Biënnale vd Schilderkunst - Museum
Dhondt Dhaenens (38 km)
Laatste routecontrole: 26/06/2014
Startgemeente: Deurle
Startadres: Museumlaan 14
Aangemaakt door: Pasar Leie - Mandel

Knooppunten: [Museum Dhondt Dhaenens] - 90 - 12 - 11 - 9 - 4 - 3
- 5 - [Museum van Deinze en de Leiestreek] - 7 - 84 - 85 - [Roger
Raveel Museum] - 87 - 8 - 7 – 5 – 6 – 13 - 14 - 20 – 86 – 90 [Museum Dhondt Dhaenens]
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Beschrijving van de route
Van 1/7 t.e.m. 12/10 organiseren het Roger Raveel Museum, het Museum van Deinze en de Leiestreek en
het Museum Dhondt Dhaenens de Biënnale vd Schilderkunst. De rode draad van deze editie is de
"verftoets". Deze route vanuit het Raveel Museum leidt je naar de 2 andere en weer terug.
Route:
De route volgt het fietsknooppuntennetwerk. De musea liggen niet op het netwerk zelf maar liggen vlakbij.
Onder staat hoe je naar en van de musea kan rijden. De route brengt je langs de mooiste plekjes van de
Oost-Vlaamse Leiestreek zoals het Kasteel Ooidonk, Vosselare Put met het zelfbedieningsveer "Bathio" en
de vernieuwde stadskern van Deinze.
Gratis parking:
Er is een grote gratis parking bij het Museum Dhondt Dhaenens (zie adres onder).
Musea:
Museum Dhondt-Dhaenens - Museumlaan 14 - 9831 Deurle
Open: dinsdag tot en met zondag van 11u tot 18u - Telefoon: 09 282 51 23
Aankomen met de fiets: na knooppunt 86 volg je even knooppunt 90. Waar het netwerk rechts afslaat ga je
rechtdoor en neem je vervolgens rechts de Museumlaan. Je gaat rechtdoor tot de T-splitsing waar je links
gaat. Het museum bevindt zich aan het einde van deze weg.
Vertrekken met de fiets: vanaf de museumpoort ga je rechtdoor en volg je knooppunt 90.
Museum van Deinze en de Leiestreek - L. Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze
Open: dinsdag tot en met zondag van 11u tot 18u - Telefoon: 09 381 96 70
Aankomen met de fiets na het Raveel Museum: aan knooppunt 5 sla je links de Brielstraat in en vervolgens
neem je de eerste straat links (L. Matthyslaan). Het museum bevindt zich iets verderop aan je rechterzijde.
Aankomen met de fiets na het Museum Dhondt-Dhaenens: aan knooppunt 5 eerst rechts en dan links.
Vertrekken met de fiets: ga bij het verlaten van de fietsparking links en neem vervolgens rechts de
Brielstraat. Aan de kruising rechtdoor naar knooppunt 6.
Roger Raveel Museum - Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-aan-de-Leie
Open: dinsdag tot en met zondag van 11u tot 17u - Telefoon: 09 381 60 00
Aankomen met de fiets: aan knooppunt 85 ga je rechts. Het museum bevindt zich iets verder op je
rechterkant.
Vertrekken met de fiets: steek het dorpsplein over richting Huis de Leeuw. Volg rechts knooppunt 87.
Dienst voor Toerisme:
VVV Leiestreek - Saveryspand - Emiel Clausplein 4 - 9800 Deinze
Open: van 16 juni tot 15 september elke dag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u - Telefoon: 09 380 46 01
Aankomen met de fiets: na knooppunt 5 net voorbij de kerk sla je linksaf. De dienst voor toerisme is
gehuisvest in het grote bakstenen gebouw dat je links voor je ziet. De toegang bevindt zich rechtsbeneden.
Vertrekken met de fiets: vanaf de dienst voor toerisme rij je richting de kerk en de Leie en volg je verder
linksaf knooppunt 6.
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Hoogteprofiel
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