Trage wegen wandeling Schilde – Schijnvallei
Routebeschrijving

Afstand: 5,2 km
Opmerking: Waar de straten geen stoep hebben, wandelen we op het fietspad of links op
de rijbaan.
Vertrekpunt: de hoek van de Kasteeldreef en het Kerkplein te Schilde
•
•
•
•
•

Neem het Dorpslooppad tussen de begraafplaats en ‘Den Bieshof’ (het witte
gebouw).
Je kruist de Pastorijdreef en vervolgt het Dorpslooppad.
Uiteindelijk beland je in de Kleinbeekweg, die je aan de linkerzijde volgt tot die
overgaat in de trage weg Kleinbeekweg.
Deze brengt je op de Kempischveldweg welke je links inslaat.
Op het einde ga je rechts de Bredabaan op. Je wandelt nu heel even in Oelegem.
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Steek het Groot Schijn over en volg wat later in de bocht de Bredabaan
naar rechts.
Iets na de bocht neem je een pad rechts tussen een weide en een bosstrook.
Zo’n 450m later bereik je het natuurreservaat ‘De Pont’.
Daar neem je de Ponthoekweg en op het einde van die weg ga je linksaf.
Vervolgens neem je de eerste weg rechts en je blijft rechts aanhouden tot je terug
op een einde weg komt.
Daar ga je rechtsaf en wandelt zo voorbij de ‘Orangerie’.
Wat verder op het einde van de weg ga je links en je wandelt door de poort het
natuurreservaat uit. Recht over de uitgang neem je de ‘Vincke leije’ tot aan de
Speelhofdreef, waar je rechts gaat.
Een eindje verder, recht over ‘De Rentfort’ ga je links het ‘Stenenhoevepad’op en je
volgt dat - de Kasteeldreef overstekend – naast de school tot de Hoevedreef, waar
je rechts wandelt.
Op het einde van de Hoevedreef draai je rechts de Vennebosstraat in om op het
einde van deze straat de Kasteeldreef over te steken en links te nemen.
Zo kom je na zo’n 250m terug aan je vertrekpunt.

We hopen alvast dat jullie het een aangename wandeling vonden.
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