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We vertrekken aan de kerk van Zittaart en gaan rechts de LINDESTRAAT in.  Juist voorbij de molen gaan we links een klein 
paadje in dat we volgen tot einde, STEENHEUVEL, waar we rechts kiezen.  Op het kruispunt met de ZANDSTRAAT gaan we 
links tot we op GENEBROEK komen waar we rechts gaan en vervolgens de eerste straat links: DE DONKEN.  We blijven DE 
DONKEN volgen tot EDELDOMDIJK waar we rechts gaan.   
Einde gaan we rechts, GENELAAR en vervolgens eerste links: ZANDSTREEP.  Vervolgens houden we de eerste weg rechts aan 
en komen zo in GESTELBEEMDEN.  Einde GESTELBEEMDEN komen we in SCHAFFELARE waar we rechts gaan. 
Vervolgens gaan we op het kruispunt met de DIJKSTRAAT rechts en vervolgen SCHAFFELARE.  We gaan links voor het 
jaagpad van het kanaal en vervolgen SCHAFFELARE dat over gaat in HEPMANSBOSSEN.  Op het einde nemen we het 
kruispunt naar links en vervolgen HEPMANSBOSSEN tot de GESTELSESTEENWEG waar we rechts gaan en vervolgens de 
eerste straat links en dan rechts aanhouden: VOORTBOSSEN.  We volgen deze weg tot op het einde waar we links 
WUYTSWINKEL nemen.  Einde WUYTSWINKEL gaan we rechts de HOVESTEENSEWEG op.  Vervolgens kruispunt met de 
WEIERSTRAAT links en de LEMMENSHOEFSTRAAT  rechts en we vervolgen HOVESTEENSEWEG.  De 
HOVENSTEENSEWEG gaat over in de GESTELSEWEG en voorbij de B&B nemen we de eerste betonbaan naar links: 
GESTELSEWEG.   GESTELSEWEG gaat over in SCHEPENENBROEK en vervolgens gaan we het volgend kruispunt rechts 
en vervolgen SCHEPENENBROEK.  We blijven volgen tot op het einde en komen in de HAAGSTRAAT waar we rechts gaan.  
Vervolgens de eerste links: BREMSTRAAT.  Aan de OLMENSEBAAN gaan we rechts en vervolgens eerste straat links: 
WEVERSSTRAAT.  We gaan rechtdoor en voor een grote manege / boerderij  gaan we links de ROOIAARDE in.  Op kruispunt 
met een bospaadje gaan we rechts dit paadje in en verlaten ROOIAARDE.  We blijven dit paadje volgen tot we aan de  brug van 
de Grote Nete komen waar we juist voor de brug naar links gaan en de onverharde weg vervolgen.  We fietsen tot op het einde 
waar we een onverharde weg rechts kiezen richting Grote Nete.  We komen aan de Grote Nete en houden links de weg aan die 
langs de waterloop meandert.  We komen over een brug over de Grote Nete en even verder draait de weg naar rechts, maar wij 
kiezen links een klein wandelpad dat langs de Grote Nete verder loopt en komen zo aan Bezoekerscentrum Grote Nete Woud  (de 
vroegere café de Watermolen).  Achter het bezoekerscentrum gaan we onmiddellijk rechts naar de MOLENSTRAAT.  Deze 
steken we over en we vervolgen een klein paadje langs de Grote Nete.   
We draaien weg van de Grote Nete en het volgend kruispunt van paadjes gaan we rechts.  We blijven rechtdoor gaan en komen 
in de SMISSESTRAAT waar we rechts gaan richting Grote Nete.  We gaan de brug met de Grote Nete over en vervolgen een 
onverharde weg: SMISSESTRAAT.  Het kruispunt met de KRUISKWACHT gaan we links en we vervolgen langs de Grote Nete.  
We steken kruispunt met GEWAD (Gemeentelijke visvijver) over en vervolgen KRUISKWACHT.  We komen vervolgens aan 
de volgende brug over de Grote Nete en gaan hier links: HEIKANT.  We blijven deze aardeweg (HE£IKANT) volgen langs het 
Homberghof tot op de grote baan, HEIKANT, die we over steken om zo in de LIJSTERSTRAAT te komen.  We blijven de 
LIJSTERSTRAAT recht door fietsen tot het kruispunt met de WIPSTRAAT waar we rechts gaan.  Einde gaan we rechts de 
ALVINNEBERG in en vervolgens houden we links aan: ALVINNEBERG.  De asfalt straat gaat over in kiezel en aan het 
kruispunt met de BREDESTRAAT gaan we links en komen even verder langs de Luihoeve.  Vervolgens eerste links: 
KLUTERSTRAAT.  Aan het kruispunt met DE MEREN gaan we links de onverharde straat in.  Einde De Meren komen we op 
de JAGERSWEG waar we rechts gaan.  Op het kruispunt van de JAGERSWEG met de KOEPOORTSTRAAT gaan we rechtdoor 
en komen zo aan de SCHANS waar we ook rechtdoor gaan.  We steken de BEVRIJDINGSLAAN over en nemen het paadje 
richting kerk.  We steken de SINT-BAVOWEG over en vervolgens voor de kerk van Zittaart gaan we rechts het paadje in en 
komen zo langs jeugdlokaal het Sanderke.  Vervolgens zien we even verder de parochiezaal van Zittaart en zijn we terug aan ons 
vertrekpunt.   
We hebben nu ongeveer 25 km in de benen en hebben een 144 hoogtemeters overwonnen.  We hopen dat U genoten heeft van de 
tocht en hopen jullie terug te zien op een of andere activiteit. 

Het GPX bestand voor uw GPS vindt u ook op de website QR code link::      


