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Foto-zoektocht richting zuid (4 km )
Wandelen doen we over grotendeels rustige wegen, die ook geschikt zijn voor buggy’s en
loopfietsjes. Stapschoenen zijn wel aan te raden. Alle foto’s zijn zichtbaar vanop openbaar
domein.
Hou je steeds aan het verkeersreglement en de geldende coronamaatregelen.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Veel wandelplezier!

Routebeschrijving:
Alle foto’s van deze tocht passeer je onderweg. Zet jij deze in de juiste volgorde?
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We vertrekken aan de kerk van Liezele en gaan de Turkenhofdreef in voorbij de
basisschool.
We vervolgen de weg voorbij het kerkhof. We volgen de veldweg (voorbij Esdoorndreef)
recht door en nemen de eerste veldweg links = Borgerhoutdreef.
Aan het einde van deze dreef gaan we naar rechts, richting kapelletje. Aan het kapelletje
gaan we links en volgen de Leroystraat rechtdoor. Volg richting wandelknooppunt 10.
Daarvoor nemen we de bocht naar links (Margrietstraat) tot ze de Theo Andriesstraat
bereikt. Daar slaan we links af (eerst even op het fietspad = rechterkant van de weg, verder
op het voetpad = linkerkant van de weg). Ter hoogte van de wegverhoging ( na nummer 26)
gaan we naar links en nemen de veldweg.
Aan het einde rechts (De Saegherstraat). Bij de kruisbaan even links om onmiddellijk rechts
de steentjesweg te nemen, richting Kossaardhof.
Daarna rechts, Vincetstraat, om bij het kruispunt (Liezeledorp) naar links te gaan.
Onze wandeling eindigt op het pleintje tegenover de kerk.
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Foto-zoektocht richting noord (4 km )
Wandelen doen we over grotendeels rustige wegen, die ook geschikt zijn voor buggy’s en
loopfietsjes. Stapschoenen zijn wel aan te raden. Alle foto’s zijn zichtbaar vanop openbaar
domein.
Hou je steeds aan het verkeersreglement en de geldende coronamaatregelen.
De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Veel wandelplezier!

Routebeschrijving:
Alle foto’s die bij deze tocht horen passeer je onderweg. Zet je deze in de juiste volgorde?
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We vertrekken aan de kerk van Liezele en gaan de Turkenhofdreef in voorbij de
basisschool. We vervolgen de weg voorbij het kerkhof en nemen dan de veldweg aan de
rechter kant.
Deze wandelen we af tot de kruising met de straat naar Puurs. We dwarsen Liezele-dorp en
nemen het voetpaadje langsheen Hof ten Broek. Dit wandelen we verder tot bij het Fort
van Liezele.
Daar gaan we, VOOR de afdaling, naar links en lopen dit paadje verder (langs de
hondenweide) en dalen verder af naar het bosgedeelte rond het Fort.
We volgen het pad tot op de beton baan(Fortbaan). Daar gaan we links naar het Wijland.
Die baan volgen we tot ze de Hof ten Berglaan dwarst. We steken recht over naar de
Brandstraat. Neem de eerste straat rechts (Koewei) We volgen daar Branderveld en
blijven aan de rechter kant van het ‘plein’. Via een voetpaadje komen we op de Puursheide.
Daar stappen we links tot bij de Heidemolen. Dan recht door (Heide) tot aan de hoofdweg.
Voor de veiligste route, steek de straat over en stap rechtdoor over het grasveld terug naar
het paadje langs Hof ten Broek. Steek aan het einde van het paadje opnieuw de straat over
en wandel aan de rechterkant van de weg verder richting kerk.
Onze wandeling eindigt op het pleintje tegenover de kerk.

