Via trage wegen wandelen omheen Bazel (8,6 km )
Deze luswandeling in Bazel trekt omheen de dorpskern. Je kan in principe overal beginnen.
Op de kaart is het kruispunt Hoogstraat-Noenstraat het vertrekpunt 1. Een alternatieve
startplaats is de vijver van kasteel Wissekerke in Bazel-centrum (11). In ‘normale’ tijden is in
het centrum van Bazel voldoende ‘versnapering’ te kopen.
Wandel je mee vanaf de Hoogstraat? We bewandelen de lus tegengesteld aan de draaizin
van de wijzers van een uurwerk.De zwarte stippellijnen zijn dreven of paden. De rode zijn
meestal smallere asfaltwegen. De groene lijnen zijn varianten.
We stappen in de Noenstraat (dreef) van (1) naar (2) (daar links) en via de Breestraat tot de
Nieuwe Baan (3), die we oversteken en we volgen de Nobeekstraat. Bij punt (4) rechts een
wegel inslaan, vervolgens links (5) tot (6), waar we de Rupelmondestraat kruisen en volgen
tot (7). Daar links tot de Blauwe Gaanweg (8). Rechts nemen. Een 100tal meter de Blauwe
Gaanweg volgen tot 30 meter voorbij de Eikenlaan. Daar (9) links een dreef inslaan en
parallel met de Eikenlaan stappen tot de vijver van het kasteel Wissekerke (10) en (11).
Wandel verder in Beekdam tot (12). Even naar rechts in de Kemphoekstraat en bij (13) links
een wegel inslaan en 100 meter volgen .
Bij punt (14) naar links en een beetje verder naar rechts gaan tot aan de hoofdweg
(Kruibekestraat (16). Helaas moeten we nu een honderdtal meter naar links op die drukkere
weg tot (17). We slaan rechts af in de Louis De Poodtstraat, die we helemaal bewandelen tot
het eind. Daar naar rechts in de Vanderkinderenstraat tot we links een (bijna verstopt) smal
pad (19) vinden. Dit pad volgen we helemaal (zigzag) en via een houten vlonder komen we
aan een plein (21). Daar een wegel volgen zoals op het plannetje tot (22). We kunnen de
huizen (23) bereiken door over een grasplein te gaan en komen in Weispoel. Deze
uitwandelen tot de Kerkstraat (24). Links nemen en na 50 meter (25) rechts de straat
Kerkwegels inslaan. na een paar honderd meter, de 2de wegel rechts inslaan (27) en die
volgen tot het kruispunt Hoogstraat/Donkerstraat (28). Nog een halve km wandelen in de
Hoogstraat en we komen opnieuw aan het startpunt. De lus is hier gesloten!
Deze wandelroute is niet aangegeven door bordjes en heeft ook geen naam. De totale lengte
van de basiswandeling is ongeveer 8,6 km. Je kan zelf de basiswandeling aanpassen met
verschillende varianten. De tocht kan ook met de fiets worden gereden. Misschien moet je
voor heel kleine stukjes naast je fiets wandelen.
Opmerkingen, vragen of suggesties kan je doormailen naar gilbert.cant@gmail.com
Meer wandelingen:
https://hetgroenewaasland.be/wandelingen

