Wandeling Lede
5 km

Verlaat “De Bron” naar links en ga aan het eind van het gebouw naar links en dan naar rechts om de
parking over te steken. Ga op het einde van de parking even naar rechts in de Kasteeldreef en neem dan
onmiddellijk links de Pastorijstraat. Op het einde dwars je de Nieuwstraat om vervolgens in de Katstraat
te komen, die je volgt tot huisnummer 34. Hier ga je links de Koning Albertlaan in. Volg deze tot het
einde, waar je links de Bellaertstraat neemt om voorbij huisnummer 60, onmiddellijk rechts de Tuinwijk
te nemen. Volg deze tot het einde, waar je links de Olmendreefrede neemt. Aan het einde hiervan
dwars je de Nieuwstraat en kom je zo in de Olmendreef. Volg deze tot huisnummer 15, waar je rechts de
Kluisberg neemt. Volg deze tot net voorbij huisnummer 34, waar je links de Kleine Kouterrede neemt en
volgt tot het einde. Neem hier links Hoeksken tot het einde. Ga rechts de Markizaatstraat in en volg
deze tot aan huisnummer 55. Neem hier links de Stationstraat. Aan de ingang van het park van Mesen,
ga je het hek door en doe je de omloop van het park in wijzerzin. Je belandt zo terug in de Stationstraat,
die je volgt tot aan het station. Hier ga je rechtdoor over de parking van het station. Je komt zo in de
Kerkevijverstraat, die je links neemt tot het eerste kruispunt. Hier ga je rechts de Bambochtweg in.
Voorbij huisnummer 14 neem je links de Bambochtweg tot het einde. Hier vervolg je de weg door rechts
het voetpad te nemen. je komt zo aan de Vijverstraat, waar je naar links gaat. Je volgt deze tot
huisnummer 11, waar je links de Kerkevijverstraat ingaat en onmiddellijk terug links (bijna terugkeren in
de richting waaruit je kwam) neemt. Volg de Kerkevijverstraat tot het eerste kruispunt en ga hier rechts
de Dwarsstraat in. Aan het einde ga je naar links de Stationsweg in en volg je deze tot het einde. Je
neemt hier rechts en bent nu in de Kasteelstraat, die je volgt tot het einde om daar rechts de
Kasteeldreef te nemen. Voorbij Residentie Imelda neem je rechts de parking en bereik je zo terug “De
Bron”.

