
Ronde van Maarten 2020 Etappe 21 Merelbeke   
 
We beginnen onze trip met een wandeling door de Wijk Flora. 
Flora ligt helemaal in het noorden van de gemeente Merelbeke, bij de Ringvaart, de R4 en de 
Schelde. Flora hoort tot de stedelijke rand van Gent en grenst aan de wijk Vogelhoek (Melle) en 
Gentbrugge (Gent).  
 

 
De wijk was gekend voor de bloementeelt. Daar zijn nog een aantal verwijzingen naar, onder meer in 
op he Floraplein en in het Anthospark, de nieuwe groene long achter de kerk. Je vindt er nog meer 
groen, onder meer in het Liedemeerspark, in de verschillende woonwijken en met de geveltuintjes in 
een aantal straten. Aan de rand van het park vind je ook het Vogelopvangcentrum. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent


We verlaten het stedelijk gedeelte van de gemeente en trekken met de fiets naar Kwenenbos. Klik 
hier voor de route en hier voor het filmpje dat Bewonersplatform Kwenenbos speciaal maakte.  

 

In Schelderode volgen we de Erfgoedroute. Die brengt ons vanop het dorpsplein met de kasteelsite 
via een smalle wegel aan de Schelde met onder meer een hoogstamboomgaard. Na een fikse klim 
rijden we richting Schelderomolen die nog in werking is en die je ook kan bezoeken.  
Klik hier voor meer info. 
 
 
 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7462085/fietsroute/merelbeke-kwenenbos
https://youtu.be/-x4Y-Ma5uUw
http://schelderomolen.be/


 
We ontdekken in Lemberge het historisch erfgoed, maar ook het ILVO (het Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek) en de faculteit Dierengeneeskunde.  

 

 
 
We blazen de banden nog wat bij (met de fietspomp die je in elk dorpscentrum vindt) en smeren de 
kuiten extra in om langs landelijke wegen via Bottelare naar het idyllische dorpscentrum van Munte 
te fietsen.  
 

 
De gemeente Merelbeke is een van de voortrekkers van het in kaart brengen en openstellen van het 
merendeel van haar trage wegen. In ieder dorp vind je ook een rustbank en een speelpleintje! 
 
 



 
Vanaf het Toeristisch Infopunt in Munte leidt de Asselkouterroute je via landelijke wegen langs oude 
boerderijen en herbergen en doorheen unieke landschappen met prachtige uitzichten.  
Neem zeker even de tijd om de kerk van Munte (meer info vind je hier) te bezoeken en bij goed weer 
bij te praten op het terras van Oud Munte.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.routen.be/asselkouter-wandelroute
http://www.infomunte.be/uitmunte.htm
https://www.oudmunte.be/

