Fietsroute Zele (18 kilometer)
Routebeschrijving
Onze vertrekplaats is het park Peeters (1). Het is de start van een groen traject, ‘de groene
boorden van Zele’. Via het sport- en wandelpark Ter Elst (2) rijden we naar het Hoeksembos
en het kasteel Hof ten Goede (3). Daarna zetten we onze weg verder naar Mere. We komen
tijdens de route drie heiligdommetjes tegen. Kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Tuimelaer
(4), de Sint-Jozef- en Antoniuskerk (5) en de kapel van de Heilige Clara (6).
Tussen Mere en Berlare fietsen we door het waterwinningsgebied (7) en bereiken we de
Calvarieberg (8). Via het Appels-Veer of de waterhoek (9) en het Schellebroeck (10)
rijden we terug richting Zele. In het centrum komen we nog even tot bezinning in de SintLutgeruskerk (11).
Wegwijzer
Vertrek: Park Peeters naar links – Dreef - eerste links - Minister E.Rubbenslaan - eerste rechts
- A.Geerincklaan – rechtdoor – Beukenlaan tot Eikenlaan - direkt links en direkt terug rechts Cederlaan - eerste rechts - Koekelaarstraat (u rijdt over spoorweg) - eerste links – Goeiende aan kapelletje rechts - Paradijzen - eerste rechts – Paradijzen - eerste links - Paradijzen (u rijdt
parallel met E 17) - eerste links – Vlierstraat - eerste rechts – Moortelstraat - eerste links –
Heikant - tweede rechts – Molenstraat - tweede links - Kromme Heistraat - tweede links –
Bookhamersstraat - tweede rechts – Heikant – rechtdoor – Kamershoek - eerste links –
Meerskant - tweede rechts – Meerskant - eerste rechts – Vaartstraat - eerste rechts –
Vaartstraat - eerste links – Dijkstraat - derde links – Kapelleveldstraat - rechtdoor (tot grote
baan: Veldeken) - rechts en direkt links – Veldekensstraat - derde rechts – Zwaanstraat eerste rechts – Markt - tot rotonde, richting Lokeren volgen op rotonde - eerste links - Dreef
(aankomst)
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.

