Luswandeling Beveren – Melsele 8.5 km
Vertrekpunt van de wandeling:
Het stationsgebouw op het Stationsplein van Beveren.
De rode stippellijnen zijn dreven of paden. De zwarte zijn meestal smallere asfaltwegen.
De groene lijnen zijn varianten.
Mogelijke kortere versies kan je gemakkelijk ontdekken op de kaart.
Wandel je mee vanaf het startpunt (1) aan het stationsgebouw van Beveren?
Beschrijving wandeling Beveren-Melsele:
Met je rug naar het stationsgebouw (1), stap je naar rechts (voorbij de post) naar de Cortewalledreef
(2). Die volg je. Na 600 meter is er een haakse bocht naar links in (3). Wandel tot het 2e pad op de
rechterkant (4) met bord ‘scouts St. Heronymus’ en sla hierin, zodat je door het park Cortewalle
wandelt. Volg dit pad, (aan splitsing rechts houden) steek een brug over en ga verder over 2e brugje
tot de Essendreef (5). Ga hier naar rechts, stap na een 50-tal meter (6) op je linkerkant voetweg 36
(ook een fietspad) in. Neem na ± 100 m de eerstvolgende dreef op je rechterkant (7) tot de
verkeersarme Gentstraat (8). Hier linksaf slaan en deze straat volgen, voorbij (9) tot je op je rechterkant
een wegel tegenkomt (10). Volg deze wegel tot aan de Spoorweglaan (11). Ga naar rechts in de
Spoorweglaan, het rondpunt oversteken(12), (laat de Appelstraat rechts liggen), en vervolg de
Spoorweglaan tot voor het spoor (13). Sla linksaf en ga verder op dit pad langs het spoor tot de trage
weg (14) op de linkerkant. Sla die in, steek 2 brugjes (15) over en stap tot de Pauwstraat (16). Ga hier
naar rechts, laat de 1e straat links liggen en stap tot aan de Poenjaardwegel aan de linkerkant (naast
de Vogelkerslaan) (17), Neem deze wegel, ga verder voorbij de hondenwei (18), de zijwegel met brugje
links laten liggen en ga heel even in het volgende pad (19) op je linkerkant (aan vuilbak en bord ‘honden
aan de leiband’), en sla na een paar meter de wegel rechts in door het bos (evenwijdig aan de
Poenjaardwegel) tot het einde (20). Ga naar links, steek het brugje over en sla na ± 20 m linksaf in pad
met houtschors (21). Stap door het landschapspark Molenbeek tot over de brug (23) en neem daar
onmiddellijk de (onduidelijk) wegel rechts tot de Molenbeekweg (24). Hier dit pad naast de
Molenbeekweg naar rechts volgen, op het einde gaat deze weg over in een verhard pad (25). Steek het
brugje rechts over en ga verder naar links tot de Spoorweglaan (26). Hier linksaf en na een 20-tal meter
de 1e straat rechts (Kerkenhoek) nemen. Gebruik het pad links (28). Wat verder (29) steek je links het
brugje over en stap (30) in de Jozef Balstraat. Na ± 50 m rechtsaf slaan. Stap deze straat uit tot de
IJzerstraat (32). Sla hier linksaf en een 30-tal meter verder naar rechts de Eikenlaan in (33). De Eikenlaan
maakt een hoek naar links, blijf deze volgen en stap tot het Hazenhof (rechts) (34); sla hierin, deze weg
maakt een haakse bocht naar links, blijf volgen tot (35) waar de weg overgaat in een pad, volg dit pad
tot het einde (36). Daar voetweg 36 naar rechts inslaan. Volgen tot de Essendreef (6). Ga hier naar
rechts tot de ingang van de parking van het Koetshuis (37). Betreed die parking, steek rechts (38) de
hangbrug over en wandel op het pad door het park tot het fietspad, volg dit fietspad (39) naar links
(evenwijdig met de N70/Grote Baan), en ± 20 m voor de fietsbrug wandel je dan verder over het
grasplein tot op de linkerkant een pad (40) dat je naar links inslaat tot voorbij het kasteel (41) en ga
daar rechtdoor verder door de ommuurde ‘Kruidentuin en wijngaard’ en neem na 70 meter het 1e pad
rechts (42) tot de Zwarte dreef (43), dan een 70-tal meter naar rechts tot op de linkerkant de Lange
Dreef (44). Je ziet het cultuurhuis ‘Ter Vesten’. Stap deze Dreef in tot de Gravendreef (45). Ga hier naar
links tot het Stationsplein (2). Dan naar rechts tot het Stationsgebouw (1).
Hier ben je terug bij het vertrekpunt van deze wandeling (1).
Deze wandelroute is niet aangegeven door borden. In principe kan je overal starten en volgens
stijgende nummers de luswandeling afwerken. De tocht kan ook met de fiets worden gereden.
Opmerkingen, vragen of suggesties kan je doormailen naar gilbert.cant@gmail.com
Een ‘printbare’ beschrijving, een GPX-bestand, nog meer wandelingen, extra informatie op:
https://hetgroenewaasland.be/wandelingen.

