
Wandeling 'Latem en de Leie'.  

Lengte 3,5 km   -   uitbreiding tot 5,3 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 50% over onverharde paden * 

* in het dorp, tussen de kunstwerken * 

* onderweg nog veel ongerepte natuurgebieden * 

* ook geschikt voor kinderfiets, rolstoel of kinderwagen * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Latem en de Leie' 

Start aan de parking in de Palepelstraat (dicht bij Latem molen).  Je steekt de grote baan over 

en gaat zo het dorp in. 

Rechts zie je de kerk, met op het kerkhof nog enkele oude grafstenen.  Je gaat verder rechtdoor 

en net naast de kerk zie het gemeentehuis. 

Ga de eerste straat rechts in (Meersstraat) en als je aan de Leie komt de bocht links ingaan.  

Deze weg blijven volgen tot je door de bocht aan een splitsing komt.  Ga hier rechtdoor voor de 

korte wandeling.  

( * )  uitbreiding door de dreven  

Verder deze onverharde weg blijven volgen tot je aan een T-splitsing komt.  Hier de weg links 

ingaan (Kwakstraat). 

Aan het asfalt de weg links verder volgen tot aan het kruispunt.  Hier neem je straat rechtdoor 

(Koperstraat) en wandel tot het einde. 

Aan het rondpunt de grote baan links volgen en even verder kom je terug aan het kruispunt met 

de Palepelstraat. 

( ** )  uitbreiding naar de molen  

  

Lengte wandeling : 3,5 km 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Met uitbreiding (*) en (**) : 5,3 km 
  

( * )  Als je de lange wandeling wil maken, neem je hier het pad rechts, onderweg kan je op 
enkele plaatsen tot aan de Leie wandelen.  Het pad volgen tot je aan een betonweg uitkomt.  De 
eerste straat links nemen (Vossestraat) en op het einde links afslaan (Baarle-Frankrijkstraat).  
Deze verder blijven volgen, voorbij het 'Torenhuis' en dan net vóór het kruispunt de aardeweg 
links ingaan (Berkenbosdreef) en deze aan de bocht naar rechts verder blijven volgen 
(Kwakstraat).  Verder de beschrijving van de korte wandeling volgen. 

( ** )  Als je in de Palepelstraat nog even verder wandelt, kom je aan de Molenstraat met de 
molen van Latem (Koutermolen).  

  

  

   
 



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Latem en de Leie' 

  
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Latem en de Leie' 

  

  

Sint-Martinus kerk in Sint-
Martens-Latem   

  

  

Altaar in de kerk van Sint-
Martens-Latem   

  

  

Preekstoel in Rococo stijl 
   

  

  

Het graf van beeldhouwer 
George Minne   

  

  

Het kunstdorp, overal in de 
straat te zien 

   

  

  

Tempelhof, oude hoeve aan 
de Leie 

   

  

  

Beeldhouwwerk "Moeder 
Aarde I" in de tuin van het 

gemeentehuis   

  

  

Natuur is nog natuurlijk in de 
Latemse Meersen 

   

  

  

Wonen aan de andere kant 
van de Leie 

   

  

  

En er zijn ook nog oude 
hoevetjes 

   

  

  

Schilderswoning 
"Torenhuis" van Albert 

Servaes   

  

  

Veel sloten en natte 
weilanden in de Latemse 

Meersen   

  

  

Het oud bakhuis is hier 
blijven staan   

  

  

Een woning is hier soms iets 
meer   

  

  

Galerie Oscar De Vos, aan 
het rondpunt   

  

  

De Koutermolen in de 
Molenstraat   

www.guidodevliegher.be  
 

 


