  

 

• Op het einde van dit pad sla je linksaf en volg je knooppunt 27 

5) Welke fruitsoort wordt er hier geteeld?  

 

• Steek de grote baan dwars over en vervolg je weg in Schroonhoek. Pas op, dit is een 

drukke baan!!! 

 

• Ga een hele eind rechtdoor in deze straat, op het einde sla je rechtsaf en volg je 

knooppunt 17 

6) Wat offerden de kooplieden om een zegen te bekomen voor een goed koop 

aan de bevende hazelaar?  

 

• Aan de splitsing van de bevende hazelaar sla je linksaf (volg knooppunt 11) 

 

• Op het einde van deze laan met hoge bomen sla je linksaf 

7) Waar kan je ambachtelijke ijs kopen?  

 

• Op de rotonde neem je de eerste afslag. 

 

• Vervolg deze weg, en ga NIET rechtdoor waar de baan een bocht naar links maakt, 

maar volg deze, op het einde van deze weg als je de spoorweg het overgestoken sla 

je linksaf 

8) Hoe heet het jeugdhuis van Waarschoot?  

 

• Sla linksaf bij de tweede verkeerslichten (dicht bij het jeugdhuis) 

 

• Sla op het einde rechtsaf zodat je voorbij de begraafplaats rijdt. 

 

• Op dit kruispunt sla je linksaf en blijf je knooppunt 13 volgen 

9) Waar zit je goed?  

 

• Als je op het einde van deze wegel komt, rijd je naar rechts.  

 

• Vervolg je weg langs de Lieve, eerst rij je onder de Grote Baan door. Daarna ga je aan 

de brug rechtdoor. 

 

• Blijf langs de Lieve rijden, volg knoopunt 59 



 

• Aan het einde sla je op de splitsing linksaf, vervolgens sla je opnieuw linksaf na de 

brug, volg knooppunt 7 

10) Welk regiment bood hier weerstand aan de Duitse legers?  

11) Wat kan je hier gratis meenemen als je dit wil?  

 

• Sla linksaf bij de eerste brug die je tegenkomt. 

 

• Sla direct na de brug rechtsaf en vervolg deze wegel tot het einde. Op het einde kan 

je kiezen linksaf of nog een stukje verder tot de volgende brug, ga aan deze splitsing 

linksaf.  

 

• Bij de eerste straat die je tegenkomt ga je rechtsaf (Kerhoek 10-14) 

 

• Op deze splitsing ga je naar links 

12) Welke fruitsoorten kan je hier dag en nacht kopen?  

 

• Neem de eerste straat aan je rechterkant die je tegenkomt nadat je Fruitland 

gepasseerd bent. 

 

• Op het einde van deze straat sla je rechtsaf, je bevindt je nu in Langeboeken. 

 

• Sla linksaf bij de eerste straat die je tegenkomt. 

 

• Aan de Grote Baan sla je rechtsaf om direct daarna linksaf te slaan en knooppunt 28 

te volgen. Je moet dus eigenlijk de Grote Baan schuin oversteken en tussen de twee 

bedrijven in een kleine wegel inslaan.  

 

• Op het einde van deze wegel sla je linksaf.  

 

• Blijf rechtdoor rijden in deze straat tot aan het rode huis met zwarte dak dat je aan je 

rechterkant zal zien staan, sla hier rechtsaf de Welvaertswegel in. 

13) Door welke school kan je je tocht zonder natte voeten verder zetten?  

 

• Op het eind van deze wegel sla je linksaf, je bent er bijna! 

 

• Sla vervolgens rechtsaf richting de Pyramidestraat.   



 

• Neem de eerste straat links. 

 

Joepie! Je hebt je eindbestemming bereikt! Laat gerust weten wat je van je fietstocht vond 

(of hoe het met je gaat      ) door een berichtje achter te laten bij jouw antwoordenblad! 

Vergeet jouw antwoordenblad zeker niet te deponeren in de brievenbus aan het KLJ lokaal! 

Indien dit niet mogelijk is kan je het ook altijd inscannen en doorsturen naar Yentl:  

yentl.fredrick@hotmail.com. Doe dit zeker voor 30 juni! 

Hopelijk tot snel! 
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