Leiestreek fietsroute
Afstand: 51 km
Start en aankomst: Ingang Sport- en Recreatiecentrum Blaarmeersen, Zuiderlaan, Gent (alternatief: centrum Deinze
StapAf tips:
· De Leiestreek fietsroute brengt je langs de mooiste hoekjes van de Leiestreek tussen Gent en Deinze, door een landschap dat talloze kunstenaars inspireerde, zoals George Minne, Gustave Van de Woestyne en Valerius De Saedeleer. Hun werk kun je bekijken in diverse musea langs
de route, zoals het Museum van Deinze en de Leiestreek (Deinze), het Museum Gust De Smet en het Museum Dhondt-Dhaenens (beide in
Deurle).
· Astene Sas is een plaatje: een historisch ophaalbrugje over de Leie dat nog altijd manueel wordt bediend, een goed bewaarde schutsluis, plus
een scheepscafé vol curiosa en scheepsattributen. Even verderop kom je op nóg zo’n idyllisch plekje: de Maaigemdijk, een onverharde weg
van 1,3 km met een hoge bomenrij langs de oevers van de Oude Leie.
· Het renaissancekasteel Ooidonk, een van de parels in de regio, straalt met zijn indrukwekkende torens en trapgevels pure klasse uit. Bezoeken
kan tot 15/9 op zon- en feestdagen, telkens van 14 tot 17u30. www.ooidonk.be
· 130 ha groot en met een  typisch reliëf in het landschap, vormen de Latemse Meersen het perfecte decor voor een wandeling langs bloemrijke
natte hooi- en weilanden. Dit natuurgebied telt 8 km aan wandelpaden.
· Ook Latem Dorp, hét kunstenaarsdorp van de Oost-Vlaamse Leiestreek, is een schilderij op zich. Heel wat schilders vereeuwigden ruim een
eeuw geleden de herkenbare dubbele Leiebocht bij de Sint-Martinuskerk.
Horecatips:
· ’t Oud Sashuis, Hellestraat 20, 9800 Deinze: Les je dorst met een Schobiak huisbier en stil je honger met een stevige boterham in dit scheepscafé aan Astene Sas.
· Oude Drie Leien, Dijkweg, 9031 Drongen: Hier is het bij mooi weer drummen
voor een plekje. Vanop het piepkleine terras heb je een prachtig uitzicht op de
bootjes, die van drie kanten komen aangevaren.
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