Fietsroute Menen (25 kilometer)
Routebeschrijving
Vanuit onze startplaats, Bois de Boulogne (1), trekken we langs enkele oude
bezienswaardigheden, zoals de Kazematten (2) in de Oude Leielaan en de Oude Sluizen die niet
meer in gebruik zijn. We overschrijden eventjes de Franse grens (nieuw aangelegd Leie-eiland)
om zo aan de andere kant van de Leie Rekkem te bereiken. In Rekkem hebben we oog voor
enkele bezienswaardigheden zoals de Sint-Niklaaskerk (3) en Hoeve Steenburg (4). Na
andermaal de Franse grens overschreden te hebben, gaan we via Smokkelaarswegen naar de
Industriezone LAR en de zeer rustige uithoeken van Lauwe-Aalbeke. Via kleinere landelijke
wegen komen we terug aan de Leie en Wevelgem en rijden we, wederom langs kleinere straten
en wegen, terug richting Menen. We passeren het Duits kerkhof (5). Eens terug in Menen
dienen we de stad te doorkruisen en komen we de Sint-Vedastuskerk (6) en het stadsmuseum ’t
Schippershof (7) tegen.
Wegwijzer
Vertrek: Bois de Bologne
Richting Badhuis en Leie-eiland- links- Westkaai- Lauwebeek Rekkem- - rechts- veldwegel –
Pont Neufstraat oversteken- Vierwegenstraat- Kasteeldreef- Sint-Niklaaskerk- rechtdoorMurissonwegel- links- Murissonstraat- voor hoeve- links- rechts- rechts- Hoeve Steenbrug- rechts- verharde wegel- Frankrijk- Chemin de Reckem- links- Chemin de Meurins- rechtdoorsmokkelaarspad- links- Chemin de Loisel- 200m – Links- Rue du Dronckaert- - bord West
Vlaanderen- links- Sentier Vanheule- - rechtdoor- rechts- Meurissonstraat- Kruispunt den
Dronckaert- rechtdoor- Paradijsstraat- 200m- links- komiezenroute- links- wegel tussen veldenGrenspostwegel- links- grote weg schuins oversteken- T-splitsing- rechts- Brun Cornet- linksexpresweg oversteken- rechts- industriezone LAR- links- langs autostrade- rechts- over bruglinks- Meersweg- rechtdoor- Bedevaartweg- links – Brumierstraat- rechts- rechtdoor- rechtsKobbestraat- links- rechts- Preibergstraat- links- Kapelhoekstraat- rechtdoor- Dronckaertstraatrechts- links-tuinen Dewitte- - links- fietspad – Schonebeeckstraat- - rechts- fietspad naar Leielinks- Jaagpad – rechts- brug over- links- Abdijweg- rechts – Artoisstraat- rechtdoorMoorselestraat- links- Kuikuitstraat- Kruisstraat- grens- groenestraat- rechts- linksProcessiestraat- langs spoorweg- links- Moorselestraat- links- Hagewindstraat- rechts- fietspadlinks- J.M. Sabbestraat- rechts- Kortrijkstraat- rechtdoor- Kortijkstraat- rechts- Kerkstraat- kerkrechts- Rijselstraat- rechts- Oude Leielaan- aankomst in Bois de Bologne.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking van
Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

