
Wandeling 'Deurle Dorp'.  

Lengte 3,0 km   -   uitbreiding tot 4,2 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 50% over onverharde paden * 

* in en rond het pittoreske dorpscentrum * 

* onderweg ook veel natuur, bos en zeldzame binnenduinen * 

* geschikt voor kinderfiets, maar moeilijk voor kinderwagen of rolstoel * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' Deurle Dorp' 

Start in de Dorpstraat van Deurle (aan de parking achter het muurtje).  De parking verlaten en 

de Dorpstraat rechts ingaan tot aan de kerk. 

De kerkwegel rechts naast het kerkhof (Cyriel Buysse pad) ingaan en aan de splitsing achter de 

kerk de wegel rechts volgen. 

Op het einde hiervan de asfaltweg rechts ingaan (Muldersdreef). 

Aan de eerste kruising de weg links ingaan (Kiekenbergdreef).  Op het einde rechts afslaan in de 

Rode Beukendreef. 

De eerste weg links ingaan (Warandedreef).  Aan het einde van de betonweg de weg rechts 

volgen.  De tweede kruising rechts ingaan (Warandedreef) en deze blijven volgen tot het einde.  

Hier links afslaan in de Rode Beukendreef. 

Op het einde de weg rechts  ingaan (Muldersdreef), de eerste en tweede doodlopende weg 

voorbijgaan en daarna de eerste weg links nemen (De Heide).  Aan de splitsing rechtdoor gaan. 

Op het einde kom ja aan een flinke bocht naar links, hier even verder gaan en dan de 

aardewegel rechts ingaan tussen de huizen nr 13 en 15.  Aan de T-splitsing de weg rechts 

volgen. 

Aan de kasseiweg links afslaan en op het einde kom je opnieuw in de Dorpstraat, die je rechts 

ingaat. 

( * )  uitbreiding naar het wandelbos van Deurle  

Deze verder volgen en je komt terug aan het beginpunt van deze wandeling. 

Ondertussen kan je eens het kerkhof opgaan en even rond de kerk gaan, je ziet er een paar 

graven van bekende kunstenaars uit de streek. Rechtover de kerk, naast het Boldershof, heb je ook nog 

een wegel, als je deze ingaat kom je aan de rustig gelegen O-L-Vrouw Grot.  

  

Lengte wandeling : 3,0 km 

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

Met uitbreiding (*) : 4,2 km 
  

( * )  hier kan je eerst links afslaan, de Dorpstraat tot het einde wandelen en naar links de baan 
(Pontstraat) oversteken.  Daar kom je dan aan de ingang van het wandelbos, een park met 
zandduinen (dit zijn binnenduinen of rivierduinen, die hier goed bewaard zijn en dat is zeldzaam 
in Europa).  Even door de duinen wandelen en dan teruggaan naar de Dorpstraat. 



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' Deurle Dorp' 

  
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' Deurle Dorp' 

   

  

Het pittoreske 
dorpscentrum van Deurle  

   

  

Gezellig plekje naast de 
kerk  

   

  

Cyriel Buysse pad naast de 
kerk in Deurle  

   

  

Kerkwegel door het bos  

   

  

De Rode Beuken Dreef  

   

  

Typisch straatje in het 
schildersdorpje  

   

  

Toegang tot het Wandelbos 
in Deurle  

   

  

Zandduinen, Rivierduinen, 
Binnenduinen in het 

wandelbos  

   

  

Kunst aan het schooltje in 
Deurle  

   

  

Sint-Aldegondis kerk in 
Deurle  

   

  

Grafmonument van schilder 
Xavier Decock  

   

  

Grafsteen van schilder Gust 
De Smet  

   

  

Mooi interieur in een goed 
onderhouden kerkje  

   

  

Deurle, je kan er eten, 
drinken, slapen  

   

  

Stilte en rust aan de O-L-
Vrouw Grot  

   

  

Ook in het dorpscentrum van 
Deurle  
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