TrageWegenWandeling Linkhout
Vertrekpunt :
Karditsel, Goerenstraat richting de Goren
Aan het brugje over de Goerebeek naar rechts, het bos in (richting autostrade) (TW 1534)
Pad langs de autostrade blijven volgen tot aan de splitsing en daar linksop volgen (TW 908-2150-1198).
Hier broeden ieder jaar tientallen reigers in de bomen.
Als je uit het bos komt, rechtsaf en de voetgangerstunnel onder de spoorweg nemen
Na de voetgangerstunnel op de Kapelstraat naar rechts richting de Bosstraat. (TW 2356)
Doorheen het stukje bos naar Donderbosstraat en daar naar links. Hier heb je een boer
die verse melk verkoopt. Iedere dag van 9u tot 11u kan je verse melk, rechtstreeks van
de koe, aankopen. Het kost 50 cent per liter en je brengt best zelf een lege fles mee.

In het huis ernaast woont een imker. Buiten staat een kastje waar je voor € 5 een potje
honing kan kopen.
We komen nu terug op de Kapelstraat en volgen die naar links. Hier bevindt zich de Linkertse
Aardbeienautomaat. Momenteel zijn er enkel kersen en confituur te koop. Vanaf half
september zijn er terug aardbeien.
We blijven de Kapelstraat volgen tot aan TW 1669-1148.
Hier gaan we rechts omhoog, langs het voetbalveld van Linkhout.
Je komt op de Pr. Heidestraat en gaat rechtdoor.
Nu kom je op de Hulshoekstraat. Die volg je even naar rechts. Links zie je een
landwegje (TW1978) Dit volgen we tot beneden en zo komen we op de Linkhoutstraat.
Hier is frituur en ijsjesbar Het Meer.
We steken de Linkhoutstraat over en volgen de Schansstraat richting het Schulensmeer. Je komt nu aan de
Demerstraat.
Hier kan je in Het Vloot iets lekkers eten en/of drinken met een prachtig uitzicht over het meer.
Nu kan je kiezen.
We blijven op de Demerstraat en gaan even naar links en komen terug op een landweg uit die de
Demer stroomopwaarts volgt. (TW 1254-1873-1523)
2. We vertrekken vanuit Het Vloot naar links en blijven langs het meer wandelen
1.

Je komt nu terug aan het treinspoor uit. Hier volg je de Begijnenbroekstraat naar links tot op de
Linkhoutstraat. We steken de spoorweg over en gaan meteen naar links, de Spoorwegstraat op.
We nemen het eerste straatje rechts, de Kriekelse Hoekstraat. Deze blijf je linksop volgen tot aan de
Goerenstraat. De Goerenstraat blijven we links volgen en zo kom je terug aan de geitenboerderij Karditsel.

