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De  wandelroute*/**

2000 ft 

500m

Beide routes starten via de Kauwstraat richting Sint-Antelinks
(links als u de steenbakkerij verlaat).  Tijdens de festivalperiode  
zijn de routes uitgepijld.

Wandelroute: Ga op het eerste kruispunt naar links. 
Fietsroute: rij op het eerste kruispunt rechtdoor (Huigeveldstraat).

*   
*****  

De  fietsroute*/***

a Lengte:   12  km

g  Duurtijd:     met  de  fiets  2  à  2,5  uur,    met  de  rolstoel  of  
kinderwagen  3  à  3,5  uur.

e  Aard  van    de  route:   verharde  wegen  .  Opgelet:   wil  u  de  
erken  hieronder  bereiken,  volg  dan  deze  beschrijvingen

b  1  Gilles  Bruni  F  RUSTPLEKKEN  BIJ  DE  KOLLEBLOEM

 
de 4 kunstwerken van Gilles Bruni opzoeken. 

b  2  Rhodri  Davies  UK  WINDHARP:   2  &  3

Neem de landbouwweg naast de boerderij. De landbouwweg  
gaat over in een landweg (Bosstraat). Loop rechtdoor, voorbij  

 
Rhodri Davies onderweg tegen (links van de weg). Met gewone 

b  3  Masashi  Echigo  JP TRAGE  WEG

Mutsaardstraat in tot aan het laatste huis op uw rechterkant.  
 

van Masasshi Echigo. 

a Lengte:   8  km

g Duurtijd:   2  à  2,5  uur

e Aard  van    de  route:   hoofdzakelijk  onverharde  wegen

A0   In- en uitgang natuurreservaat

wordt door vrijwilligers van Natuurpunt Herzele.  ‘Het 
Duivenbos’ is een typisch bronbos in een heuvelachtig gebied 
zoals de Vlaamse Ardennen. Het landschap is gevarieerd en 
wordt beschouwd als zeer waardevol (ankerplaats) omwille  

in het reservaat, maar betreding veronderstelt wel respect voor  
de kwetsbaarheid van het gebied. 

A1   Doorgang privédomein
De route loopt rechtdoor, neem de oprit tussen het huis en  
de paardenpiste tegenover u.  De landweg gaat straks over  
in een smal wandelpad dat tussen de velden loopt richting  

A2   Achterpad
Neem na een tijdje het achterpad te hebben gevolgd, het 
paadje links tussen de huizen richting Huigeveldstraat. 
Volg de Huigeveldstraat rechts tot u aan de ingang van het 
natuurreservaat ‘Het Duivenbos’ komt. Hier gaat u linksaf.  
Volg het pad altijd rechtdoor. 

A3   Karrenspoor
Volg het karrenspoor tussen 2 paardenweiden tot aan de splitsing. 
Neem het linker spoor naar beneden. Op het einde gaat het 
karrenspoor rechts over in een smal pad. Volg dit tot aan de weg. 
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