Afsnee-Keuze wandelroute
Afstand: 9 km
Start en aankomst: Sint-Janbaptistkerk, Afsneedorp, Afsnee (Gent)
StapAf tips:
· De beschermde dorpskern van Afsnee, een deelgemeente van Gent, ademt een gemoedelijke sfeer uit. Spring zeker eens binnen in de romaanse Sint-Jan-Baptistkerk aan de Leie, die eigendom is van de Gentse Sint-Pietersabdij.
· Links van de kerk brengt de vriendelijke veerman wandelaars en fietsers van de ene oever naar de andere. Wie zin heeft, kan na deze wandeling nog even een (mini)tochtje over het water maken en een stukje van het natuurgebied Assels in Drongen verkennen.
· Waar de Veurestraat overgaat in Leieoever vang je achter de weilanden een glimp op van de Drie Leien, een plek waar de Leie twee richtingen
uit gaat. Op wandelen làngs de rivier is het nog even wachten tot voorbij de Goedingebrug.
· Op de akkers van de nieuwe zelfoogstboerderij Goedinge (Goedingenstraat 8) kan je (mits aankoop van een oogstaandeel!) zelf je groenten
komen oogsten. Er is ook een bloemenpluktuin. www.goedinge.be
· Via het voetgangersbruggetje onder de Goedingebrug bereik je de prachtige tweede lus van deze wandeling. Een aardepad leidt je een heel
stuk vlak naast de Leie, waar je uitkijkt op de villa’s en de schilderachtige dorpskern van Sint-Martens-Latem aan de overkant.
· Voorbij Latem stap je de Keuzemeersen in, een natuurgebied dat in de lente helemaal in bloei lijkt te staan. ’s Winters staan delen van de
meersen onder water en zie je hier massa’s watervogels en steltlopers. Via mooie weggetjes en graslanden met valpoortjes, kom je weer aan
Goedingebrug en van daar – dwars door de kouter – terug in Afsnee.
Cafétips:
Tip: Op deze route kom je, behalve restaurant Nenuphar vlakbij het startpunt, geen enkel café of restaurant tegen. Neem dus iets te drinken
of eten mee, en ga nadien nagenieten op deze terrasjes in de buurt.
· D’Ouwe Hoeve, Dorpsstraat 48, 9831 Deurle ( Sint-Martens-Latem)
Verzorgde brasseriegerechten, bereid met voornamelijk ambachtelijke producten uit de regio. Zalig terras op een van Vlaanderens mooiste
dorpspleintjes. www.ouwehoeve.be
· Den Atelier, Latemstraat 95, 9830 Sint-Martens-Latem
Gezellig dorpscafé met straatterras in het hart van het chique Latem.
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