CORONATOCHT VAN 1 TOT 31 OKTOBER (6 – 10 – 14,5 KM).
Deze tochten starten allen aan de parking van eindhalte tram 1 te Evergem
(Hekstraat). De afstand van 6 km is een aparte lus t.o.v. deze van 14,5 en 10
(afkorting van de 14,5). Zodoende kunnen deze lussen ook gecombineerd
worden zodat ook de langere afstandstappers 16 of 20,5 km kunnen stappen.
Voor de 6 km gaan we na de start via Schoonstraat onder spoorlijn 58 en een
beetje verder links aan de nieuwe verkaveling Elfputten. Op het einde van de
verkaveling stappen we naar rechts Ralingen die we blijven volgen via de linker
kant van een Y-splitsing en gaan dan rechtdoor in de Boutstraat waar we verder
wandelen langs een wegel die door een prachtig stukje dennenbos loopt. Op
het einde van de wegel wandelen we naar links in de Steenovenstraat en gaan
we op het einde naar links via Overdam om na een tijdje het onverharde pad
rechts te nemen. We stappen verder langs de onverharde wegel en komen uit
bij de Nieuwe Kale een watergang die evenwijdig loopt met de Ringvaart tussen
het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Brugge. We volgen de Nieuwe
Kale tot aan het Vurstjen waar jaarlijks in het voorjaar onze MPI tocht plaats
vindt. We laten het MPI dat zich bevindt op een voormalig kasteelterrein rechts
liggen, op onze linkerrzijde zien we ook nog een kapel van OLV van Lourdes die
destijds bij het kasteeldomein hoorde. We blijven Vurstjen volgen en duiken
rechts de sporen onder waar we aan het station van Evergem uitkomen, een
klein en nieuw station langs de spoorlijn 58 tussen Gent en Eeklo. Van het
allereerste stationsgebouw uit 1861 zijn er weinig of geen sporen meer, dit
werd gesloten in 1958 vanwege ophopingswerken voor de aanleg van een brug
over de Ringvaart. Het zal 49 jaar duren tot in 2007 eer Evergem opnieuw over
een station beschikt. We stappen nu terug door de Hekstraat tot we bij de
startparking uitkomen.

Voor de tocht van 14,5 en 10,1 km steken we aan de lichten van het kruispunt
over naar links en wandelen langs het oude stukje Kwadeweg. We komen aan
een driehoekig pleintje (hier stond vroeger ooit tussen 1840 en 1961 de
Brielmolen). We stappen eerst links en net voor de grote baan rechts langs een
smalle wegel die uitkomt in Vierlinden. We nemen de baan naar links en op het
einde opnieuw links en onmiddellijk rechts Asschoutstraatje tot aan de grote
baan die we heel voorzichtig oversteken (het durft hier soms nogal druk zijn).
Rechtdoor nog steeds
Asschoutstraatje wandelen we
spoorlijn 58 tussen Gent en Eeklo
over en genieten van de mooie
vergezichten over de Evergemse
velden. Aan de T gaan we naar
rechts Kromveldstraatje tot aan
de splitsing met de
Zevekotestraat. Hier splitst ook de
10,1 en de 14,5 km. De 10,5 km
gaat hier richting opnieuw de
spoorlijn die we dwarsen en via de watertoren,
Cardijnwijk en het kerkhof van Sleidinge tot aan
CC De Stroming waar ze even verderop in
Dellaertsdreef opnieuw samen komen met de
14,5km. De 14,5 stappers stappen naar links in de
Zevekotestraat en volgen na de scherpe bocht de
Biezenstraat om 200m verder links opnieuw de
velden in te gaan. Op het einde van deze wegel
gaan we even naar links in de Grote Moerstraat
om even verder rechts opnieuw door de velden
aan De Lieve te komen. Een kanaal die in 1251
gegraven werd tussen Gent en Damme om de
zeeschepen vlugger naar de Noordzee te laten
varen. Nu is dit kanaal meer een idyllisch mooie waterloop waarlangs vele
fietsers en wandelaars hen wekelijkse kilometers maken. Hier gaan we naar
links en volgen De Lieve een 800
tal meter om vervolgens aan het
mooie pleintje rechts Haantjen in
te wandelen. Hier nemen we de
eerste straat links Grensweg
(grens Evergem-Lievegem) tot aan
het Eeksken waar we net voorbij

één van onze sponsors “Van Wiemeersch” rechts de Hoeksken Kerkweg
nemen, een heel mooie wegel die we tot na het dwarsen van opnieuw spoorlijn
58 en Langendam volgen tot in Sleidinge. Op het einde van de wegel aan
Dellaertsdreef zien we zelfs zowaar een wijngaard opduiken. Aan de wijngaard
gaan we rechts tot aan Schoolstraat. Hier komen we opnieuw samen met de
10,1 stappers. We blijven de Schoolstraat volgen en
een 100 tal meter na de haakse bocht zien we aan
onze rechterzijde de “Bomkapel” een arduinen
bomvormig kapelletje die er kwam na de
bombardementen in 1944. Honderden mensen waren
hier aan het bidden en de dichtstbijzijnde bom
ontplofte niet, uit dank werd deze 1600 kg zware
kapel gemaakt. We wandelen verder tot aan de witte
Sint-Joriskerk en het Wilfried Martensplein. Hier
vinden we ook het standbeeld van de oud premier die
geboren werd te Sleidinge. In het dorp van Sleidinge
zijn er ook gelegenheden om even een drank en
rustpauze te nemen, uiteraard raden wij één van onze
sponsors aan “Het Vermaek” een bierhuis en koffiebar met een kleine 200tal
soorten bier en 25 verschillende koffie’s. Na deze pauze stappen we langs de
Meersstraat tot aan de veldwegel “Meerschstraetje” die over gaat in
“Meerbeekschenreep”. Op het einde van deze mooie en lange veldwegel gaan
we naar links Meerbeke en onmiddellijk rechts een nieuwe wegel sedert 2019.
Deze wegel is er gekomen door een samenwerking van de Gemeente Evergem
en vzw Trage Wegen, ondertussen loopt ook reeds de fietsknooppuntenroute
langs dit mooie stukje natuur. Op het einde gaan we hier naar rechts
Vierlindenstraatje en bij de “Vierlinden” naar links tot aan Zwartestraat. Hier
wandelen we naar rechts en onmiddellijk naar links “Christoffelpad” tot naast
het kerkhof van Evergem. We stappen in de richting van het kerkhof en verder
rechtdoor tot aan het kruispunt waar we de start namen.
De kaart met de wandelroute en GPX gegevens zijn te zien of te downloaden
op onze website www.wandelclubalkontent.be.
Alvast veel wandelplezier !!!

