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VOSOG	  WINTERTOCHT	  2018	  
Lange	  tocht	  –	  zaterdag	  
	  
	  
Afstand:	  28	  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!	  
	  
In	  de	  voormiddag	  blijven	  we	  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.	  
	  
In	  de	  namiddag	  duiken	  we	  diep	  in	  de	  bossen	  van	  Bosland	  en	  kronkelen	  we	  doorheen	  de	  paden	  van	  
het	  Pijnven.	  Voor	  dit	  deel	  moet	  je	  beter	  opletten!	  Dat	  is	  immers	  een	  volledig	  uitgeschreven	  tocht	  
die	  afwijkt	  van	  de	  voorgeschreven	  paden.	  
	  
	  
	  
	  
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	  
	  
Deze	  tocht	  is	  ongeveer	  9	  km	  
en	  dan	  kom	  je	  aan	  op	  de	  picknick-‐plaats.	  
	  
Er	  is	  eten	  en	  drank	  besteld	  voor	  alle	  ingeschrevenen!	  	  
We	  verwachten	  jullie	  daar	  dus!	  	  
	  
	  
	  



VOSOG	  wintertocht	  2018	  –	  zaterdag	  –	  lange	  tocht	   2	  

Verderzetting	  tocht	  vanaf	  de	  pauzeplaats	  	  
	  
	  
Ga	  richting	  het	  speeltuintje	  en	  de	  kleurrijke	  borden.	  Achter	  dit	  speeltuintje	  ga	  je	  het	  paadje	  in,	  en	  je	  
volgt	  dus	  	  
	  
Dan	  naar	  links,	  dus	   volgen	  
	  
Bij	  de	  slagboom	  ga	  je	  rechtdoor,	  dus	  	   	  	  	  	  volgen	  
	  
De	  weg	  steeds	  blijven	  volgen	  
	  
Bij	  volgende	  
situatie,	  waarbij	  	  
afslaat	  naar	  rechts,	  	  
volg	  je	  
netjes	  rechtdoor	  
dus	  	   	  niet	  meer	  	  
volgen	  dan!	  
	  
Dan	  kom	  je	  op	  een	  fietspad,	  volg	  naar	  links,	  dat	  is	  richting	  257	  
	  
Op	  de	  grote	  macadam	  naar	  rechts,	  na	  een	  tijdje	  ligt	  links	  van	  je	  een	  grote	  boerderij.	  
	  
Bij	  de	  4	  oranje	  paaltjes	  ga	  je	  naar	  links	  het	  bos	  in!	  
	  
Bij	  de	  Y-‐splits	  rechtdoor	  volgen,	  de	  oranje	  paaltjes!	  
	  
Je	  passeert	  	  	  84J	  	  ,	  ga	  daar	  naar	  links	  
	  
Vlak	  voor	  de	  wei	  naar	  rechts,	  en	  dan	  altijd	  rechtdoor	  volgen	  
	  
	   Let	  nu	  goed	  op!	  Steek	  voorzichtig	  de	  baan	  Hasselt-‐Eindhoven	  over	  
	   Dan	  het	  pad	  rechtdoor	  volgen	  
	  
Links	  van	  je	  komt	  een	  omheining,	  blijf	  het	  pad	  rechtdoor	  volgen.	  
Ga	  vlak	  na	  de	  omheining	  naar	  links.	  
	  
Na	  160m	  naar	  rechts,	  het	  ruiterpad	  in,	  dat	  is	  nr.	  53	  
	  
Bij	  de	  splits,	  na	  80m,	  rechts	  53	  blijven	  volgen	  
	  
Op	  het	  kruispuntje	  ga	  je	  rechtdoor.	  Kijk	  eens	  goed	  rond	  je.	  Lijkt	  wel	  de	  Ardennen?	  
	  
Bij	  volgend	  kruispunt	  naar	  links	  53	  volgen	  
Na	  100m	  naar	  rechts,	  nog	  steeds	  53	  dus	  
	  
De	  weg	  maakt	  dan	  een	  mooie	  S-‐slinger,	  blijft	  het	  grote	  pad	  een	  hele	  poos	  volgen	  
	  
Op	  het	  kruispunt	  ga	  je	  naar	  rechts,	  dus	  53	  niet	  meer	  volgen	  dan	  
(links	  zie	  je	  goed	  de	  macadam	  liggen)	  
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Na	  een	  poos	  passeer	  je	  een	  grote	  open	  hei-‐vlakte.	  Vlak	  na	  die	  vlakte,	  volg	  je	  het	  zandpad	  dat	  links	  
omhoog	  loopt.	  
	  
Bij	  de	  eerste	  grote	  open	  vlakte	  aan	  de	  rechterkant,	  na	  zo’n	  460m,	  ga	  je	  naar	  rechts.	  
	  
