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VOSOG	  WINTERTOCHT	  2018	  
Korte	  tocht	  –	  zaterdag	  
	  
	  
Afstand:	  14,5	  km	  
Ondergrond:	  95%	  onverhard	  
	  
	  
Vandaag	  duiken	  we	  de	  boeiende	  wereld	  van	  Bosland	  in.	  Bosland	  is	  het	  grootste	  bos	  van	  
Vlaanderen.	  Het	  omvat	  de	  bosgebieden	  van	  Lommel,	  Hechtel-‐Eksel	  en	  Overpelt.	  De	  bossen	  binnen	  
Bosland	  zijn	  4679	  ha	  groot.	  Ze	  zijn	  in	  handen	  van	  de	  3	  gemeenten	  en	  van	  de	  Vlaamse	  Overheid	  via	  
het	  Agentschap	  Natuur	  en	  Bos.	  	  
	  
Het	  feit	  dat	  dit	  bos	  zo	  gigantisch	  groot	  is,	  werd	  enkele	  jaren	  nog	  maar	  eens	  bewezen	  toen	  een	  
familie	  met	  3	  kinderen	  uit	  Peer	  verdwaalde	  in	  de	  bossen,	  en	  ‘s	  nachts	  na	  een	  urenlange	  zoektocht	  
verkleumd	  werd	  terug	  gevonden….	  Let	  dus	  goed	  op	  de	  tochtbeschrijving	  he!	  
	  
We	  blijven	  vandaag	  rondhangen	  in	  het	  gebied	  dat	  
cultuurhistorisch	  het	  meest	  boeiend	  is,	  nl.	  het	  gebied	  
van	  het	  Hobos	  en	  de	  Grote	  Hof.	  Tot	  de	  verbeelding	  
sprekend	  is	  natuurlijk	  het	  grote	  herenhuis	  in	  het	  
Hobos	  waar	  eind	  18de	  eeuw	  drossaard	  Clercx	  
woonde.	  Deze	  meedogenloze	  rechter	  bracht	  een	  
beruchte	  bende	  naar	  het	  schavot,	  de	  zogenaamde	  
bokkenrijders…	  
Voor	  deze	  tocht	  doen	  we	  beroep	  op	  een	  
bewegwijzerde	  tocht.	  Dat	  is	  echt	  de	  mooiste	  manier	  
om	  dit	  gebied	  te	  verkennen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
We	  beginnen	  er	  aan!	  
	  
Als	  je	  buitenkomt	  uit	  het	  gebouw	  van	  de	  Winner	  ga	  je	  op	  het	  pad	  naar	  links.	  
	  
Blijf	  volgen	  tot	  je	  op	  het	  pad	  komt	  met	  de	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  
Volg	  hier	  	   naar	  links	  
	  
Na	  ongeveer	  anderhalf	  uur	  kom	  je	  aan	  op	  de	  picknick-‐plaats.	  
	  
Er	  is	  eten	  en	  drank	  besteld	  voor	  alle	  ingeschrevenen!	  	  
We	  verwachten	  jullie	  daar	  dus!	  	  
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Verderzetting	  tocht	  vanaf	  de	  pauzeplaats	  	  
	  
	  
Vertrek	  in	  de	  namiddag	  terug	  in	  dezelfde	  richting	  als	  waar	  je	  bent	  aangekomen.	  
Maar	  volg	  nu	  niet	  	  
	  
Volg	  daarentegen	  de	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Op	  het	  einde	  van	  de	  tocht	  	  
kom	  je	  op	  het	  domein	  van	  de	  Winner.	  
Ga	  daar	  naar	  het	  verblijfsgebouw.	  
	  
	  
	  
	  


