Fort Koningshooikt – Torekenswaver (9.25 km)
ROUTEBESCHRIJVING
Met aangezicht naar fort gekeerd: naar links vertrekken. Rondweg langs water volgen tot trap. Bestijgen. Zitbank.
Naast afsluiting licht dalend tot asfaltweg. Rechts. Brede bosweg links negeren.
Slechts even verder links sas naast bareel doorstappen Graspad doorheen jong aangeplant bos. Je kan even rechts
uitwijken tot poel en dan weg verder zetten.
Kronkelend pad het grote bos in. Verder bochten door bos Brede Zijp. Vervoeg brede bospad en volg vanaf hier het
bewegwijzerd wandelpad Brede Zijp. Zo beland je aan een bareel met sas aan de zoom van het bos.
Hier rechts brede grintweg tot Berlaarbaan. Fietspad links circa 200 m volgen tot rechts smal baantje Boterhoek.
Na wat haakse bochten Erfstraat rechts kiezen. Rijweg versmalt. Bijna aan einde links bunker van de KW-linie
(Koningshooikt –Wavre linie) die af en toe wordt opengesteld. Aan einde in centrum Bosstraat na 5 km. (20 m links
ijssalon/taverne ma di za v.a.15u – woe gesloten – don vr zo v.a. 11u). Hier tegenover Indrukwekkend neo-gotisch Sint
Ursulainstituut (stichting 1841). Voor beschrijving en boeiende historiek google even vooraf.
Bosstraat na Erfstraat rechts even volgen. Links Kerkhoflei negeren. 30 m verder links pad aan bord ‘geboortebos’ in.
Voorbij paaltjes rechtdoor Vosbergbos in (pijltjes Natuurpunt). Volgen. Aan 2de haakse bocht kan je recht vooruit
aan de rand van het hooiland (niet dwarsen!) naar overkant, door greppel klauteren en bospad aan binnenkant
bosrand links volgen. Pad volgen zoals aangeduid met pijlen. Wijst langs smal zijpaadje links en weer blijven volgen.
Aan einde naar asfalt fietspad . Links. Met paar haakse bochten naast bloemenserre tot Berlaarbaan. Kruisen.
Aan asfalt fietspad rechts inslaan. Aan einde asfaltbaantje links in. Kort daarna fiets- en voetpad rechts aan
linkerzijde van beek. Aan betonbaan Donderheide even rechts. voor omgracht eigendom links in (Donderheide
19/21). Is site van Bosmolen (of Zijne Majesteitsmolen, 1617 – 1914 enkel Bosmolenhoeve dd 1712 nog aanwezig).
Deze buurtweg zal worden benoemd als Bosmolenpad. Mooie dreef langs boszoom. Gaat met een haak bos in over
een beek. Volgen tot op Nestje Van Den Bulckpad. Rechts en 5 m verder links langs akkerrand aan bovenrand
fortsite. Volgen en aan einde afdalen tot op rondweg. Volgen tot Donderheide naar vertrekpunt.

