
Wandeling 'Te Lande'.  

Lengte 14,9 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 100% verharde paden * 

* hoofdzakelijk midden in de natuur * 

* geschikt voor kinderfiets, kinderwagen of rolstoel * 

* onderweg: pittoreske dorpjes, oorlogsverleden, pottenbakker  * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Te Lande' 

Start aan de kerk van Meigem.  Vanaf de kerk de weg links ingaan en aan het kruispunt de 

straat rechts nemen (Lange Akkerstraat).  Kort nadien de eerste weg links inslaan (Meerskant) 

waar je langs de pottenbakker wandelt ('t Hoveke, te bezoeken tijdens de openingsuren) en even 

verder de fruitkweker (Cocquyt, te bezoeken tijdens de openingsuren). 

Op het einde van de weg rechts afslaan, het kleine straatje links voorbij wandelen en aan de Y-

splitsing de weg links nemen (Meulebroeckstraat).  De eerste weg links ingaan (Kouterstraat) en 

aan het kruispunt de weg rechtdoor blijven volgen. 

Verder het eerste verharde straatje links ingaan (Meulengeleide) en op het einde ervan door de 

wegel rechts verder gaan.   

Vanaf de parking de weg links volgen tot aan de grote baan.  Hier het straatje rechts ingaan 

(Kaprijkebos) en aan de kruising rechts afslaan. 

Aan het kruispunt de weg links ingaan (Leeuwstraat) en aan de Y-splitsing de weg links verder 

volgen (Wierookstraat).  De eerste straat links nemen en blijven volgen tot het einde.  Hier links 

afslaan en verder wandelen tot aan de kerk van Vinkt. 

Aan de kerk heb je het Martelarenplein, met het monument ter nagedachtenis van de 

gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog.  Het kleine straatje rechtover de kerk ingaan 

(Ketelstraat) en aan het kruispunt de tweede weg van rechts nemen (Markettestraat). 

Op het einde van deze weg rechts afslaan en onmiddellijk terug links de weg ingaan 

(Markettestraat).  De straat gaat over in de Vaarzeelstraat, deze verder blijven volgen.  Dan op 

het einde links afslaan en even verder de bocht naar rechts nemen. 

Rechtdoor blijven gaan (Spoelstraat) en op het einde links afslaan (de baan oversteken, en het 

brede fietspad volgen).  Hier links staat het ouderlijk huis van de wielergeneratie "Planckaert". 

De eerste straat rechts ingaan (Berg) en zo kom je in het centrum van Meigem.  Je komt zo terug 

op de parking aan het beginpunt. 

  

Lengte wandeling : 14,9 km 

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

    

  



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Te Lande' 

  
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Te Lande' 

   

  
Oorlogsmonument 1940 in Vinkt 

   

  
"Waartoe de mens in staat is"  

   

  
Overnachten in Vinkt "Anno 1756" Bed 

and breakfast  

   

  
Tussen de dorpen, ben je echt wel "te 

lande"  

   

  
Hier is de lente, maar alle seizoenen 

zijn mooi  

   

  
Van hier komt de wielergeneratie 

"Planckaert"  

   

  
Sint-Niklaaskerk in Meigem 

   

  
Mooi gebouw met toepasselijke 

naam "Rechts van de Kerk" 

   

  
Pottenbakkerij 't Hoveke in Meigem 

   

  
Met een gezellig terras voor "koffie 
met gebak" of "een Potteloereke" 

   

  
"Van Gompel" de pottenbakker 

   

  
En meer dan potten 

 

 
Fruitbedrijf "Cocquyt" in Meigem 

 

 
Hectaren vol met fruitbomen 

 

 
En het is hier ook de streek van 

aardbeien 

www.guidodevliegher.be  
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