wandeltocht Haasdonk
11 km Wandelen in Haasdonk

De wandelkaart op volgende pagina is gebaseerd
op openstreetmap. Zie www.openstreetmap.org.
“OpenStreetMap is een kaart van de wereld, gemaakt door mensen zoals u en vrij te gebruiken
onder een open licentie.”

Deze noordelijke luswandeling in Haasdonk
trekt omheen de dorpskern. Je kan in principe
overal beginnen. Op de kaart (zoz) is de kerk
van Haasdonk als startpunt S1 aangegeven.
Een alternatieve startplaats S2 kan Hof ter
Saksen zijn, waarbij een bijkomende verkenning
van Hof ter Saksen een lekker dessert vormt.
Trouwens in ‘normale’ tijden kan je op zondag
en woensdag (2u-6u) de cafetaria van Hortus
ter Saksen een bezoekje brengen.

(S1) Wandel je mee vanaf de kerk? We bewandelen de lus tegengesteld aan de draaizin van de wijzers van een uurwerk. (Tegenuurwerkwijzerszin …)

Neem de wegel naast het kerkhof (200m) en helemaal op het eind (2) ga je links tot de Mandemakerstraat, dan via de Blokmakerstraat naar
Keizerstraat (3).
Daar ga je rechts ; vervolgens, na 600m, kom je
op de Heirbaan (4).
Daar neem je links een dreef waarin ‘Hof ter
Snoecke’, een oude omwalde hoeve, is gelegen.
Wandel 600m tot de Melselestraat (5).
Hier sla je linksaf. Na ongeveer 150 meter (6),
rechts voetweg 49 nemen en 1 km volgen tot een
asfaltweg (7), daar links, vervolgens rechts inslaan.
Deze dreef in Hof ter Saksen uitwandelen tot de
Zandstraat (8).
Nu 200 meter naar links tot de Oude Baan (9).
Deze smallere asfaltweg 800 meter volgen (10),

dan links 1200m stappen op een wandelpad (een
vroegere spoorweg). Ondertussen de Kruisstraat
‘kruisen’! Als je niet meer verder kunt (11) naar
links een boswegel 900m blijven volgen. Je komt
in de wijk ‘Dennenlaan’ (12).
Deze uitwandelen (800m.) tot in de Stuurstraat
(13). Daar rechts nemen (ongeveer 200m).
Een boswegel links (14) inslaan en 300 meter volgen tot de Tassijnslaan (15).
Daar links nemen en 600m volgen op het afgescheiden fietspad tot juist voorbij het kruispunt ‘De
Bank’ (16). Daar sla je rechts een dreef in.

Hier is een variant mogelijk.

Na 200m (17) links afslaan tot je na 450m in de
Vestingsstraat, vroeger Fortstraat, komt (18).

Rond de wal van het fort wandelen is best een
aangename variant.

Deze kasseiweg volg je naar links (500m) tot de
Bergstraat (19). Oversteken en in de Buynderwegel wandelen (430m ) tot de Perstraat (20).
Daar even links, dan rechts de Blokmakerstraat in.
Na 100 meter in de haakse bocht de wegel rechtdoor nemen tot het kerkhof (2).
De lus is hier gesloten! De kerk zie je aan de linkerkant, dus nog 200 m wandelen.
Proficiat, je hebt het gehaald !

De tocht kan ook met de fiets worden gereden.
Misschien moet je voor heel kleine stukjes naast je
fiets wandelen.

Deze wandelroute is niet aangegeven door bordjes en heeft ook geen naam. De totale lengte van
de basiswandeling is ongeveer 11 km. Je kan zelf
de basiswandeling uitbreiden met verschillende
varianten

Opmerkingen, vragen of suggesties kan je doormailen naar gilbert.cant@gmail.com

kasteel van Hof ter Saksen
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Een bezoekje aan Hof ter Saksen brengen is
zeker de moeite waard!

omgeving fort Haasdonk
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