WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw hebben het genoegen jullie mee te nemen op hun
2de Boshyacintentocht op zaterdag 16 april 2022 (Paasweekend) en dit vanuit het centrum van
Mazenzele (zaal Kersenpit). Deze tochten zijn opgebouwd op basis van 2 lussen in het Kravaalbos
en 2 lussen over Bladerenkwartier / Kartelo en Waaienberg.
Alle tochten vertrekken dus onder de kerktoren van de Sint-Pietersbandenkerk van Mazenzele.

De tochten van 5 en 6 km.
Deze 2 tochten met een werkelijke afstand van 4.5 km en 6.9 km starten rechts langsheen de kerk
om langs het Geleybaantje en de en Heydeweg richting Kravaalbos te trekken. De Heydeweg kruist
hierbij de N47 (!!) en het Kruiskensveld (nieuwe wijk in Mazenzele) om op de Oude Heirbaan uit te
komen waar we rechts nemen.
De eerste wandeling trekt het bos in via de eerste lange veldbaan richting bos aan de linker kant.
Een lange rechte veld/bosweg, brengt ons in het Kravaal op een T waar we links nemen. Aan het
einde van deze weg verlaten we het Kravaal en volgen de weg die naar links richting Mazenzele
draait. Via de achterkant van het Landbouwmuseum Vedderboom en de Rouwakker komen we op
de Dries waar de Sint Pietersgilde van Mazenzele al meer dan 450 jaar zijn thuisbasis heeft. We
gaan rond de Dries richting Dorp dat op een steenworp ligt en komen zo aan in de startzaal. De
andere langere afstanden snijden ons pad beneden aan de Dries.
De tweede tocht gaat op de Oude Heirbaan verder tot het kruispunt en slaat dan pas links af.
Voor ons ligt de Paardenkouter die op Baardegem-Aalst ligt, maw we bevinden ons op de grens van
Brabant met Oost-Vlaanderen. Wij bevinden ons nu in het hart van de Regio Erembald tot Kravaal.
We volgen de brede weg die eerst langsheen, maar dan in het Kravaal verdwijnt.
Opgelet wanneer de weg rechts afbuigt gaan wij rechtdoor een kleinere weg links in. Wij lopen
verder het bos in tot aan een houten bareel waar we rechtdoor naar beneden de weg meevolgen.
Beneden aangekomen bevinden wij ons in de wijk “De Huizekes” van Meldert. Wij nemen scherp
links en de eerste veldbaan links brengt ons opnieuw in het Kravaal. Wij wandelen tot de T om
rechts het bos in te trekken. Even verder trekken we via een pad op onze linker kant nog dieper
het Kravaal in. Uiteindelijk komen we via een lange grote lus op hetzelfde punt als waar de eerste
tocht het Kravaal verlaat. We volgen vanaf dan hetzelfde traject via Het Landbouwmuseum de
Vedderboom. Dus ook opgelet aan de Dries waar we de langere afstanden kruisen.

De tochten van 8 km.
Deze tocht met een werkelijke afstand van 8,4 km start eveneens rechts langsheen de kerk en het
Geleybaantje. Beneden het Geleybaantje volgen we mee links naar de Kerkweg richting Dries.
De Sint Pietersgilde van Mazenzele heeft hier al meer dan 450 jaar zijn thuisbasis, getuige hiervan
aan onze linker kant het kleine standbeeld alsook verderop de 2 staande wippen. We gaan rondom
het bovenste gedeelte van de Dries en lopen dan rechtdoor het kleine wegeltje naast het witte huis
in. Let op, hier kruisen we andere afstanden.
Het wegeltje brengt ons op een kruispunt van wegeltjes waar we rechts richting Vossestraat
wandelen. We steken deze over en begeven ons de kouter in richting het Bladerenkwartier en
volgen de lange weg die meandert tussen de velden en op het einde van het Balderenkwartier
uitkomt op een T punt (Snassersweg) in het gehucht “De Kilo” genoemd naar de café die er
vroeger was. We dalen naar links af en op het einde van deze wegel is het plots sterk klimmen
richting Koereit en Kartelobos. Wij blijven rechts van het bos en dalen vervolgens tot vlak voor de

asfaltweg “Boven Vrijlegem” waar we de veldbaan links omhoog nemen tot vlak voor een uitloper
van het bos waar we rechts meevolgen. Aan het einde van de veldweg draaien we links richting
Geboortebos. Dit aangelegd stukje natuur dateert slechts van een paar jaar geleden, geniet vooral
van de rust tijdens het doorkruisen ervan. Via een stukje Paddebroeken is het even klimmen
richting Mazenzele. Via het baantje links vooraan in het Sultvelt komen we snel aan de Dries waar
we rechts houden en via de 2 staande wippen het Dorp bereiken.

