Via trage wegen wandelen omheen Nieuwkerken (11 km)
Deze luswandeling in Nieuwkerken trekt omheen de dorpskern. Je kan in principe overal beginnen.
Op de kaart is het vertrekpunt gelegen aan de Fietssnelweg naar Beveren (1) op 100 meter van het station!
Wandel je mee vanaf de Fietssnelweg? We bewandelen de lus tegengesteld aan de draaizin van de wijzers
van een uurwerk. De rode stippellijnen zijn dreven of paden. De zwarte zijn meestal smallere asfaltwegen. De
groene lijnen zijn varianten.

We stappen in de Kruiswegel tot het einde (2) , daar links in Kwakkelhoekstraat. Na 200 honderd
meter (3) rechtdoor de Mispelaerwegel nemen tot de Vlasbloemstraat (4), nu links en na een 300
meter (voorbij een plantenkweker)(5) rechts opnieuw de Mispelaerwegel (het naamplaatje is niet
zo goed zichtbaar) volgen tot het einde (6). Daar links in de Vrasenestraat en na 50 meter (7) rechts
de Kolkstraat indraaien. Een heel eind in Kolkstraat wandelen (voorbij de Kromstraat (8) en een
manège) tot (9). Daar links in de Portugezestraat. Na een 500-tal meter (10) links de
Schaliënhuiswegel in.
Voorbij de sportvelden aan een zitbank (11) wegel naar links nemen (Nieuwenwegel of
‘kabouterwegel’); let op de vele kabouters die er staan. Aan de messenschieter (12) rechts nemen.
Je komt aan een fietsenwinkel (13). De Vrasenestraat oversteken en in de Dorpswegel gaan. Aan het
kerkhof (14) links, die wegel blijven volgen rondom het kerkhof tot de wijk Kalverweide (15-16).
Daar rechts in de richting van de kerk gaan. Aan de (ronde) achterkant van de kerk (17) links nemen
tot de Nieuwkerkenstraat (18) en dan weer links. 100 meter richting station wandelen tot de
Armwegel (19), die je 50 meter inwandelt. In plaats van naar rechts te volgen, rechtdoor wandelen
(20), over de brug gaan en na 50 meter (21), naar links door het bos slenteren. Rechts blijven volgen
en de wegel (22) naast het bos volgen tot (23). Daar de Boschwegel naar rechts inslaan en na 50
meter (24) nog eens naar rechts. Nogmaals na een 50-tal meter (25) naar links een wegel inslaan.
Deze wegel gaat over in de Patorijstraat. Volgen tot het einde (26). Daar opnieuw de Pastorijstraat
naar links wandelen tot aan de school (27) en rechts de Peperstraat in. Na ongeveer 100 meter is er
links een wegel (Hazenpad)(28) die we helemaal uitwandelen (met verschillende haakse hoeken 2930). Je komt uit in de Zeveneekhoekstraat (31). 50 meter naar links Daar is een dreef (32) (Peter
Seghersweg) die je inslaat en volledig uitwandelt (33-34) tot de Geerstraat (35). 30 meter naar rechts
wandelen tot de Godschalkstraat (36). Links nemen, de Klapperbeekstraat met verkeerslichten (37)
oversteken en na 50 meter wandelen in de Uilestraat, de wegel (Rode Aardestraat)(38) inslaan en
uitwandelen tot de Meesterstraat (39), naar rechts en na 50 meter opnieuw links een wegel (40)
nemen en volgen tot het einde (41). Je komt in de Theofiel Ellegierslaan. Deze straat blijven volgen
(42) en de eerste straat rechts (43) (Wallenhof) inslaan. Je komt opnieuw in de Meesterstraat (44).
30 meter naar links (45). Dan rechts de Kleine Uilenwegel (46-47) inslaan, helemaal volgen naast het
sportplein tot aan de Fietssnelweg F4 (48). Naar Links, dus richting station Nieuwkerken (49-50-51)
volgen tot voorbij het station en verder (51-52-53) naar Beveren toe tot je opnieuw aan het
startpunt (1) uitkomt. De lus is hier gesloten!
3 mogelijke kortere versies door de groene stippellijn te volgen: A : van 5 naar 15
C : van 23 naar 44

B : van 11 naar 28

Deze wandelroute is niet aangegeven door bordjes en heeft ook geen naam. De totale lengte van de
basiswandeling is bijna 11 km. De tocht kan ook met de fiets worden gereden. Opmerkingen, vragen of
suggesties kan je doormailen naar gilbert.cant@gmail.com
Een ‘printbare’ beschrijving en ook meer wandelingen op : https://hetgroenewaasland.be/wandelingen.

