Bertem - Bertembos
07/12/2009

lengte
aard
vertrek
heenrit

7,2 km
veld- en veel boswegen
Bosstraat nr 187 - feestzaal "Bertembos"
komende v.d. steenweg Brussel ⇒ Leuven : in Veltem-Beisem rechts R.
Bertem. De zaal bevindt zich op de heuveltop
GPS
Bertem : Bostraat - kruispunt Vernagelstraat
wijzers
8-hoekige bordjes met oranjepijlen "boswandeling"
kaart
in dit document
commentaar prachtige wandeling meestal door het bos - veel holle wegen - goede
bewijzering - soms modderig - heuvelig parcours - 1 stevige klim van 100 m
bronvermelding
http://www.bertem.be/332_nl.html

Route
1. we nemen de Vernagelstraat <schilderachtige afdalende holle weg - voorbij het holle
gedeelte links enkele akkers>
2. vervolgens nemen we linksaf licht stijgend tot aan de oostrand van het Eikenbos
3. rechtdoor tot de gemeentelijke boomkwekerij
4. voorbij de kwekerij links licht stijgend over het Meilaarsveld <tussen de akkers en
voorbij een radarinstallatie>
5. bij het eertvolgende wegenkruispunt links de Oude Baan <holle steenweg - dalend>
en bij de eerste huizen rechtdoor <rechts bevindt zich de "Kouter">
6. we steken de Bosstraat over en rechtdoor de Oude Baan
7. na 250 m links de Nieuwstraat en onmiddellijk schuin rechts de Weygenstraat (kans op
modder) <door een valleitje>. Bij de eerstvolgende wegsplitsing schuinrechts tot de
zuidrand van het bos. Eerst een kleine klim en daarna afdalen
8. langs de bosrand blijven <holle weg> Bij het kruispunt links het bos in
9. de kronkelende licht klimmende hoofdweg volgen gedurende 150 m tot in een valleitje.
Bij de Y-splitsing rechts afdalen - kans op modder
10. met een echt ferme klim komen we uit het valleitje en komen aan de oostrand van het
bos
11. aan een prachtige Amerikaanse eik, vóór de verkaveling, links. Door een gemengd bos
wandelen we naar een voormalig boswachtershuis. Rechtdoor <watertoren>
12. aan de westrand slaan we rechtsaf *** een smal pad en afdalen, met rechts het bos en
links weide - het kan glibberig zijn. <rechts een rustbank>Beneden rechtdoor opnieuw
een stukje stijgen
13. we volgen de Bosstraat linksaf naar de Bertemboshoeve <Augustijnenhof>
14. via de Oude Bertembosstraat, door een woonkern en vervolgens na een laatste klim
via de Bosstraat bereiken we het eindpunt.

*** : hier kun je rechtdoor gaan tot aan de Bosstraat. Vervolgens links en na 100 m ben je
aan de parking
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