
Lengte: 6,5 km
Terrein: 90% onverhard, nat in het tussenseizoen
Type: niet geschikt voor rolstoelen / kinderwagens

Deze vallei, begrensd door de
Sportlaan, de Pamelsestraat en de
Palitsebeek, is een groen lint dat zich
slingert doorheen het omringende
landbouwgebied. Ze bestaat uit
onzichtbare bronnetjes (kwel) en
natte broekbosjes. 

Dit natuurgebied is een natuurlijk
overstromingsgebied dat ook
gedeeltelijk op het grondgebied van
Roosdaal ligt. Het is een open
landschap bestaande uit natte
graslanden, rietkragen, moeras en
bomenrijen. 

Palitsebeekvallei Pamelse Meersen

Deze wandeltocht brengt U over en langsheen de Palitsebeek en slingert door twee
van de drie natuurgebieden die Liedekerke rijk is. Geniet van de  prachtige
uitzichten vanop de Aldriezen, de Pamelse Meersen en den Boucht. 

Vertrekpunt en parking: 
Sportcentrum Heuvelkouter, 
Sportlaan, 1770 Liedekerke



Volg de Sportlaan richting Pamelsestraat. Neem 75 m voor het rond punt (thv. de
gasinstallatie) rechts het pad aangeduid met een groene ruit en een bord van Natuurpunt. Dit
is de Vallei van de Palitsebeek. Sla links in net voorbij (de achterzijde van) het gemeentelijk
arsenaal. Er is een kleine rustplaats en een mooi insectenhotel.
Steek de Pamelsestraat over (opgelet!). Neem de Graesbaan en sla de veldweg rechts in. Op de
rechterkant ligt het voetbalveld VKV Impegem. Verlaat Aldriezen net voorbij de Pijnegemstraat en volg
de veldweg die een bocht van 90° naar links maakt en evenwijdig met de Slochtestraat loopt. Aan de T
splitsing, neem de brede onverharde weg. Aan de rechterzijde lag weleer "Camping Roosdaal". 
Neem links aan Voetweg 50. Bereik opnieuw een T splitsing na 750 m.

Palitsebeekvallei

Sla rechts  in en bewandel het plankenpad in het brongebied van
de Palitsebeek. Vervolg de weg rechtdoor. Sla rechts in thv.
Kattemkets (Roosdaal) en vervolg Aldriezen.
Steek de Kaaivaartstraat over en neem de Groten Bossteekweg
(Voetweg 59). Sla rechts in op de T splitsing (Langenweg,
Voetweg 60) en bereik de Bouchoutstraat. 

Bronbos Palitsebeek

Steek opnieuw de Pamelsestraat over (opgelet!). Sla rechts het
pad in thv de vijver van Villa Molenhof en betreed de Pamelse
Meersen. Aan Briefveld, sla rechts in Voetweg 50 en bereik
Keirekenslos, Neem hier links. Steek de Holstraat over en neem
Voetweg 49.  

Pamelse Meersen

Op de Bouchtweg (T splitsing), neem rechts. Aan de splitsing van 3 veldwegen, neem uiterst
links en betreed het natuurlijk bos in de Palitsebeekvallei. Voorbij het arsenaal, neem links de
Sportlaan.  

Palitsebeekvallei