Na	  200m	  kom	  je	  aan	  een	  lange	  bareel,	  vlak	  er	  na	  op	  de	  zandweg	  naar	  links	  (oranje	  paaltjes)	  
	  
Je	  passeert	  89J	  	  
	  
Blijf	  volgen	  tot	  	  
de	  mooie	  organische	  
sculptuur	  van	  kunstenaar	  
Will	  Beckers	  
	  
	  
	  
	  
Volg	  dan	  rechts	  het	  ruiterpad	  131	  dat	  links	  van	  het	  fietspad	  272	  loopt	  
	  
Opgelet!	  
Na	  200m	  zie	  je	  rechts	  
volgende	  situatie	  
Stap	  over	  de	  boomstronken	  
de	  mooie	  dreef	  in	  
En	  na	  15	  m	  naar	  links	  
het	  wandelpaadje	  in	  	  
Volg	  dus	  	  
	  
	  	  
Bij	  het	  grote	  pad	  naar	  rechts,	  dus	  	  	  	  	  	  	  	  	  blijven	  volgen	  
	  
Na	  80m	  op	  kruispunt	  rechtdoor,	  	  	  
Links	  zie	  je	  The	  Treehouse	  
een	  unieke	  plek	  in	  het	  bos	  
die	  je	  kan	  huren	  als	  
vergaderruimte	  	  
	  
	  
	  
De	  weg	  maakt	  een	  hoek	  naar	  links	  
	  
Bij	  het	  houten	  bord	  naar	  rechts,	  	  
Pas	  op	  voor	  het	  everzwijn!	  
	  
Bij	  het	  kruispuntje	  vlak	  voor	  de	  speeltuin,	  ga	  je	  naar	  rechts	  
dus	   	   niet	  meer	  volgen!	  
	  
Volg	  tot	  op	  het	  fietspad,	  ga	  dan	  naar	  links	  
Dat	  is	  ruiterpad	  131	  
	  
Welkom	  in	  Lommel!	  
Je	  komt	  aan	  de	  ijzeren	  paal.	  	  
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Mossig	  graspad	  

	  

afgezaagde	  
boomtop	  

Die	  paal	  werd	  opgericht	  door	  	  
het	  Belgisch	  leger	  in	  1851.	  	  
Het	  was	  een	  referentiepunt	  voor	  	  
exacte	  afstands-‐en	  hoogtemetingen.	  	  
Toen	  dit	  gebied	  nog	  een	  uitgestrekte	  	  
heidevlakte	  was,	  maakten	  de	  uitgestrekte	  	  
vergezichten	  het	  mogelijk	  om	  precieze	  	  
metingen	  uit	  te	  voeren	  naar	  kerktorens	  	  
en	  andere	  bakens	  in	  de	  omgeving.	  
	  
Steek	  het	  brede	  pad	  over	  en	  ga	  het	  bos	  in,	  volg	  	  
	  
Bij	  de	  T-‐splits	  naar	  links	  (dus	   	  	  niet	  meer	  volgen!)	  
	  
Op	  het	  kruispuntje	  rechtdoor	  
	  
Op	  het	  volgende	  kruispuntje	  naar	  rechts!	  
Dan	  rechtdoor	  pad	  volgen	  	  	  
	  
Bij	  kruispuntje	  waar	  	  	  	  	  	  naar	  links	  gaat,	  volgen	  wij	  	  	  	  	  	  rechtdoor	  
	  
Na	  200m	  een	  rechte	  hoek	  naar	  rechts,	  voorbij	  de	  bareel	  en	  dan	  het	  pad	  volgen	  
We	  volgen	  	  
	  
Bij	  kruispuntje	  waar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  links	  en	  rechts	  gaan,	  gaan	  wij	  rechtdoor	  het	  graspad	  op!	  
	  
Na	  300m	  heb	  je	  rechts	  een	  plek	  met	  jonge	  sparren.	  
Een	  dertigtal	  meter	  na	  dit	  jonge	  bos	  ga	  je	  naar	  rechts	  het	  wandelpad	  in,	  volg	  dus	  terug	  	  
	  
De	  weg	  draait	  wat	  naar	  links,	  blijf	  volgen	  
Daarna	  kronkelt	  het	  pad	  rechts	  het	  bos	  in	  
	  
Op	  bepaald	  moment	  gaat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  naar	  links,	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  gaat	  rechtdoor	  
Volg	  	  	  	  	  	  	  	  rechtdoor!	  
	  
Een	  hele	  poos	  mooi	  het	  pad	  blijven	  volgen,	  tot	  je	  bij	  onderstaande	  situatie	  komt:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Volg	  dus	  naar	  links	  
Niet	  de	  	  	  	  	  volgen	  (is	  ook	  een	  GR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  
Maar	  rechtdoor	  het	  mossig	  graspad	  in!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Schuin	  
omhoog	  
stekende,	  
afgezaagde	  
stam	  
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Je	  komt	  voorbij	  de	  bareel	  op	  het	  fietspad	  
Ga	  naar	  links	  
	  
Zo’n	  100m	  voor	  de	  groene	  afrastering	  ga	  je	  naar	  rechts	  het	  bos	  in,	  volg	  	  
	  
Je	  passeert	  twee	  houten	  barelen,	  blijf	  lekker	  het	  pad	  volgen	  	  	  
	  
Op	  een	  bepaald	  moment	  kom	  je	  aan	  een	  T-‐splits	  
Volg	  naar	  links	  	  
	  
Let	  op!	  Na	  100m	  gaat	  het	  pad	  met	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  terug	  rechts	  het	  bos	  in.	  Dat	  woen	  wij	  niet!	  
Wij	  blijven	  rechtdoor	  gaan!!	  
	  
