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Roeselare | Wandel- en fietsroute
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• (1) Je gaat van start aan ons project in de
Honzebroekstraat, richting Lijnwaadstraat.
• (2) Je slaat de eerste straat rechts in (nog
steeds de Lijnwaadstraat). Je volgt en gaat
mee met de bocht naar links.
• (3) Daarna sla je rechts af (nog steeds
dezelfde straat) Zo kom je in de
Lakenstraat.
• (4) Je komt op een T-kruising, daar neem
je links en vervolgens op de volgende
T-kruising terug links. De eerste straat
rechts sla je in, dit is nog steeds de
Lakenstraat. Deze volg je verder. Volg het
smallere pad waardoor je in de Damstraat
komt. Neem de eerste straat links tot aan
de Gitsestraat.
• (5) Aan de Gitsestraat ga je even naar
rechts en vervolgens neem je de eerste
straat links. Deze straat volg je tot je op de
Brugsesteenweg uitkomt.
• (6) Daar neem je rechts. Je volgt de
Brugsesteenweg, passeert het rond punt.
• (7) Je volgt de Brugsesteenweg gedurende
1,2km (5 min) en passeert dan de
basisschool ‘De Brug’ ter hoogte van de
Gasthuisstraat. Neem de tweede straat
links (Hugo Verrieststraat).
• (8) Je neemt de vierde straat links (Hendrik
Consciencestraat). Deze straat fiets of
wandel je verder tot aan het Stationsplein.
• (9) Je slaat links af en neemt vervolgens
terug links (Sint-Amandsstraat).

• (10) Sla de derde straat links in (Jan
Mahieustraat) en volg tot het rond punt.
Ga dan naar rechts en rijd langs het VISO
(middelbare school) in de richting van de
Grote Markt.
• (11) Vervolgens neem je de Nonnestraat
(rechts). Zo kom je op de Grote Markt.
Je fietst of wandelt de Noordstraat
door en slaat linksaf naar de Albrecht
Rodenbachstraat.
• (12) Aan het einde van deze straat sla je
rechtsaf naar de Diksmuidsesteenweg.
Na 100m neem je rechts het fietspad
richting Schiervelde. Deze leidt je
door het stadspark langs het water. Je
steekt de Weststraat over en zet je weg
verder langs het Grote Bassin tot aan de
Zwarte-Leeuwstraat.
• (13) Daar sla je rechtsaf en ga je door tot
aan de Kattenstraat. Je neemt hier links
en rijdt naar de Hoogleedsesteenweg
waar je de Delhaize ziet.
• (14) Je steekt over en komt in de
Steenstraat.
• (15) Op de kruising met de Gitsestraat
neem je links.
• (16) Zo fiets of wandel je verder door
tot je terug de Honzebroekstraat op je
linkerzijde ziet (na 400m).

