
V.U. Natuurpunt Voorkempen – Dirk Vanschoonbeek - St. Jozeflei 44 – 2390 Malle 
 

Wegbeschrijving Foto-wandelzoektocht.  

Vertrek : Oude Pastorij, Berckhovenstraat 11 te Westmalle.  

Ga via oprit langs rechterzijde gebouw de tuin in. Wandel rechtdoor zodat je 
achteraan via doorgang in de haag, bij de kleuterschool uitkomt.  
Volg het pad naar rechts tot net voor sporthal. Wandel via linkerzijde sporthal, hou 
rechts aan tot T. 
Sla linksaf tot aan Sint-Jozeflei.  
Ga naar rechts, zodat je aan de rechterkant stapt tot aan volgende kruispunt 
(Marialei / Holstraat).  
Steek links de straat over langs het zebrapad en ga Holstraat in. Ga rechtdoor tot 
einde straat (Kasteellaan).  
Sla linksaf tot aan het 1e zebrapad, steek hier over en vervolg ong. 30m naar links.  
Aan je rechterzijde neem je het wandelpad tussen Kasteellaan nr. 21 en 19.  
Vervolg dit wandelpad, steek Pastoor van Loenhoutlaan over richting Rerum 
Novarumlaan.  
Steek Rerum Novarumlaan over naar speelplein Grootakker.  
Na ong. 30m aan splitsing links, over het nieuwe bruggetje, volg dit pad en hou 
rechts aan, ga over het volgende bruggetje. Ten einde dit pad sla je linksaf 
(Grootakker). 
Neem 1e pad links (Pastoor Van Loenhoutlaan).  
Aan het rond punt 1e straat rechts. 
Opgepast voor het verkeer ! Steek via zebrapad Brechtsesteenweg over. Wandel 
10m naar links en sla rechtsaf tussen huisnr.19 en 17.  
Volg dit paadje tot aan splitsing en sla linksaf, neem 1e straat rechts (Ticheltij).  
Wandel de straat volledig uit, sla rechtsaf (Tichelmansstraat).   
Ten einde links (Heidemolenbaan).  
1e straat rechts (Kardinaal Cardijnplaats). Aan T-kruising links, ten einde rechts 
(Korte Meirenstraat). Neem 1e pad links; naast huisnr.19.  
Ten einde dit pad rechtsaf (Hemelstraat).  
Steek kruispunt met Sint-Jobbaan over en wandel rechtdoor de straat uit, tot aan 
Brechtsesteenweg.  
Opgepast : drukke weg !  
Steek Brechtsesteenweg over. Ga naar rechts. (In deze straat zijn geen foto’s te 
vinden ingevolge veiligheid : auto’s en fietsers !)  
Voorbij huisnummer 110 ga linksaf de veldweg in. Ten einde rechts (Oude Holstraat).  
Ga naast Oude Holstraat nr.2 links het smalle wandelpad in. Wandel deze weg 
volledig uit tot aan Oude Molenstraat.  
Sla rechtsaf (Oude Molenstraat).  
Aan het kruispunt schuin links (Berckhovenstraat).  
In de bocht linksaf (Leemstraat).  
1e zijstraat rechts (Lammekensstraat).  
Ten einde rechts (Schapenstraat).  
Naast huisnr.2 links het wandelpad in tot aan Berckhovenstraat. 
Steek over via zebrapad. Links naast Pinkeltje neem je het wandelpad tot aan  
sporthal/skatepark. Voor de sporthal sla je linksaf, je wandelt rechtdoor tot je terug de 
achtertuin van de Oude Pastorij inwandelt. Hier zit de fotozoektocht er op. 