Steek	  het	  brede	  pad	  over	  en	  volg	  rechtdoor.	  	  
	  
En	  nu	  wordt	  het	  tijd	  voor	  de	  grote	  expo	  van	  uitkijkposten!	  
	  
Het	  eerste	  hutje	  in	  deze	  expo	  
is	  het	  volgende:	  
een	  prachtig	  exemplaar	  verscholen	  in	  de	  naalden	  
	  
Je	  komt	  daarna	  bij	  een	  open	  plek	  
met	  twee	  grote	  houten	  rechthoeken	  
ga	  daar	  naar	  links	  
	  
Steek	  daarna	  het	  grote	  pad	  over	  
waar	  heel	  veel	  hout	  ligt	  
	  
Dan	  op	  het	  eerstvolgende	  kruispuntje	  naar	  rechts	  
	  
Je	  passeert	  hutje	  2	  
Strak	  en	  modern	  vorm	  gegeven!	  
	  
Blijf	  rechtdoor	  gaan	  
	  
	  
Ook	  het	  volgende	  brede	  pad	  
oversteken	  en	  rechtdoor	  volgen	  
dat	  pad	  ligt	  vol	  met	  takken!	  
	  
	  
Bij	  de	  T-‐splits	  	  
op	  het	  brede	  pad	  
naar	  rechts	  
	  
Blijf	  volgen	  tot	  hutje	  3	  
Een	  bijzonder	  samenraapsel	  
van	  diverse	  stijlen…	  
	  
Ga	  daar	  naar	  links
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Bij	  het	  kruispunt	  met	  de	  houten	  rechthoek,	  ga	  je	  rechtdoor	  
	  
Je	  passeert	  hutje	  4	   	   	   	   En	  even	  later	  hutje	  5	  
Niks	  op	  aan	  te	  merken	   	   	   	   gefabriceerd	  op	  een	  maandagmorgen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bij	  een	  grote	  open	  plek,	  ga	  je	  naar	  links	  
	  
In	  de	  verte	  zie	  je	  hut	  6	  
	  
Bij	  deze	  ‘hut’	  of	  eerder	  grote	  pretchalet	  
ga	  je	  naar	  rechts	  
	  
Blijf	  volgen	  tot	  je	  bijna	  
aan	  de	  baan	  Hasselt-‐Eindhoven	  bent	  
10m	  voor	  die	  baan	  
volg	  je	  links	  ruiterpad	  25	  
	  
Na	  100m	  steek	  je	  rechts	  
de	  grote	  baan	  over	  
en	  wandel	  de	  Winnerstraat	  in	  
	  
Na	  iets	  meer	  dan	  150m	  ga	  je	  het	  pad	  naar	  links	  
Dat	  is	  vlak	  achter	  het	  bord	  STOP	  150m	  
	  
	  
	  
	  
	  
Je	  passeert	  een	  kruispuntje	  	  
Rechts	  zie	  je	  volgende	  boom	  
Blijf	  gewoon	  rechtdoor	  volgen	  
	  
	  
	  
	  



VOSOG	  wintertocht	  2018	  –	  zaterdag	  –	  lange	  tocht	   7	  

	  
Bij	  het	  volgende	  kruispuntje	  naar	  rechts	  
Je	  passeert	  hut	  7	  
een	  wankel	  geval…	  
	  
Voorbij	  de	  bareel	  
op	  T-‐splits	  
naar	  links	  
	  
Bij	  het	  kruispunt	  na	  80m	  
naar	  rechts	  
je	  ziet	  een	  wit/rood	  kruisje	  
	  
	  
	  
Na	  240m	  komen	  we	  op	  een	  groot	  weiland	  
Wandel	  naar	  hut	  8	  
De	  laatste	  in	  de	  grote	  expo	  
der	  uitkijkposten	  
	  
de	  tentoonstelling	  loopt	  nog	  
tot	  einde	  2021	  
	  
	  
Blijf	  na	  deze	  boeiende	  huttentocht	  
rechtdoor	  volgen	  in	  de	  wei	  
tot	  aan	  de	  rand	  van	  het	  bos	  
	  
Je	  komt	  dan	  op	  een	  paadje	  
Volg	  naar	  links	  
	  
Als	  je	  de	  grote	  zandparking	  ziet	  van	  de	  Winner,	  	  
weet	  je	  dat	  je	  daar	  rechts	  de	  macadam	  kan	  volgen	  	  
tot	  in	  het	  verblijfsgebouw.	  


