Wandeling Ruilverkaveling Vrasene / Sint-Gillis-Waas
Wandelen doorheen het ruilverkavelingsgebied RVK Vrasene - Sint-Gillis-Waas langs trage
wegen (11 km). Je kan in principe overal beginnen.
Het startpunt (1) ligt in de dreef naast het bufferbekken aan de Nieuwkerkenstraat tegenover
nr 17. Zie plannetje. 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 bufferbekken?
Wandel in de dreef tot (2) en ga naar rechts. Een 30-tal meter verder kom je in de Schuilhoek
(3), ga hier naar rechts en loop een 50 m op deze weg tot op de linkerkant de Schuilhoekweg
(4). Sla deze kasseidreef in en blijf die volgen, deze buigt eerst af naar rechts (5) en dan naar
links (6). Laat de voetweg (7) aan je rechterkant liggen en stap verder tot de Vrasenebeek (8).
Ga hier naar links en loop naast de beek tot het brugje aan de rechterkant (9), steek de brug
over en zet de weg verder tot de kasseiweg (10), ga 30m naar links en ga in de dreef (11) op
de rechterkant. Loop de dreef uit tot de Blauwestaakweg (12) en sla linksaf. Stap verder en
steek de Laarstraat (13) over en een eind verder steek je de Smoutstraat (14) over. Als je aan
een T komt (15), ga dan naar links tot (16), hier naar rechts en volg deze dreef tot de
Samelstraat (17). Hier ga je naar rechts. Laat de straat (18) op de linkerkant liggen en stap
verder tot de Moortelweg (19). Sla de Moortelweg in en na ongeveer 50 meter ga je in een
dreef (20) op je linkerkant. Wandel deze dreef uit tot de Zijpstraat (21), hier naar rechts en
stap verder. Laat de Smoutstraat op de rechterkant (22) liggen en stap verder tot de Laarstraat
(23). (Hier staat een picknicktafel).
Steek de Laarstraat over en wandel verder in de Vijverstraat, laat de Kalissestraat (24) op de
rechterkant liggen en stap verder tot de volgende straat links, de Kleine Laarstraat (25), ga
hier in en stap tot het driehoekig pleintje (26); ga hier een 20-tal meter naar rechts en wandel
dan in de mooie bomendreef op de rechterkant (27). Stap deze uit. Ga naar links in de Kleine
Kouterstraat (28) tot de Kleine Laarwegel (29) op de rechterkant. Loop hier in tot de
Kalissestraat (30), sla links af, laat de voetweg op de rechterkant (31) liggen, steek de Blauwe
Staak (32) over en stap tot aan de beek (8). Steek de beek over en sla onmiddellijk linksaf. Hier
volg je dan de Vrasenebeek tot de Steenbeekstraat (33), stap naar rechts de Steenbeekstraat
in tot de eerstvolgende voetweg op de rechterkant (34). Ga hier in en wandel tot een T (7). Nu
wandel je terug naar het startpunt (1).
(Dwz : ga naar links, wat verder (6) naar rechts en dan naar links (5). Wandel tot de Schuilhoek
(4), ga hier naar rechts tot de voetweg aan de linkerkant (3), sla hier linksaf, stap voorbij (2)
en ga naar (1) tot het startpunt.)
Deze wandelroute is niet aangegeven door bord. 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

