Routebeschrijving: Natuuren Bostocht 2020: Parkoers
5.6 Km; 10.9 km(12 kaart) en
17.3 km(18 kaart)
Alle afstanden: We starten aan het plein voor
Den Hazelt en gaan kijkend naar foto1 naar
links en volgen het wandelpad. De Koestraat
dwarsen en RD naast de beek, op het
graspad, en volgen die tot aan eerste
kruispunt van paden: R en RD (Warellesgoed)
en naar R tot Hoogstraat. Hier L de baan
volgen tot aan eerste zijweg L = Braamstraat
en deze volgen achter Mango Café en naar L (een pad) tot het einde: Kaasterstraat naar R tot
aan het kruispunt. De baan dwarsen en het Sterrebos binnengaan. De middelste laan RD
volgen en RD tot het verzamelpunt van wegen. Daar de eerste laan L inslaan en volgen tot
aan het derde kruispunt van paden: R en RD over brugje rond het kasteel en R naar
kasteelpoort en RD tot aan derde pad L en dit volgen RD tot buiten het Sterrebos. De
Sterrebosdreef volgen we naar L tot aan het kruispunt met Moorseelsesteenweg: R en 100
m verder SPLITSING:
→ De 5.6 km steekt de baan over en slaat de Grenadierstraat in: zie verder terugweg 1
→ De overige afstanden (10.9 en 17.3) blijven rechts en gaan RD tot aan de lichten om de
rijksweg te dwarsen en nemen pad RD en dan naar R = Oude zilverbergstraat. Neem eerste
ingang L van het natuurreservaat en ga naar R (over het grasveld) om het terug te verlaten
en RD de Bergstraat te volgen. Aan eerste straat links (Babilliestraat) gaan we RD in het
bergmolenbos en volgen het pad naar rechts door het bos om dan terug R door het poortje
in de Bergstraat te komen en deze naar L te volgen. Iets over het landschapsmuseum gaan
we naar R een pad tussen een dubbele bomenrij en volgen dit tot op het einde. We volgen
de Oude Zilverbergstraat naar L en aan nummer 70b gaan we R in de richting van een
boerderij. Net voor de boerderij slaan we L af op een boerenslag die eindigt op de
Wezestraat: RD en vervolgens nogmaals RD (klein pad, privaat negeren) tot aan SintHenricusstraat waar we RD tussen de bomen een graspad naar L volgen tot aan de
Zilverbergstraat: SPLITSING:
→ De 10.9 km steken de baan over en gaan naar L: zie verder terugweg 2
→ De 17.3 km maakt hier eerst een lus van 6.4 km: steken de baan over maar gaan naar R
tot aan de baan om deze aan de oversteekplaats te dwarsen. Voor de kerk gaan we naar L en
direct R (= Kerklaan). Op einde L (= Karabinierstraat), RD en direct naar R (= Oude
Schoolstraat). Deze volgen we naar linksdraaiend en vervolgens RD het pad. Einde pad RD (=
Wulfkolstraat) aan bord einde Zilverberg pad R inslaan en rechts volgen tot einde op
Karabinierstraat: L en aan kruispunt, baan dwarsen en RD (= Zilverbergstraat). In de bocht de

aardeweg R inslaan en volgen tot op het einde naast de oude spoorweg en deze naar L
volgen tot aan het kruispunt met de Kleine Zilverbergstraat. Hier naar L en RD en RD en RD
en RD en in bocht naar R (= Wulfkolstraat) en nogmaals R (blijft Wulfkolstraat) tot aan
kruispunt met Knokuilstraat waar we L deze volgen tot aan kruispunt met de
Duivelshoekstraat. Hier gaan we R en volgen deze tot aan de Zilverstraat: L en de drukke
baan dwarsen en RD (= Kleine Zilverstraat) tot einde in de Gentstraat: L en steeds RD tot
gans op het einde = Oude Zilverbergstraat = einde lus = naar R voor terugweg 2
De terugweg 2 = deze voor de 10.9 km en 17.3 km(na lus) vanaf de Zilverberg: we volgen de
Oude Zilverbergstraat nog enkele meters tot aan het kruisbeeld rechts waar we het pad
ernaast inslaan en dit steeds RD volgen tot op het einde in de Gentstraat: L en volgen tot
einde weg: Wagenstraat: R en wat verder (= 155 stappen) gaan we naar L op de brede
grindweg het Bergmolenbos binnen, die we steeds RD volgen tot op hert einde aan de
straat(= Babilliestraat). [Helaas door de werken kunnen we hier niet verder door het
natuurgebied van de kleiputten wat aanvankelijk was voorzien.] Bijgevolg gaan we hier naar
L en einde straat R = Bergstraat. Vervolgens eerste R = Oude Maria’s-Lindestraat. We volgen
die tot aan het infobord van het Bergmolenbos en gaan hier L het bos binnen op de
grindweg. We verlaten de grindweg naar rechts rond de heuvel en dan terug naar R
(grindweg) naar de uitgang van het natuurreservaat. We volgen R de Oude Zilverbergstraat
en dwarsen eerst de Moorseelsesteenweg om dan ook L de rijksweg te dwarsen en RD
verder de Moorseelsesteenweg te volgen tot aan de eerste straat rechts: = Grenadiersstraat:
De terugweg 1 en vervolg terugweg 2 = deze voor alle afstanden: We volgen de
Grenadierstraat in eerste bocht naar links en blijven die straat volgen tot gans op het einde:
= Kaasterstraat: R en aan kruispunt L = Maria’s-Lindestraat volgen tot aan rondpunt. Daar
gaan we compleet naar L en volgen de Ruiterijstraat RD en RD en ook de richting
fietsknooppunt 40 en komen zo in een bocht aan de Regenbeek. Verder naar R, de
aanlokkelijke bruggetjes links van ons steken we niet over, maar slaan 200 m verder wel het
eerste pad rechts in en komen zo in de Palfreniersstraat: RD naar pyloon en L en direct R
verder Palfreniersstraat tot aan kruispunt met Koestraat. Hier gaan we naar L en RD (aan
pad) en volgen deze tot aan de eerste straat naar R = Pastoor Slossestraat die ons terug naar
de parking aan Den Hazelt brengt.

Vragenlijst Natuur- en Bostocht 2020:
Vraag 1: Alle afstanden: Welke officiële wandelroutes kom je tegen op het door
u afgelegde parkoers?
Vraag 2: Alle afstanden: Hoeveel wegen leiden naar het punt op FOTO 2?
Vraag 3: Extra voor parkoers 10.9 en 17.3: Hoeveel soorten appelbomen tel je
in deze hoogstammengaard?
Vraag 4: Extra voor parkoers 10.9 en 17.3: Welke meridiaan passeren we in dit
mooie landschap?
Vraag 5: Extra voor parkoers 17.3: Uit welk jaar dateert deze foto?

 FOTO 1: STARTPLAATS

FOTO 2: bij vraag 2 →

 FOTO 3: bij vraag 5

