
Wandeling 'De dreven van Deurle'.  

Lengte 5,7 km   -   uitbreiding tot 6,4 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 1/3 onverharde paden * 

* door het centrum en dorp van Deurle * 

* verder hoofdzakelijk door dreven en bos * 

* ook geschikt voor kinderfiets, kinderwagen of rolstoel * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling ' De dreven van Deurle' 

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

Dorpstraat links ingaan. 

Aan de eerste straat rechts afslaan (Muldersdreef).  Het eerste onverharde straatje links ingaan 

(Bachtenberge) en dan net door de bocht de eerste weg rechts nemen.  Deze blijven volgen tot 

aan de grote baan. 

Hier oversteken en rechtdoor de Lindenstraat ingaan.  De tweede weg rechts nemen 

(Kasteeldreef).  Vervolgens de tweede weg rechts ingaan (Rode Beukendreef). 

De grote baan oversteken en de Rode Beukendreef verder blijven volgen. 

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

volgen.  De eerste weg links nemen (Nevelse Warande) en deze blijven volgen tot het einde.  Hier 

rechts afslaan (Reinaertdreef). 

Op het einde de weg rechts (Kapiteldreef) ingaan, onderweg kan je ook even door het 

gemeentelijk domein met museum 'Gevaert-Minne' wandelen, dan de weg verder volgen tot aan 

de asfaltweg.  Deze links ingaan (Muldersdreef) en de eerste weg rechts nemen (Oude 

Vierschaarstraat). 

Op het einde rechts afslaan en dan onmiddellijk terug rechts de Dorpstraat ingaan. 

( * )  uitbreiding naar de duinen  

De Dorpstraat verder volgen tot aan de parking.  Ondertussen kan je rechts het kerkhof opgaan 

en even rond de kerk gaan, je ziet er een paar graven van bekende kunstenaars uit de streek. 

Rechtover de kerk heb je ook nog een wegel (Kerkweg), met een rustig gelegen kapelletje.  

  

Lengte wandeling : 5,7 km 

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

Uitbreiding tot : 6,4 km 
  

( * )  hier kan je eerst  rechtdoor de grote baan oversteken.  Daar kom je dan aan de ingang van 
het park met de zandduinen  (binnenduinen, heel  zeldzaam in Europa).  Even door de duinen 
wandelen en dan teruggaan naar de Dorpstraat. 

  

   

 



KAART  en ROUTE   -   Wandeling ' De dreven van Deurle' 

  
       

       

 



FOTO'S   -   Wandeling ' De dreven van Deurle' 

   

  

De Dorpstraat in Deurle  

   

  

Het pittoreske centrum van 
Deurle  

   

  

Onderweg zie je veel mooie 
en speciale huizen  

   

  

Een kruispunt van "Dreven"  

   

  

Onderweg zie je veel mooie 
en speciale huizen  

   

  

Gemeentelijk domein en 
museum Gevaert-Minne  

   

  

Wandelbos en zandduinen  

   

  

Schooltje in het centrum van 
Deurle  

   

  

"In 't Boldershof"  Hier kan 
je overnachten  

   

  

Sint-Aldegondiskerk in 
Deurle 

   

  

Binnen in de kerk  

   

  

"d'Ouwe Hoeve"  Hier kan je 
eten en drinken  

   

  

Kunstschilder Leon De Smet  

   

  

Grafmonument Xaveer De 
Cock  

   

  

Grafsteen van Gust De Smet 
  

   

  

De Maria grot, een rustig 
plekje in het centrum  
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