Kobbegem - Dertien Bunders
4/4/2013
lengte
aard
vertrek
heenrit

10,5 km - afgekort 8 km
veldwegen
kerk - Lierput - Kobbegem
ring richting Groot-Bijgaarden. Afrit 10 richting Asse - rechts houden en N9 volgen
richting Asse. Na 4 km rechts richting Kobbegem en na ± 1,5 km links volgen
richting Kobbegem
GPS
Kobbegem - Lierput
wijzers
zeshoekige borden in oranje kleur
kaart
bijgevoegd
commentaar zeer mooie wandeling - glooiend terrein - ev. een modderige strook - prachtige
panorama's
bronvermelding
gedeeltelijk http://blog.seniorennet.be/hetpinegeltje2/archief.php?ID=76

route:
1. rechts van de kerk gaan we rechtdoor de Domberg in
2. aan de splitsing nemen wij de links stijgende asfaltweg <Mariakapel>
3. na de bocht bereiken wij de Lierput
4. We draaien rechts naar de boerderijen toe en komen in de Isidoor Crokaertsraat
(Zellik)
5. aan de bocht links ligt het vroegere "Schalienhof", thans nog bewoond maar niet meer
door boeren of pachters. We draaien wij links de aardeweg in
6. aan de Onze Lieve vrouwkapel gaan wij naar rechts en wat verder links richting
Relegem
7. Voorbij de boerderij bereiken we de Poverstraat, draaien links en even verder aan de
rechte hoek nogmaals links, opnieuw een veldweg
8. stijgend bereiken wij het plateau. Zigzag wandelend doorkruisen wij de akkers van de
Kruiskouter tot de de Sint Guduladreef. Nu zijn we in Hamme
9. we nemen links tot de Lindestraat, draaien links, wandelen de kerk voorbij en nemen
voor de kerkingang de weg rechts
10. op het plateau gekomen (aan een asfaltweg) hebben wij prachtige vergezichten.
11. we dalen rechts de veldbaan af. Even verder moeten wij naar links doorheen een bosje
12. aan de huizen, aan een kruispunt, nemen wij de eerste baan links
13. Even verder nemen we de veldbaan rechts en al stijgend bereiken wij de alleenstaande
boom == hier heb je de afkorting: naar links en richting kerk wandelen
14. nog even rechtdoor, dalend, komen wij aan de asfaltweg die wij rechts nemen
15. rechts gaan wij voorbij de brouwerij van de "geuze en kriek Mort Subite tot de kerk

