ZONDAG 09 APRIL 2017 I 15DE KUNSTTOCHT I MACHELEN A / D LEIE

WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE (WND)
START: VIPSO LEIELAND AFSTANDEN: 6-9-12-15-20-25 KM
We starten onze tocht vanuit Vibso Leieland en na ongeveer 50 m volgt een
eerste splitsing. De 25 km gaan de eerste maal links langs het Raveel Museum,
waar een 300-tal eigen werken en
een 2500 tekeningen van deze
gekende kunstenaar zijn
ondergebracht. Ze stappen verder
over het dorpspleintje langs De
Karper en de Genomen Trapweg
voorbij de vroegere woning van
Roger Raveel, door open kouter
gebied richting Olsene Kasteel.
Door een prachtige onverharde
dreef wandelen ze verder voorbij
Olsene Rotse een gekend bedevaartsoord.
Langs rustige kleine wegen gaat het richting
Machelen. Via het Raveelpad langs een
Oude Leiearm en de mooie zitkade aan
Machelenput komen ze terug in de startzaal
waarna ze samen met de 6-9-12-15 en 20km
rechts de Leihoekstraat volgen waar even
later de 6 km afsplitsen om verder het
landelijke Machelen te bewandelen. Ze
volgen de Leieoever en de paden langs
Machelenput richting rustpost. Bij een
tweede lus bewandelen ze tal van paadjes in
de Tuinwijk en rond het Frans Kerkhof om
zo terug naar de startzaal te komen.
De 9-12-15-20 en 25 km trekken verder de
brug over en volgen de Leieoever tot in
Gottem. De 9 km volgen dan de Ardeense

Jagerstraat tot aan de rustpost in
Gottem. De 12-15-20-25 km volgen
verder de Leieoever, gaan dan het
visserspad in en wandelen door
prachtig onverhard natuurgebied
langs het stilste plekje van Zulte en
volgen zo verder de Oude
Leiemeander. Via enkele kleine
landbouwwegen komen we in de
rustpost De Vlasschuur in Gottem
aan.
Hier doen de 15-20-25 km een lus richting Wontergem langs onverharde wegen,
het Vondellos,het Knuppelpad en het pad Den Duiker, om dan via de Warande en
de Molenweg de rustpost in Gottem een 2de maal te bereiken. Waarna alle
afstanden terug keren via de Vondelvallei en de Oude Koeweg wandelen we
richting Grammene waar we de Oude Heirbaan dwarsen en verder stappen langs
het pad Natte Meersen en de onverharde Meirekouter richting Leieoever We
volgen de Leie richting Machelen stappen de brug over en komen verder in het
natuurgebied rond Machelenput. Door mooie bosdreefjes en enkele paadjes
bereiken we terug de startzaal. Nu kan ook iedere ingeschreven wandelaar nog
voor 1€ het museum Roger Raveel bezoeken op vertoon van de controlekaart.
PRETTIGE WANDELING

