
Wandeling 'Gottem en Wontergem'.  

Lengte 10,6 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 30% onverharde veldwegen * 

* 2 kleine dorpjes en verder midden in de natuur * 

* in vochtige periode niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Gottem en Wontergem' 

Start aan de parking van de Vlasschuur, waar je een kunstwerk van 'De Vlasser' ziet.  Ga vanaf 

de parking naar rechts, en voorbij de kerk de eerste straat rechts ingaan (Neerschelde).   

Op het einde ga je rechts tot aan de grote baan, deze oversteken en het straatje schuin links 

ingaan.  Op het einde ervan de weg links verder gaan.   

In de eerste bocht de weg rechts ingaan tot het einde en dan links afslaan (Terdonckstraat).  De 

eerste weg links (verhard fiets- en wandelpad) ingaan. 

De eerste weg rechts nemen en op het einde rechts door het centrum van Wontergem gaan 

(Dentergemstraat) met standbeeld van Lucien Buysse aan de kerk.  Verder wandelen tot over de 

spoorweg. 

Hier de eerste straat rechts inslaan  (Goedstraat) en verder rechtdoor blijven volgen.  Over de 

spoorweg onmiddellijk de weg rechts ingaan (langs de spoorweg) en de onverharde weg blijven 

volgen.   

Aan een Y-splitsing de veldweg rechts ingaan, die dan overgaat in een verhard wandelpad.  Op 

het einde kom je op een verharde weg, hier rechts afslaan.  De grote baan oversteken en de weg 

aan de overkant ingaan. 

Dan kom je terug aan de grote baan, waar je links afslaat.  Verder de eerste straat links ingaan 

en je komt terug aan het beginpunt. 

Net voorbij de kerk van Gottem, aan het straatje links (Polderweg) vindt je de plaatselijke 

brouwerij, Huisbrouwerij 'Sint Canarus' (proeflokaal elke zondag open, brouwerijbezoek mogelijk 

op aanvraag). 

  

Lengte wandeling : 10,6 km 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Met uitbreiding naar Sint Canarus : 11,0 km 

(en langer ... als je de kortste weg terug niet meer vindt) 
  

   
  

 

 

 



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Gottem en Wontergem' 

 
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Gottem en Wontergem' 

 

 

"De Vlasser" 

Kunstwerk in Gottem  

 

 

St-Martinus en Eutropius, kerk van 

Gottem  

 

  

Af en toe zie je nog een stukje  

"Oude Leie" 

 

 

Dorp en natuur zijn hier dicht bij 

mekaar  

 

 

Natuur, zoals het vroeger was  

 

  

Hoe oud is dit kapelletje ? 

 

 

Mooie berm voor de vogels en 

andere diertjes  

 

 

Wontergem, het dorp van Lucien 

Buysse  

 

 

Waar natuur nog natuurlijk mag 

zijn  

 

 

Leielandschap in de lente  

 

 

Sint-Canarus in Gottem "Klein 

brouwerijtje" met "Grote bieren"  

 

  

Huisbrouwerij Sint-Canarus in 

Gottem  
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