luswandelingSint-Gillis-Waas
Kemzeke
10 km

1-3

Annie De Jong

Vertrekpunt van de wandeling:
Bistro de Route- Stationstraat 201, St- GillisWaas. Zie plannetje op volgende pagina.
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
Bistro de Route?

1-3

3

Beschrijving:

Met je rug naar Bistro “De Route”(1), steek je de
fietsroute Sint-Niklaas-Hulst over, en neem je het
aarden pad achter de haag, naar rechts (2).
Loop dit uit tot je na 700 meter aan de kruising
komt met de Watergang der Hoge Landen (3)
(aan fietsknooppunt 81). Sla hier linksaf op het wandelpad langs het water; wat verder steek je eerst
de Holdamstraat (4), en vervolgens de Holstraat
(5) over (fietsknooppunt 84).
Kies na een 30-tal m aan de sluis (5a) voor de
zandweg aan de andere kant van het water.
Wandel 500 m verder tot de weg zwak naar
rechts afbuigt (6) (knooppunt 42 van het ruiterpad).
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Steek iets verder de beek over naar links, ga dan ±
20 m naar links, en neem meteen rechts (6a) het
graspad; volg dit verder rechts- links- rechts- links
tussen de velden.
Als je aan de bebouwing komt loop je rechtdoor.
Dit pad is op ’t eind verhard, en eindigt aan de Kemzekestraat (7) die je naar links inslaat.
Wandel hier het veiligst aan de linkerzijde van de
straat. Je bemerkt na 400 m, voorbij het huis met
huisnr. 6A aan de rechterkant (8), de Baulooweg
(9) (beton/ grasweg). Deze slingert zich langs akkers, weiden en boomgaarden naar de Heerweg.
Aan het bord van de Tempusroute (10) kies je ook
rechtsaf, richting de Twistkapellekes.
Deze laat je links liggen en je stapt een 700 m op
het bochtige fietspad van de Heirstraat tot aan het
bordje van de Pachtgoedweg links (11).
Neem deze weg (beton/gras) die wat verder een
hoek naar links maakt (12), en je naar de Grouwesteenstraat brengt (13). Kies daar rechts, en
vervolg je wandeling een 300 m via het fietspad,
tot aan de Feuseldreef (14), die je links in gaat.
Deze dreef leidt naar een omwalling (het Hof ter
Grauwesteen) (15).
Je slaat hier linksaf de Klokputweg in. Neem vervolgens de hoek naar rechts (16), en loop door tot
aan het Heerwegpad met zitbankje (aan je linkerkant) (17).
Neem het smalle Heerwegpad (18), volg na ±
100 m de bocht naar links (19).
Zo kom je na 200 m op de Heerweg (20) waar je
rechts afslaat.
Je wandeling gaat na 200 m, links verder via de
Astweg (21), tot aan de Aststraat (22).
Kies daar rechts en wandel tot aan het kruispunt
met de fietsroute Sint-Niklaas-Hulst (23).
Als je die links op gaat brengt het je na 600 m
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.

