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WANDELCLUB NATUURVRIENDEN DEINZE
STARTZAAL: DE MASTBLOEM KRUISHOUTEM
Vanuit de dorpskern van Kruishoutem, gekenmerkt door zijn heuvelachtig
karakter en gelegen in het brongebied van de Molenbeek starten we onze tocht.
De kleinste afstand bewandelt het landelijke Kruishoutem, via het Nieuwe Plein
en de kerkhofweg stappen we richting Zijldegemkouter en trekken langs de
historische hoeves ’t Goed De Tuercys en het Goed ter Corpen en verder langs
het kasteel domein en het kasteel Aaishove (sinds 1973 als monument
beschermd) via de markt naar de rustpost
Mastbloem. Na een ruststop wandelen ze verder
over het Nieuwe Plein, de Warande en het
natuurreservaat Vuylbroek en langs licht hellende
kleine wegen door Hedekensdries en Focaerthof om
zo het eindpunt te bereiken.
De 10 – 15 – en 20 km trekken door de Warande
langs het Vuylbroek over hellende kleine wegen
richting Nokere en verder langs mooie onverharde
wandelpaden in een prachtig natuurgebied onze
rustpost in Nokere te bereiken.
Van hieruit doen de 15 en 20 km een lus, dalen
Nokereberg af en wandelen langs de Wortegemstraat en de Motte op het
onverharde Bouvelopad en komen voorbij de geklasseerde Ursmaruskapel en
verder langs onverharde veldwegen richting Wortegem om dan langs sterk
hellende wegen door het natuurgebied De Roetjes te stappen en na het
beklimmen van Nokere berg via het pad
langs de St Ursmaruskerk de rustpost in
Nokere een tweede maal te bereiken.

Van hieruit vertrekken alle afstanden samen langs een mooi pad richting
Holstraat waar de 20 km afsplitsen en de onverharde
Kasteeldreef volgen. Via de Oude Molenweg en de
Beerstraat vervoegen ze terug de10 km om samen door het
Kordaalbos te wandelen. Het Kordaalbos ongeveer 5 ha
groot wordt doorkruist van Oost naar West door de sterk
meanderende Kordaalbeek. Door dit prachtig natuurgebied
stappen we verder langs de Kordaalweg en de Lindeknok.
Langs kleine rustige wegen bereiken we via Hedekensdries
en Focaerthof ons eindpunt De Mastbloem waar ook dit
jaar een lekker eiermaal op de wandelaars staat te wachten.

Prettige wandeling

