Toelichting bij de update september 2019
De update Melden, Tissenhove, Schavaart en Zulzeke gelden voor de
wandelknooppuntenkaart ‘Schelde’: zie overzichtskaart hieronder. De updatekaart ‘2.
Tissenhove’ geldt ook 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.

•
•
•
•

In de deelgemeente Mater: zie updatekaart ‘2. Tissenhove’
In de deelgemeente Zulzeke: zie updatekaart ‘13. Zulzeke’
In Ronse: zie updatekaart ‘14. Schavaart’
In de deelgemeente Melden: zie updatekaart ‘1. Melden’

Update 1. Melden

Er werden enkele nieuwe trajecten, knooppunten en afstanden toegevoegd. Deze zijn oranje
gekleurd in de updatekaart.

Update 2. Tissenhove

Er werd een nieuw traject tussen de nieuwe knooppunten K2 en K3 toegevoegd.
Knooppunt K2 is gesitueerd t.h.v. brouwerij Smisje. Om van knooppunt K2 naar K3 te
wandelen, neem je de buurtweg achter de brouwerij tot aan de Bronstraat (tussen
huisnummers 8 en 10). Vervolgens rechts afslaan en de Bronstraat volgen tot aan het
kruispunt met de straat ‘Kerkgate’. Het kruispunt oversteken (je belandt in de Tempelstraat)
en 50 meter verder voor huisnummer 5 rechts afslaan. Deze voetweg naast de oprit maakt
een bocht naar links en rechts en via een recht stuk langs de akkerrand kom je tot
knooppunt K3. Zie bijhorende fotoreeks ter verduidelijking.

knooppunt K2 (Smisje). Tussen K2 en Bronstraat. Voetweg voor huisnr. 5 (Tempelstraat)

Ingang aan knooppunt K3

Update 13. Zulzeke

In het Elenebos te Zulzeke is een bosweg toegevoegd tussen de knooppunten B6 en B7.
Het traject tussen de knooppunten B6 en 80 is aangepast aan de huidige situatie.

Update 14. Schavaart

N.a.v. de dag van de Trage Weg op 20 oktober 2019 zal een minder bekende voetweg tussen
de Remi Vancaeneghemstraat en de Kruisstraat te Ronse opnieuw ingewandeld worden.
Vanaf de Kruisstraat brengt een wandelpad door het Malanderpark ons tot de Oudestraat en
verder tot het nieuwe knooppunt B5.
Wandelknooppuntenkaart ‘Vlaamse Ardennen Zwalmvallei’

Update 3. Tissenhove

Het nieuwe traject tussen knooppunt K2 en K3 te Mater geldt ook voor de kaart ‘Vlaamse
Ardennen Zwamvallei’. Zie update ‘2. Tissenhove’ voor de beschrijving.
Filip Keirse en Marc De Jonghe, september 2019

