
• Start aan ons project in de Volckaertdreef (1).

• Fiets naar de Hundelgemsesteenweg (2) en sla rechtsaf 

in de Kloosterstraat (3) (3de straat rechts).

• Fiets verder en sla rechtsaf in de Poelstraat (4). Neem onmiddellijk 

links terug de Kloosterstraat (5).

• Eerste straatje (het fi etspad) linksaf nemen richting de 

Herman Teirlinckstraat (6). Op het einde van die straat neem je een 

lichte bocht naar links om dan rechts de Dr. O. de Gruyterstraat (7) 

te volgen.

• Sla linksaf het fi etspad de Dijsemwegel (8) in. Verder kom je in 

Dijsegem (9). 

• Op het einde fi ets je de Hundelgemsesteenweg (10) op. 

Sla rechtsaf en fi ets voorbij het kerkplein (A). Aan het rondpunt ga je 

rechts en blijf je op de Hundelgemsesteenweg (11).

• Sla de Lembergsteenweg (12) in (rechts) om dan linksaf de 

Roskamstraat (13) in te fi etsen. Neem de eerste straat links, 

dit is de Baron Arthur Verhaegenlaan (14). Rij deze straat 

verder door tot aan de Hundelgemsesteenweg (15). Sla rechtsaf.

• Sla onmiddellijk linksaf naar de Gaversesteenweg (16). 

Sla de derde straat rechtsaf de Zwijnaardsesteenweg (17) op. Dan fi ets 

je het eerste straatje (fi etspad) (18) rechts in naar de Scheldekant (19). 

Sla linksaf. Deze weg gaat over in de Trekweg (langs het water) (20).

• Fiets linksaf naar Brandegems Ham (21) en zo verder naar de 

Gaversesteenweg (22). Ga linksaf en onmiddellijk rechts. 

Zo kom je in de Bergbosstraat (23). Fiets deze straat helemaal uit en je 

komt terug op de Hundelgemsesteenweg (2). Fiets rechtsaf en kom zo 

terug naar onze verkaveling in de Volckaertdreef (1).
FINISHSTART

Route
±12 KM, ONGEVEER 40 MIN

PROJECT MERELBEKE

KERKPLEIN

1

HUNDELGEMSESTEENWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

GAVERSESTEENWEG

GAVERSESTEENWEG

ZWIJNAARDSESTEENWEG
TREKWEG

BRANDEGEMS HAM

BERGBOSSTRAAT

SCHELDEKANT

BARON ARTHUR 
VERHAEGENLAAN 

KLOOSTERSTRAAT

DIJSEMWEGEL

2

3
4

5
6

7

8
9

10

11 12 13

14

15

A

16

17

19

20

21

22

18

23

SPORTSTRAAT

© Google Maps



ONTDEK HOE LEUK HET IS OM TE 
WONEN IN MERELBEKE 

VOLCKAERTDREEF

VERKEN JE

MET DE FIETSNIEUWE BUURT
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• Strakke, moderne woningen
•  Uitstekende indeling, 

met of zonder garage
•  Vlakbij Gent, vlotte aansluiting met 

E17, E40 en R4
•  Jonge, rustige wijk in een groene 

omgeving

Bezoek onze website durabrik.be voor meer info, 

of contacteer ons vrijblijvend op 09 280 60 60
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