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12 smaakvolle fietsroutes 

In de Leiestreek hop je van het ene lekkere adres naar het andere 

dankzij deze 12 uitgestippelde fietsroutes. Ze voeren je langs de beste 

bieradresjes, duurzame en gezonde plekken, biologische hoevewinkels, 

korte keten conceptstores en zalige terrasjes. 

 

ONTDEK DE SMAAKROUTES IN DE LEIESTREEK  

 

  

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=6f38c9f064&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=03fbe16cd9&e=8a180b4a0f


 

Plukker-de-pluk 

Bessen smaken nog lekkerder als je ze zelf plukt. Of wat dacht je van 

kraakverse groentjes uit de moestuin? Spring binnen bij een pluktuin voor 

de lekkerste doe-activiteit op een zonnige dag. Van bessen en lekkere 

groenten tot biobloemen. Bij deze pluktuinen hoef je zelfs helemaal geen 

abonnement te hebben. Ontdek alle zelfpluktuinen en praktische info via 

de knop. 

 

PROEF VAN DE PLUKTUINEN  
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Speelse speurtochten met Blob 

De laatste vakantieweken extra prettig maken voor je (klein)kind? Ga dan 

op stap met Blob! Kies uit gezinszoektochten op 13 verschillende locaties 

en beleef een namiddag vol plezier. Het figuurtje Blob neemt jong en oud 

mee op leuke routes midden in het groen. Onderweg speel je spelletjes, 

leer je bij dankzij gekke weetjes, speel je bingo, maak je je eigen Blob-

figuurtje en veel meer! 

 

BELEEF MEER MET BLOB  
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Logeertip: Huize Rozina 

Huize Rozina ligt midden in de Latemse meersen en vlak bij de Leie in Sint-

Martens-Latem. Het is een origineel, gerestaureerd hoevetje waar de klok 

trager tikt. Huize Rozina biedt plaats voor 6 personen. Het is ook de ideale 

uitvalsbasis om verschillende fiets- en wandelroutes te ontdekken, een 

boottochtje op de Leie te maken of om de Latemse musea te verkennen. 

 

MEER OVER HET HUIZE ROZINA  

 

 

Waar naartoe 
 

 

Belevingsmuseum Kortrijk 1302 

Een adembenemend klank- en 

lichtspel en uitgekiende animaties 
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vertellen je over de 

Guldensporenslag. Je waant je er 

middenin en komt te weten wat 

eraan vooraf ging.  

 

Waregem Koerse Feesten 

Waregem Koerse is terug van 25-

31/8! Alle registers gaan dit jaar 

weer helemaal open met muziek, 

feest, foor en amusement in het 

stadscentrum. Een topevenement 

dat je absoluut niet mag missen.  

 

Ravenstein Wine Trail 

Tijdens deze uitgestippelde 

wandeling met winetasting op 
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28/8 stap je dwars door de 

wijngaarden. Onderweg proef je 

van een aantal heerlijke 

Ravenstein-wijnen.  

 

Kunst in het Kasteel 

In het pas gerenoveerde 17e-

eeuwse Kasteel Ter Borcht in 

Meulebeke laat je je inspireren 

door kunst op 28/8, 4/9 en 

11/9. Acht hedendaagse 

kunstenaars stellen er hun werk 

tentoon.  

NAAR DE VOLLEDIGE AGENDA  

 

   

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=c9788242ed&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=2a941b8fee&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=155c5390e3&e=8a180b4a0f


 

WWW.TOERISME-LEIESTREEK.BE 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

Copyright © 2022 Toerisme Leiestreek vzw, Alle rechten voorbehouden.  

Foto's: Toerisme Leiestreek vzw, Huize Rozina, Lien Phlypo, Westtoer, Davy Coghe, Gemeente 

Meulebeke 

Ondernemingsnr. 0473.361.186 / RPR Gent afdeling Kortrijk 

 

 

 

                

    

 

https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=f65047ad23&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=8e42d5b673&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=0f1410a5b0&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=3912c9837d&e=8a180b4a0f
https://westtoer.us4.list-manage.com/track/click?u=3e17df4197d7ca7dec93f41f0&id=ee2cdf48ae&e=8a180b4a0f

