
PARCOURSBESCHRIJVING FOTOZOEKTOCHT. 

  

  

  

AFKORTINGEN:     

L = links    R = rechts   RD = rechtdoor     WKP = wandelknooppunt op wandelnetwerk Pajottenland.  

  

TOLLEMBEEK.  

Starten aan de kerk en gaan L van de kerk richting kerkhof. Op het einde gaan we L om dan R tussen de 2 loodsen te  

nemen. We nemen RD de voetweg tot T met de Begijnhofstraat = WKP 601. Nemen L tot kruispunt met de 

Processiestraat. Nemen R tot kruispunt met de Groenstraat. Nemen L, = richting WKP 402, gaan tot volgend kruispunt  

waar we L nemen richting Groenstraat huisnummers 33 -> 1 en 28 -> 2. Gaan RD tot T met de Hernestraat. Nemen L 

en nemen tussen huisnummer 64B en 64C R de voetweg. Net over de brug over de Mark nemen we L en volgen tot 

WKP 643. Nemen R en volgen tot T met de Hollestraat. Nemen L, volgen tot T met de Vollezelestraat en nemen L. 

Na +/- 40-m nemen we R de Hollestraat. Volgen tot kruispunt met Heerebeek en nemen R de losweg. Volgen nu het 

rode MTB-parcours Bloso. Via de losweg en weggetje volgen we  tot T met de Hollestraat. Nemen R om na +/- 20-m 

L Smeedries te nemen. Blijven deze volgen en nemen na +/- 600-m  en net voorbij huisnummer 7 de voetweg R. 

Volgen deze tot T met losweg en nemen L tot T met de Vollezelestraat. Nemen R om net over de Mark L langsheen 

de Mark te nemen. Volgen onze weg en bereiken via de parking de Hernestraat = eindpunt.  

GALMAARDEN.  

Starten aan het Baljuwhuis en nemen de Brusselstraat. Een L de Hollebeekstraat. Gaan steeds RD,  wordt 

Cardoenlaan, wordt Avondvrede. Iets voorbij huisnummer 7 nemen we R de voetweg Gaan RD en nemen aan volgend 

kruispunt L = nog steeds Avondvrede. Aan T = nog steeds Avondvrede, nemen we R en volgen tot T met 

Tasseniersstraat = WKP 612. Blijven volgen richting WKP 611 = St Leonardus. Aan WKP 611 nemen we R richting 

WKP 610. Aan WKP 610 nemen we L = Ketelbaan richting WKP 609. Aan WKP 609 nemen we R = Nemerkendries, 

richting WKP608 en volgen tot kruispunt met de Hollestraat. Nemen R, wandelen links van de baan en volgen tot 

volgend kruispunt met St Leonardus. Nemen R en volgen tot kruispunt met Molenveldbaan. Nemen L en volgen tot 

kruispunt met de Hollestraat. Nemen R richting WKP607, wandelen links van de baan, Hollestraat wordt Brusselstraat 

en bereiken het Baljuwhuis = eindpunt.  

VOLLEZELE.  

Starten beneden aan de trappen van de kerk. Met de kerk achter ons nemen we R en nemen de Kamketse. Volgen deze 

tot T met de Ninoofsesteenweg. Nemen L en nemen na 50-m R de Kloosterstraat. Wordt een voetweg en blijven deze 

volgen. Houden rechts aan, kruisen Putteken, en volgen de voetweg tot de Rensbergstraat. Nemen RD en bereiken na 

+/- 130-m het kruispunt met de Molenstraat. Nemen hier RD en volgen tot kruispunt met de Heystraat. Nemen R en 

blijven de Heystraat volgen. In 90° linkse bocht, = WKP639, nemen we L en nemen na +/- 60m R, = richting 

WKP640, tot T met de Langestraat. Nemen R, volgen +/- 400-m en nemen de 2de voetweg R = richting  

WKP 632. Aan WKP 632 nemen we richting WKP 631 tot kruispunt met de Ninoofsesteenweg. Nemen L, volgen tot  

+/- 350 aan frituur en nemen R de voetweg. Volgen tot T met de Repingenstraat. Nemen L tot kruispunt met 

Crijnemstraat en nemen hier R. Volgen +/- 700-m en nemen in linkse bocht de voetweg R = BLOSO rood 

MTBparcours. Blijven deze volgen tot kruispunt met de Repingenstraat = WKP 630. Nemen even R om dan L de 

Bakkerstraat, = richting WKP 631, te nemen. Blijven deze RD volgen en bereiken de kerk = eindpunt.   

  


