Toelichting bij de update december 2019
De update Elsegem, Kerkhove en Ellezelles gelden voor de kaart ‘Schelde’
De update Rozebeke geldt voor de kaart ‘Zwalmvallei’
Wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Schelde’
Om de plaats op de kaart te vinden waar je deze updates kan aanbrengen, hebben we van
beide zijden van de kaart een overzichtskaart gemaakt.

Update 8 Kerkhove

Voor de update

Na de update (knooppunt V9 en traject verlegd)

Update 9 Elsegem

Voor de update

Na de update (nieuwe ligging traject W7-X2)
De nieuwe ligging van het traject tussen knooppunt W7 en X2 wordt
aangegeven door paaltjes met de bijhorende plakkaatjes (Trage Wegen
logo met pijltje Petegem, zie foto hiernaast).
Volgende wandelsuggestie werd door een werkgroep van Petegem
eens uitgewerkt. Vertrek vanaf de kerk van Elsegem en volg deze
knooppuntenvolgorde:
W7-A2-A3-F1-X9-X6-X5-X4-W9-W8-X2-W7

Update 15. Ellezelles

Ellezelles-West voor de update

Ellezelles-West na de update
Sentier du Gogaret is gelegen in het midden van het traject tussen knooppunten F1 en F2.
De nieuwe wandelsuggestie ‘Ellezelles-West’ is speciaal opgemaakt om dit leuk onverhard
traject te ontdekken
Wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Zwalmvallei’
Om de plaats op de kaart te vinden waar je de update Rozebeke kan aanbrengen, hebben
we van beide zijden van de kaart een overzichtskaart gemaakt.

T.g.v. de Dag van de Trage Weg op zondag 20 oktober 2019 werd door de werkgroep Trage
Wegen Zwalm enkele oude wandelwegen te Rozebeke (één van de 12 Zwalmse kerkdorpen)
heringericht. Zo zagen de Meulandweg, de Caesemanweg, de Kerkweg, de Molenweg en de
Fonteynweg terug het levenslicht.
Opdat ook jullie deze nieuwe trage wegen zouden kunnen ontdekken, vinden jullie twee
nieuwe wandelsuggesties:
 Een ommetje te Rozebeke (2 km)
 Van Rozebeke naar de Boembekemolen en terug (5km)
De wandeling van 5 km laat je ook het Wardpad en de Boembekemolen ontdekken.

Update 3 Rozebeke-Boembeke

Rozebeke – Boembeke voor de update

Rozebeke – Boembeke na de update
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