
Wandeling 'Oude Leie in Grammene 

en Machelen'.  

Lengte 12,8 km   -   uitbreiding tot 15,0 km 

KENMERKEN VAN DEZE WANDELING 

* 60% onverharde paden * 

* hoofdzakelijk midden in de natuur * 

* niet geschikt voor kinderfiets, kinderwagen of rolstoel * 

* goede stapschoenen vereist (en laarzen in vochtige periode) * 

BESCHRIJVING   -   Wandeling 'Oude Leie in Grammene en Machelen 

Start aan de parking langs de oever waar Leie en Schipdonkkanaal samenkomen, voorbij de 

gebouwen van 'Voeders Dossche' (het bord plaatselijk verkeer voorbijrijden om te parkeren is 

toegelaten).  

Ga naar het info-bord aan de overkant van de weg en wandel dan verder langs de oevers van 'de 

oude Leie'.   

Aan de spoorweg onder de Vierendeelbrug doorwandelen en de weg langs het water blijven 

volgen.  Net vóór de grote baan de aardeweg met bomenrij links ingaan.  Op het einde rechts 

volgen tot je aan de Leie uitkomt. 

Hier rechtsaf langs de Leie linkeroever verder gaan.  Vóór de brug de weg rechts blijven volgen 

en dan links de brug oversteken. 

De fietsweg (eerste padje links) ingaan richting Machelen, op het einde de weg rechts volgen en 

aan de school rechts afslaan.  Het kerkhof links opgaan en zo rond de kerk van Machelen gaan, 

je ziet er het graf van Roger Raveel, met een wit marmeren vierkant. 

( * )  uitbreiding door het centrum van Machelen  

Als je bijna rond de kerk bent, links de trapjes afdalen en het plein oversteken.   

Voorbij restaurant 'De Karper' links over het pleintje wandelen langs 'de muur van verbeelding 

van Roger Raveel'. 

De weg rechts volgen, verder opnieuw rechts en over de brug gaan, het voetpad rechts net over 

de brug ingaan. 

Verder het verharde pad verlaten en het water blijven volgen.  Aan de T-splitsing de weg links 

volgen en aan de grote baan rechts afslaan.  De baan oversteken en het wandelpad volgen (de 

brug oversteken) tot het einde.  Hier even verder wandelen en dan rechts het pleintje opgaan.  

Hier het pad links langs het water ingaan en verder de verharde weg blijven volgen, zo kom je 

voorbij de kerk van Grammene. 

Rechts door het dorp wandelen en net over de spoorweg rechts afslaan, verder net vóór de brug 

links afslaan en 'de oude Leie' volgen.   



Als het pad ophoudt, links de weg volgen tot aan het einde en dan rechts de straat ingaan.  

Verder rechts blijven volgen en als je aan de Leie rechts afslaat kom je terug bij de parking. 

  

Lengte wandeling : 12,8 km 

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

Met uitbreiding (*) : 15,0 km 
  

( * )  hier kan je links naar het 'Raveel-museum', naar 'Het Biechtstoeleke' atelier van Martin 
Wallaert  en door het centrum van Machelen wandelen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



KAART  en ROUTE   -   Wandeling 'Oude Leie in Grammene en Machelen 

 
       

 
       

 



FOTO'S   -   Wandeling 'Oude Leie in Grammene en Machelen 

 

 

Raveel, één van de grootste 
kunstenaars van deze tijd  

 

 

Oude Leiearm in Grammene, een 
mooi stukje natuur  

 

  

Oude boom langs het wandelpad aan 
de Oude Leie  

 

  

Wandelen onder de Vierendeelbrug, 
een constructie in vakwerk  

 

  

Aanlegsteigers in de Leie voor een 
bezoek aan Machelen  

 

  

Het Raveel-Museum  

 

  

Grafsteen Roger Raveel, met een 
dwarsliggend wit marmeren vierkant  

  

 

'De Muur Van Verbeelding' 
(Roger Raveel)  

 

  

"Het Biechtstoeleke" hier werkt 
kunstschilder Martin Wallaert  

 

  

Het atelier van schilder Wallaert in 
Machelen-aan-de-Leie  

 

 

Machelen, prachtige weerspiegeling 
van de kerk in de Leie  

 

  

Sint-Jan Baptist, grote kerk voor klein 
dorpje, Grammene  

www.guidodevliegher.be   

  
 

http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_016.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_017.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_018.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_019.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_020.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_021.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_022.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_023.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_024.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_025.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_026.htm
http://www.guidodevliegher.be/fotos/wa_Grammene_027.htm

