
AFSTAND: +/- 10 KILOMETER
START EN AANKOMST: SINT SALVATORKERK, WIEZE
 
 

Wanneer je met je rug naar het Oud Gemeentehuis staat en je naar de kerk kijkt, zie je het allereerste
bordje van de wandeling. Langs de boorden van de Dender wandel je tussen brouwersdorp Wieze en

het landelijke Denderbelle. Je doet maar liefst drie natuurgebieden aan: Wiestermeersch,
Denderbellebroek en Hannaerden. Bosjes, akkers, weiden en riviermeanders vormen de prachtige

mozaïek van dit gebied van de Beneden-Dender. De route is volledig bewegwijzerd. Officieel is de
wandeltocht 12 kilometer lang, maar wie kijkt naar zijn GPS-tracker zal zien dat de werkelijke afstand

eerder rond de 10 kilometer ligt.

 
ZOEKTOCHT: 
 

Haal iets extra uit je wandeling door deel te nemen aan onze zoektocht! De vragen werden
chronologisch opgesteld! Het antwoord op de eerste vraag vind je dus niet ver van het startpunt van de

wandeling. Geen paniek wanneer je een tijdje geen antwoord lijkt te vinden op een vraag. Soms laten we
je ook gewoon genieten van de mooie natuur! De vragen zijn geschikt voor jong en oud! Een goede

leesbril is soms aan te raden. Alle antwoorden zijn te vinden op en langs het parcours. Heb je alle
antwoorden gevonden? Maak dan gebruik van het digitaal formulier in de nieuwsbrief 20-02. Of breng

een papieren versie binnen op het adres Hanenstraat 125, 9255 Buggenhout. 

 
 
 

 
Vossenzoektocht 

Vossenwegelroute©
 

 

 
KLAAR?

SPEUREN MAAR!
 



BONUSVRAAG: 
In welke volgorde komt je deze plaatsjes tegen? 

Plaats een nummer om de volgorde aan te geven. 
Deze vraag loopt door over de hele wandeling!



VRAAG 1: 
Welke wandelroute vertrekt eveneens aan ons startpunt?

VRAAG 2: 
Voor welke plant is de 'Beneden-Dender' de ideale groeiplek?

VRAAG 3: 
Wel jaartal pronkt aan de zijgevel van 'het Neerhof'?

VRAAG 4: 
In wat voor soort bos, naast het eikenbos,

 verstopten de eekhoorns in Lebbeke ook wel eens hun eikeltjes?

Als alles goed gaat, 
heb je nu het geboortebos ontdekt!



VRAAG 5: 
Op 31 januari 2016 

werd in Lebbeke een kindje geboren met de achternaam 'De Vos'?  
Wat is zijn voornaam?

VRAAG 6: 
Wie is de maker van deze kaart? 

VRAAG 7: 
Je zag deze vrolijke boomstam misschien al bij het bestuderen van de bonusvraag. 

Wat is de voornaam van dit stukje boomstam? 



VRAAG 8: 
Wat is de naam van deze bloem? 

VRAAG 9: 
Welk dier herken je hier op de foto?

Hopelijk hebben ze goede ogen of een
leesbril voor deze twee

vragen!



VRAAG 10: 
Wieze staat bekend als een brouwersdorp 

en heeft dus heel wat brouwerijen zien komen en gaan. Van welk tot welk jaar was 'Brouwerij
Gebroeders Wagon' actief?

VRAAG 11: 
 Vul volgende tekst aan:  

"Gedenk o volk in uw gebeen. Die voor uw vrijheid leen en ...."

VRAAG 12: 
Wie wordt er hier volgens het bord 'gezocht'?

HIER IS EEN WAT LANGERE NATUURPAUZE, MAAR HOU JE OGEN
GOED OPEN VOOR DE VOLGENDE VRAAG!

HIER IS EEN WAT LANGERE NATUURPAUZE, MAAR HOU JE
OGEN GOED OPEN VOOR DE VOLGENDE VRAAG!



VRAAG 13: 
Welke twee jaartallen kan je op dit kappeltje terugvinden?

VRAAG 14: 
Wat is het huisnummer van de woning die deze twee krijgers bewaken?



VRAAG 15: 
Wat is de maximumsnelheid die je hier volgens 
de plaatselijke carnavalsgroep mag hanteren?

VRAAG 16: 
Hoeveel procent alcohol bevat

 het huisbier in de oude site brouwerij Van Roy?


