Nossegem - Noskoems wandelpad
25/11/2014

lengte
7,5 km
aard
asfalt - veldwegen en wat drukke hoofdwegen
vertrek
Sint-Lambertuskerk Nossegem
GPS
Nossegem - Driesplein
wijzers
zeshoekige borden - soms ontbreken ze
kaart
in dit bestand
commentaar spijtig van het industrieterrein dat moet doorlopen worden
bronvermelding http://www.routeyou.com/route/view/172403/wandelroute-noskoems-wandelpad.nl

route:
1. aan de kerk een asfaltpaadje, langs een kapelletje, onder de spoorweg en er even
langs. Het asfalt gaat over in een betonnen pad <open veld, tot vlak bij de startbaan
baan>
2. T-kruispunt: links over de spoorweg en daarna rechtdoor onder een andere spoorweg
<klimmen> - <begin industriepark>
3. aan een rond punt gaan we rechtdoor tot aan de Leuvensesteenweg. We nemen er
links en aan de verkeerslichten met het zebrapad, ter hoogte van de
brandweerkazerne, steken we de Leuvensesteenweg over en gaan naar rechts en
vervolgens de 1ste links
4. op het einde links en na 20 m rechts een pad volgen (voetweg 12 en 13) <einde van
het industriepark> tot aan de Mechelsesteenweg
5. we nemen links en onmiddellijk rechts een smal pad
6. zigzaggend komen we aan de Colruyt op de Leuvensesteenweg. We gaan rechts en
de 1ste straat rechts (geen aanduiding - Voskapelstraat). Hier volgen we het Dr Portraywandelpad
7. aan de 2e verhoogde berm, na huisnummer 42, nemen we links, door het veld tot aan
een asfaltweg die we links volgen tot de Leuvensesteenweg, die we kruisen en
rechtoor
8. over de spoorweg en rechtdoor een veldweg <opnieuw in een agrarisch gebied, dat bij
helder weer zowel op de Sint Romboutstoren in Mechelen als op een stukje Brussel en
het Atomium uitkijkt - zicht op landingsbaan nr 25 en de laagbouw van centrum
127bis>
9. aan de Mechelsesteenweg gaan we naar links (geen bordje) en na 200 m naar rechts
(Melsbroekstraat) richting voetbalveld. Voorbij het voetbalveld volgen we links mee
10. na ± 200 m, vlak vóór de weg naar links afdaalt en niet meer toegankelijk is, nemen we
links een asfaltpad dat eveneens afdaalt door een holle weg
11. aan het kerkhof gaan we rechtdoor, over de spoorweg. Aan een kruispunt eveneens
rechtdoor en vervolgens rechts naar de kerk

12.

