Fietstocht Vlieg 2016
Starten op Sportcomplex De Ommegang, Ommeganglaan 60 A, 9340 Lede.
We verlaten het terrein via de weg naast de voetbalvelden en gaan vóór de kleedkamers links naast het
oefenveld, vervolg de weg via het voetgangerspaadje dat uitgeeft op de keibergkerkweg. We dwarsen
deze en vervolgen onze weg via het paadje tot de Keiberg, die wij eveneens oversteken om rechtdoor
in de soleghemweg te komen. Op het einde gaan we rechts Speckaertstraat, vervolgens links
Hendrikstraat. Op het einde nemen we rechts de betonbaan en komen zo via de Doorlaarkapel op een
T kruising waar we links gaan. Op het einde links de Sasstraat. Op het einde dwarsen wij de Steenstraat
en vervolgen onze weg via Leedshouwken. Op het einde rechts Bosstraat en vervolgens links
Braekenhaag. Op het einde links Zwaluwstraat, vervolgens rechts Nachtegaallaan, waar we rechts “Het
Kantientje” aantreffen (5km). Wij vervolgen onze weg in de Nachtegaallaan. Op het einde rechts
Bremenhulweg en vervolgens links Blikstraat. Wij dwarsen de Poortendries om onze weg verder te
zetten rechts van het pleintje en de electriciteitscabine. Wij komen zo in Barrevoetsenhoek die wij
volgen tot de tweede scherpe bocht naar rechts. Hier nemen wij links de betonnen kouterbaan die
uitmondt op Langenakker. Hier rechts en vervolgens links Heiplasweg. Wij dwarsen de
Wichelsesteenweg en vervolgen Heiplasweg. Na het dwarsen van de sporen gaat het rechtdoor. Op het
einde rechts Kloosterstraat. Na 20 m links naast de Rabboutsmolen het veldwegje, waar wij het
dolomiet paadje blijven volgen (steeds rechts aanhouden). Waar het dolomietpaadje eindigt gaan we
rechts en vervolgens links om zo de Nonnenbosstraat te bereiken. Wij gaan hier links en nemen in de
bocht links de processieweg en vervolgens rechts de Kerkwegel. Op het einde links Watermolenstraat.
In de scherpe bocht rechts Wanzelekouter. Op het einde dwarsen wij de Rijststraat en gaan rechtdoor
Ledezijdestraat. Vervolgens rechts het paadje ter hoogte van huisnr 57A. Op het einde rechts
tegelbaantje. Vervolgens de betonbaan links en op het einde links Langehaag en dan de eerste
betonbaan rechts. Wij volgen deze tot het einde. Op het asfalt aangekomen draaien wij mee naar
rechts. Ter hoogte van de straat links, nemen wij rechts het asfaltpaadje dat overgaat in een voetweg.
Op het einde hiervan gaan wij rechtdoor op de niet verharde veldbaan. Deze volgen wij, gaan links op
de T kruising en vervolgens links op de kruising (pontweg onverhard). We volgen tot de afslag naar
rechts (wegwijzer 4 uitersten wandelpad). Aangekomen op Oordegemkouter, nemen wij links en
vervolgens rechts Klinkaard. We gaan rechts Blekte in en houden hier steeds rechts aan. Op het einde
rechts Kapellenhoek, vervolgens 2° afslag links Briel (onpaar 49 – 115). Wij nemen ter hoogte van
huisnummer 177 het tegelpad rechts tot kapel. Links af en aan volgende kapel rechtdoor tot
Serskampsestraat, waar wij rechts gaan. In de scherpe bocht links Rampsande. Asfalt gaat over in
onverharde veldbaan en vervolgens terug in asfalt Stuivenbergstraat. Rechts Bredestraat, links
Wanzeledorp, rechts Processieweg, links Koningsebrug en Beekveldrede, rechtdoor Openveldstraat en
vervolgens rechts Guido Gezellestraat. Vervolgens links Hellinckxwegel en dan links Reymeersstraat,
gaat over in Rosselstraat. Rechts Oudenhelweg. Op einde links Molenbergstraat en onmiddellijk rechts
Dorenweg. Op het einde links Grotekapellelaan. Oversteken aan de lichten Ommeganglaan en
aankomst rechts den Ommegang

