
ZATERDAG 19 MAART / 26
STE 

GULDEN EITOCHT 

KRUISHOUTEM / WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE 

START:GEMEENSCHAPSZAAL DE MASTBLOEM / AFSTANDEN 6-10-15-20 KM 

Vanuit de Mastbloem in het centrum van de gemeente, gekenmerkt door zijn 

heuvelachtig karakter en gelegen in het brongebied van de Molenbeek starten 

we onze tocht. Langs een mooi 

wandelpad stappen we door het 

Focaerthof naar  de Hedekensdries 

waar de 6 Km wandelaars afsplitsen 

en verder het landelijke 

Kruishoutem blijven bewandelen. 

Via een mooie onverharde dreef 

komen ze langs het kasteel Aaishove 

sinds 1973 als monument beschermd 

en stappen verder langs de kerk en 

het marktplein naar de rustpost in de Mastbloem. Van hieruit gaan ze via de 

Hedekensdries langs licht hellende wegen door de Warande en komen langs het 

Natuurreservaat het Vuylbroek om dan over het Nieuw Plein te stappen richting 

Mastbloem. 

De 10-15-20Km starten samen met de 6Km om na een eerste splitsing langs 

enkele hellende onverharde wegen richting Nokere te trekken, in de van De 

Voordeweg wandelen ze voorbij SHOESORNOSHOES, het museum werd 

omstreeks 2006 geopend, een collectie”Tribal and Ethnic footwear of the world” 

word er onafgebroken tentoon gesteld alsook honderden schoenen gedragen 

door beroemde artiesten van over de hele wereld. We trekken verder door de 

Beerstraat vanwaar we een prachtig 

zicht hebben op het “Hof Ter Swaan”, 

een mooie omwalde historische hoeve. 

Via een mooie onverharde kasteeldreef 

wandelen we langs het park met het 

Kasteel Ruffo De Bonnval om dan 

verder Nokereberg af te dalen om zo 



onze rustpost in Nokere voor een eerste maal te bereiken. 

Hier doen de 15-20Km een lus langs 

hellende wegen en het onverharde 

Bouvelopad stappen we door het 

Natuurgebied de”Roetjes”, na een paar 

nijdige klimmetjes wandelen we verder 

langs het kasteeldomein van Baron 

Cassier met zijn mooi kasteel omringd 

door een 12 ha groot landschapspark om 

dan na het beklimmen van Nokereberg 

de rustpost in de schaduw van de St Ursmaruskerk een tweede maal te bereiken. 

Na de stop wandelen we verder met de 10Km en dalen af naar het Kordaalbos. 

Het Kordaalbos ongeveer 5 ha groot wordt doorkruist door de sterk meanderde 

Kordaalbeek, langs het sterk hellende Kordaalpad en kleine rustige 

landbouwwegen stappen we verder richting Warande, waar de 20km nog eens 

afsplitsen richting Kapelhoek en dan via Zijldegem kouter en St Elooiskeer en 

een wandelpad het Nieuwe Plein te bereiken. De 10-15Km stappen verder door 

de Warande langs het Vuylbroek naar het Nieuwe Plein om samen met de 20Km 

even verder de startzaal terug te bereiken waar het lekkere eiermaal u 

aangeboden door WND op jullie staat te wachten.     VEEL WANDELGENOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


