Trage Wegen wandeling Wijnegem
Routebeschrijving : (6,44 km)
Startplaats :
Parking achter Taverne De Swaen
(Toegang naast De Swaen, Turnhoutsebaan 387, Wijnegem)
We verlaten de parking langs
de uitrit en gaan linksaf de
dreef van het park in. We
volgen de dreef tot aan
wandelknooppunt 15. Hier
gaan we rechtsaf en volgen het
pad via wandelknooppunt 18
naar wandelknooppunt 17 en
vervolgens rechtsaf naar
wandelknooppunt 16. We gaan
weer rechts richting
wandelknooppunt 13. We
wandelen langs het zwembad
en bereiken zo de Kasteellei.
Hier gaan we rechtsaf en
volgen de straat tot het einde.
We draaien rechts de
Stokerijstraat in en volgen deze
tot juist vóór het huis met
huisnummer 13 waar je
schijnbaar de privé van de
bewoners op gaat en rechtdoor
het paadje volgt tot waar dit naar rechts afbuigt. Daar steken we links via het trapje
het kleine en enige obstakel over. We volgen het bospad tot het einde. Hier gaan
we linksaf. De brede weg eindigt op de Oelegemsteenweg, een drukke baan met
veel verkeer. We gaan rechts en volgen de baan over het fietspad tot aan de eerste
weg rechts (Schijnaard). We nemen deze weg en slaan op het kruispunt linksaf.
Op het volgende kruispunt steken we de baan over en we nemen rechts tegen de
rijrichting het fietspad. We volgen het fietspad tot over het bruggetje en nemen dan
de eerste weg rechts, het park in. Deze volgen we om even verder bij de bocht
naar links het eerste pad rechts in te draaien. We blijven dit pad volgen tot aan de
spitsing en we gaan links verder tot voorbij de speeltuin. Hier nemen we rechts het
kasseienwegje en volgen dit tot aan het einde, waar we de dreef van het park
rechts indraaien. Even verder bereiken we aan wandelknooppunt 15 het einde van
de zoektocht. Van hier terug naar de startplaats is nu niet ver meer.

