
 DE GROTE LEESJE-ROOD-SPEURTOCHT : 

ROUTEBESCHRIJVING! 

Je kan deze speurtocht eigenlijk starten op verschillende 

plaatsen. Enkele mogelijke vertrekplaatsen staan in het rood 

aangeduid in de onderstaande routebeschrijving. Let op! 

Onderweg dien je goed uit te kijken naar affiches waarop 

onze visiekindjes staan want zij geven telkens een opdracht 

aan jullie! Zet alvast je beste speurneus op! Veel succes. 

Jullie antwoordblad dien je in de brievenbus van het 

Binnenhof te posten!! Don’t forget! 

 

Vanuit de Generaal Lemanstraat stappen we naar de Hogeweg toe. Op het einde 

van de Generaal Lemanstraat naar links, Hogeweg. 

Neem de eerste straat rechts, de Zonnestraat en wandel tot helemaal op het einde. 

Kijk goed rond! Op het eind van de Zonnestraat draaien we linksaf en even verder 

volgen we met de bocht mee naar rechts richting de Leie. Aan de houten paaltjes 

stappen we links, richting zwembad. 

We zijn goed op dreef en als je nu in de Sluizenkaai aan het wandelen bent, dan zit 

je nog steeds goed, speurneus! Proficiat! 

Je wandelt tot voorbij het Badhuis in de Oude Leielaan en over het elektriciteitshuisje 

stap je links het paadje in dat je volgt tot je in de Blekerijvesting komt. Deze straat 

loop je uit tot op een T. 

We zetten onze tocht verder via de Oude Leielaan en zien het VTI aan onze 

rechterzijde. 

We wandelen via de tandarts over de Waalvest en via de bibliotheek stappen we 

door tot aan het voetbalterrein.  Je wandelt helemaal door tot je op de parking van 

‘de Poel’, het natuurreservaat komt.  

TIP voor de liefhebber: Hier kan je in de hoek enkele trapjes omhoog en op jouw 

linkerzijde heb je een mooie uitkijk op de Poel. Zeker doen!! De kikkertjes zullen heel 

content zijn jou te mogen begroeten! 

Hierna keren we op onze passen terug en laten de Steiger liggen aan onze 

linkerzijde want we stappen gezwind de Arsenaalstraat door tot op het eind. Daar 

draaien we rechts af de Vaubanstraat in.  

Je volgt de Vaubanstraat tot je links weg kan op een pad dat je leidt tot aan het 

politiekantoor (linkerkant).  



Wandel van aan het politiebureau rechtdoor tot aan het Leopoldplein. (rondpunt).  

Wandel voorbij rusthuis Ter Walle aan je rechterkant en draai dan meteen rechts de 

Benedictessenstraat in.  

Eventjes verderop in de Benedictessenstraat kan je aan je linkerkant de trap afdalen 

en kom je in een oase van rust terecht, namelijk Park Ter Walle. Houd in het park 

rechts aan op het pad en wandel heel ontspannen verder tot aan de trap die je naar 

de tekenacademie leidt. (aan een muur met graffiti)  

Stap de parking van de tekenacademie over en éénmaal in de Bruggestraat 

gekomen sla je rechtsaf. Neem dan de 1ste straat links, dit is de Kortestraat. Op de T 

gekomen stap je rechts verder. (de Koningstraat) 

Hier dien je de eerste straat op je linkerkant te nemen. Deze straat heet de 

Weststraat. Ben je nog steeds op goede weg, dan kom je nu uit op het 

Vandermersch plein. 

Steek van hieruit het Vandermersch plein over, vergeet hierbij Generaal Vander 

Mersch niet te groeten en sla aan de overkant van het park linksaf. 

Ga dapper een flink eind rechtdoor in de René Gombertstraat.  

Op het kruispunt met de Nieuwstraat en de Stationstraat kiezen we richting station!! 

We nemen dus de Stationstraat om verder te gaan. 

Stap de spoorweg over en ga onmiddellijk rechtsaf. Passeer de gewezen frituur 

Pinokkio. Je bevindt zich nu in de Zandputstraat. Neem de linkse straat, de 

Ezelbrugstraat en wandel even verder tot de eerste straat rechts. Volg nu de G. 

Delafonainestraat tot je een paadje tegenkomt aan je linkerkant. Volg dit pad 

zorgvuldig tot helemaal op het eind. 

Draai daar mee naar rechts tot aan het hekje en stap hier rechtdoor tot je op een T 

komt. 

Op het einde neem je de linkerkant en wandel je richting spoorweg. Je stapt dus met 

de sporen mee aan je linkerzijde tot je wederom een groet brengt aan Pinokkio en je 

op de Ieperstraat botst. 

Deze steek je over! (Let op, kan hier heel druk zijn!) 

Je neemt het nog niet zo lang aangelegde paadje. Steek de spoorweg dus niet meer 

over!! 

Je komt uit in de nieuwe wijk aan onze hoofdschool het Binnenhof en je wandelt 

verder tot je in de Generaal Lemanstraat arriveert! 

Veel wandelplezier gewenst!! 


