
Wandeling 'Latem, de Leie en Golf '.  

Lengte 8,7 km   -   uitbreiding tot 9,1 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 1/4 onverharde paden * 

* door het centrum en dorp van Latem * 

* verder hoofdzakelijk midden in de natuur * 

* enkel bij droog weer toegankelijk voor kinderfiets * 

* de weg is niet volledig geschikt voor rolstoel of kinderwagen * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Latem, Leie en golf' 

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 heb je het gemeentehuis. 

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

het einde van de verharde baan de aardeweg blijven volgen tot je door de bocht aan een splitsing 

komt.   

Hier het pad rechts ingaan tot je aan een betonweg uitkomt.  De eerste straat links nemen 

(Vossestaart) en op het einde rechts afslaan (Baarle-Frankrijkstraat). 

Op het einde van deze straat kom je aan Baarle-veer.  Hier het pad links langs de Leie ingaan en 

verder blijven volgen ook wanneer het links van de Leie wegdraait. 

Het pad gaat dan over in een verharde weg (Pijkenaas) en hier op het einde rechts afslaan 

(Brakelmeersstraat en verder Brakelstraat).  Deze straat blijven volgen tot aan het einde, waar 

je de weg rechts ingaat (Nelemeersstraat). 

Nu de tweede straat links ingaan (Buizenbergstraat) en even verder passeer je langs het 

golfterrein van Latem.  De eerste straat rechts ingaan en op het einde aan de grote baan links 

afslaan. 

Even verder al de eerste straat links ingaan (Burgemeesterstraat), dan de eerste straat links 

nemen (Eikeldreef) en daarna het eerste kleine straatje rechts ingaan (Elsakkerweg).  

Op het einder ervan sla je rechtsaf (Koperstraat) en wandel verder 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 Koutermolen 

  

Lengte wandeling : 8,7 km 

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

Uitbreiding tot : 9,1 km 
  

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

    



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Latem, Leie en golf' 

  
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Latem, Leie en golf' 

  

  

De kerk in het centrum 

van Sint-Martens-Latem   

  

  

Leiebocht in Sint-

Martens-Latem   

  

  

Het veer over de Leie in 

Baarle   

  

  

De Latemse meersen, een 

groot ongerept 

natuurgebied   

  

  

Alle achtertuintjes tot aan 

de Leieoever   

  

  

Veel mooi gerestaureerde 

gebouwen   

  

  

Straatje langs het 

Golfterrein   

  

  

De terreinen van "Royal 

Latem Golf Club"   

  

  

Langs deze mooie oprit 

kom je dan thuis   

  

  

Typische wegwijzers in 

Sint-Martens-Latem   

  

  

Mooie straatjes in Latem   

  

  

"Schildershuis" van Leon 

De Smet   

  

  

Variatie genoeg in de 

bouwstijlen   

  

  

Eén van de vele 

kunstgalerijen in de 

streek   

  

  

"Kunst" is hier nooit ver 

weg   

  

  

De molen van Latem 
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