Kruiden Claus
600 m van de
kwekerij

SHOES OR NO SHOES
www.shoesornoshoes.com

4 km van de
kwekerij

EUROPEES CARTOON CENTRUM
www.ecc-kruishoutem.be

Starten & Eindigen
op de kwekerij (ca.
2,5 km)

KORDAALBOS
Het Kordaalbos, ongeveer 5 ha groot, ligt ten dele op het
grondgebied Nokere, een deelgemeente van Kruishoutem. Dit
kleine reservaat is ongetwijfeld een bodemkundig pareltje, dat
een schat aan planten en dieren herbergt. De
reservaatgedeelten zijn in handen van Natuurpunt. De sterk
meanderende Kordaalbeek, die 1 km ten oosten van het bos
ontspringt,doorkruist het bos van oost naar west. Het grootste
gedeelte van het Kordaalbos kan bestempeld worden als een
hakhoutbos van zwarte elzen en es. Tijdens de lente treffen
we in het diepe dal kleurrijke, vochtminnende plantensoorten
aan, zoals gele dotterbloemen, slanke steutelbloemen en
reuzenpaardenstaarten. Het bos is tevens een vogelparadijs.
In de winter worden regelmatig de sperwer, de blauwe
kiekendief, de koperwiek en de kramsvogel waargenomen. In
de knotwilgen aan de rand van het bos komen elk jaar enkele
koppels steenuilen tot broeden. Ook de groene en de grote
bonte specht behoren tot de vaste broedvogels. Dit
opmerkelijk rijke stukje natuur is via het openbare Kordaelpad
te bezoeken.
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MUSEUM van DEINZE en de LEIESTREEK
Lucien Matthyslaan 3-5, 9800 Deinze
09 381 96 70
In dit museum vindt u naast kust ook allerhande voorwerpen
uit het verleden van de regio.

www.pierlepein.be
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CENTRUM RONDE van VLAANDEREN
Markt 43, 9700 Oudenaarde
055 33 99 33
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ABDIJSITE ENAME
Lijnwaadmarkt 20, 9700 Oudenaarde
055 30 90 40

Fietsroutes

FIETSROUTES
Gulden Eiroute: 46 km
Kouterroute: 49 km
Gaverbeekroute: 31 km
Milieuroute: 50 km
V-Route: 25 km
Blinkerroute: 28 km
Ronde van Vlaanderenroute:
3 lussen van 80 km
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BRIELMEERSEN
www.deinze.be

Beleef dagelijks de ronde van Vlaanderen.

Rondleidingen mogelijk
Deze archeologische site is uitgebouwd tot nationaal
openluchtmuseum.

www.pierlepein.be