De tochten van 10-12 en 15 km.
Deze 3 tochten met een werkelijke afstand van 11,1 km, 12,9 km en 15,3 km volgen tot aan de
wijk Bladerenkwartier dezelfde route als de “8 km”.
De “10 km” splitst zich bij het begin van het Bladerenkwartier links af. Dit traject komt dus niet
langs de “Kilo” of “Kartelo”. Bij de Koereit aangekomen draaien we rechts tot het T kruispunt vlak
achter de boerderij. Hier nemen we links richting Geboortebos. Vanaf het Geboortebos volgen we
dezelfde route als de “8 km” tot de RUST aan de startzaal. Vervolgens wordt de lus “5 km” via het
Kravaal gevolgd.
De “12 km” volgt exact dezelfde route als de “8 km” tot de RUST aan de startzaal. Vervolgens
wordt de lus “5 km” via het Kravaal gevolgd.
De “15 km” volgt exact dezelfde route als de “8 km” tot de RUST aan de startzaal. Vervolgens
wordt de lus “6 km” via het Kravaal gevolgd.

De tochten van 18-21 en 24 km.
De “18 km” volgt exact dezelfde route als de “8 km” tot de RUST aan de startzaal.
Na de rust vertrekken we richting kerk doch dienen bijna onmiddellijk links af te slaan de
Verlorenkostbaan in om even verder het wegeltje rechts in te slaan dat ons langsheen de Knipoog
in de veldbaan richting Droeshout/Waaienberg brengt. Op het einde van deze veldbaan komen we
op een “Y-splitsing” waar we rechts richting Waaienberg nemen. Eens aangekomen in deze wijk
nemen we rechts en op de T links. Bij de volgende bocht een paar 10 tallen meter verder nemen
we het wegeltje links. Vlak voor het brugje over de Regenwortelbeek nemen we rechts het Bosje
in. Waar de zigzaggende boswegel splitst nemen we rechts om het bosje weer te verlaten.
Vervolgens nemen wij op de volgende 2 splitsingen steeds links en komen aldus op de nieuw
geopende Wandelweg 58. Deze wandelweg brengt ons op een T kruispunt waar we rechtdoor
nemen. Vlak na de bocht slaan we rechts de veldwegel in die zich vlak voor een oprit bevindt. We
doorkruisen vervolgens verder Waaienberg en komen in de Paddebroeken die we volgen richting
Geboortebos, doch beneden aan de kapel slaan we links af. Via het Natuurpunt komen we
langsheen het Geboortebos op het laatste deel van de route “8 km” die we volgen tot de startzaal.
De “21 km” volgt de route van de “8 km” tot vlak voor “Kartelobos”. Dit traject komt niet langs het
bos maar op de Koereit boven, gaat dit traject naar links beneden richting boerderij. Vlak voor de
boerderij bij de T slaan we rechts af richting Geboortebos. Vanaf de T wandelen we samen met de
“10 km”. Vanaf het Geboortebos volgen we opnieuw het traject van de “8 km” tot de RUST aan de
startzaal.
Na de eerste RUST in de starzaal volgen we hetzelfde traject als de “18 km” tot we aan de tweede
RUST komen in de startzaal.
We eindigen met de lus van “5 km” langs het Kravaal en eindigen in de startzaal.
De “24 km” volgt in de eerste lus exact dezelfde route als de 8 km.
In de tweede lus exact zoals de 18 en de 21 km langs Waaienberg, Wandelweg 58 en
Paddebroeken.
Dit traject eindigen we met de lus van “6 km” langs het Kravaal.

