
 

GEZINSBOND AALST 

 

FOTOTOCHT! 

Beste deelnemer, 

Hartelijk welkom op onze eerste lente - fototocht.  

Ontdek aan de hand van foto’s een mooie wandelroute van ruim 9 kilometer aan de rand 

van Aalst. LET OP! De wandeling is niet overal buggy-vriendelijk. Bij regenachtig weer kunnen 

de wandelpaden er modderig bijliggen. 

Neem een ludieke foto tijdens de wandeling, stuur deze voor 22 april  naar 

info@gezinsbondaalst.be of post hem op onze FB pagina.  

VEEL PLEZIER !!! 

mailto:info@gezinsbondaalst.be


 

We starten in de Rerum Novarumstraat te Aalst op de parking van het “ Sociaal centrum” 

Immerzeeldreef. 

 

 



We vertrekken richting bouwwerf, weg van Immerzeeldreef dus. 

Net voor de bouwwerf slaan we links in. 

 

 

Dit paadje blijven we volgen tot aan de Oude Denderbrug die we overstappen. 

 

 

Links vind je een bordje met de uitleg over het Kluisbos waar we nu naartoe stappen. 



 

 

Aan het kapelletje “ Heilig Hart van Jezus” steken we over en slaan, rechts van het kapelletje 

de wandelweg in. 

 

 

Een eindje verder laten we straat rechts liggen en volgen het wandelpad verder. 



 

 

Links en rechts vind je een knuppelpad. Avontuurlijke kinderen en volwassenen kunnen dit 

knuppelpad volgen. 

knuppelpad rechts 



knuppelpad links 

 

 



 

Aan het einde van de weg, in de bocht stappen we links richting bos.  

 

 

We stappen het bos in en volgen een tijdje de wandeling van Natuurpunt. 



 

Wanneer we een tijdje door het bos gelopen hebben, moeten we links inslaan. Let goed op, 

dat je niet er niet voorbij loopt! Niet de hoofdweg volgen die naar rechts afbuigt. Links het 

Kluizenbos instappen. 

 

 



 

Wanneer je in het bos kan kiezen tussen links of rechts, ga je altijd naar links. We blijven aan 

de buitenrand van het bos. 

 

Ook hier stappen we terug naar links zodat we op de Affligemdreef uitkomen. 



 

Op de Affligemdreef aangekomen, stappen we naar rechts, richting Abdij Affligem. Let op 

want aan “ De oude Snas” steken we de straat over. Wie het wenst kan hier op zaterdag en 

zondag een drankje (meeneem) nuttigen. We zetten onze wandeling verder over de parking 

van de taverne. 

  

Over de parking komen we in een veldbaan die we blijven volgen tot aan de splitsing, waar 

we links richting Waverstraat stappen. 

 



 

 

We steken de Waverstraat over en nemen de verharde veldweg naast de witte woning. 

 



 

Links aanhouden! 

 

Voorbij de serres, rechts volgen en rechtdoor de veldbaan in. 

 

Links stap je terug richting Affligemdreef maar wij maken er nog een lusje bij en stappen 

rechtdoor! 



Kies je toch voor de verkorte versie? Zie * onderaan! 

 

We komen uit in de Koebrugstraat die we links volgen, richting Moorselbaan. 

 

We steken Moorselbaan over en slaan rechts van Boskema de veldbaan in.  

Wanneer we de veldbaan blijven volgen, komen we uit op Leirekensroute. Hier gaan we naar 

links. 



 

 

Door de werkzaamheden voor de fietstunnel moeten we jammer genoeg Leirekensroute 

verlaten. We stappen links richting Moorselbaan en gaan daar rechts, richting OLV 

ziekenhuis. 

 



 

Een eindje verder verlaten we deze drukke straat en slaan links de Beekstraat in. 

 

Kijk goed naar de volgende foto want ter hoogte van de tandartspraktijk Exkies slaan we 

rechts de veldbaan in. 

 

 

En zo komen we terug uit op Leirekensroute, waar we naar links gaan. 

 



We volgen dit fiets- wandelpad tot we aankomen op Bergekouter waar we links afslaan. 

 

Nu komen we uit op de Affligemdreef. Hier steken we over en nemen het wandelpad naast 

de Steinerschool. 

 

 

Aan het einde van het baantje naar rechts en net voor het witte huis naar links. 



 

En zo komen we terug uit op Immerzeeldreef waar we nog even naar links stappen. De 

eerste straat rechts zijn we aan ons eindpunt. 

 

* 

Verkorte versie: Kies je voor de verkorte versie? Dan ga je op de Affligemdreef naar rechts. 

Je stapt tot aan de Zandberg en sla vervolgens rechts de Immerzeeldreef in. Net voor het 

kerkje van “ Sint Jan” vind je de Rerum Novarumstraat waar ook ons eindpunt is. 

DANK JE WEL OM DEEL TE NEMEN! 

Vergeet jouw foto’s niet te posten! 

Gezinsbond Aalst 

 

 


