Weerde - Weerdse Kronkelpad
31/3/2009

lengte
aard
vertrek
heenrit

7 km
veldwegen en weinig asfalt
aan de kerk
in Elewijt naar links, over de autostrade en rechts. Voorbij de wegversmalling
rechtsafslaan. Parkeermogelijkheden rond de kerk
GPS
Weerde - Dorpstraat kruispunt Pastorijstraat
wijzers
zeshoekige borden in oranje kleur
kaart
in dit bestand
commentaar mooi - goede bewegwijzering
bronvermelding http://toerisme‐vlaamsbrabant.skyblogs.be/post/6382101/voor‐je‐gewandeld‐weerdse‐kronkelpad en
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/wandelroute-weerdse-kronkelwandelpad-7-km/B5F98666-0299-1FB009B0B1AB4ABE6182

Route
1. we nemen de Dorpstraat in noordelijke richting (de ingang v.d. kerk aan de
rechterzijde). <Even voorbij het plein, op de hoek, een pareltje van een hoeve.
Rechtdoor>
2. rechtdoor en we steken de Schumanlaan (4-vaks) over en nemen na 20 m rechts een
dreef, langs het kerkhof wordt het een wegje, We volgen rechts en links naar de
Weerdse visvijver. We volgen de vijver naar rechts, door de heide
3. we volgen links mee tot we aan de de weg komen die aan de andere kant van de
visvijver loopt. Daar nemen we rechts tot aan de spoorweg. Daar links
4. we gaan onder de spoorweg en onmiddellijk rechts in de Kleine Osweg dezelfde
afstand terugkeren. Links de Kleine Osweg volgen
5. op het einde nemen we links de Gulderij, rechts meevolgen en links onder de
spoorweg tot de Heidestraat.
6. Op de grens met Zemst volgen de de Heidestraat naar links. Aan het volgende
kruispunt even rechts en terug links de Limietvoetweg, (ev. modderig na veel regen).
7. die volgen we een hele tijd en draaien links mee. Aan de boerderij gaan we rechtdoor
en komen op een asfaltweg. We kruisen de Damstraat en via een dubbele uitweg die
we rechts volgen en rechtdoor op een voetweg. Na 10 meter links een pad (nog voor
de grote baan). Op het einde slaan we rechts de Weverstraat in
8. in de 2e bocht naar rechts (GEVAAR : geen voetpad !) nemen links een aardeweg, de
Huidevetterstraat) en we kruisen nogmaals de spoorweg. We volgen de Zenne op de
dijk, naar links
9. aan de restanten van de watermolen nemen we scherp rechts en na een tijdje links de
Hauwlandweg. We komen terug aan de Zenne, die we volgen tot de Damstraat
10. daar links en voorbij de versmalling rechtds. Vervolgens na 50 m links het paadje naast
de school en op het einde rechts naar de kerk
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