WANDELVOORSTEL IN CORONA - TIJD
Januari 2021
Wandeltocht van 20km vanuit Huldenberg.
Startplaats : het gemeenteplein van Huldenberg.
Parkeren: achter het gemeentehuis is een grote parking van het sportcomplex langs de ijse.
Korte beschrijving van de wandeling :
De wandeling start op het gemeenteplein knooppunt 2. Daar sla je links de straat in naar de ijse die
je volgt tot aan de molen. Langs het kasteeldomein kom je aan de hoofdstraat die je oversteekt. De
weg om uit de ijsevallei te komen is een steile helling. Daarna kom je op het brabants plateau terecht
en wandel je tussen de velden richting Duisburg. We laten Duisburg links liggen en gaan via een
omweg naar de voervallei. Aan KP 416 zijn we aan de Voer die we volgen door Vossem naar het park
van Tervuren. Ondertussen is het middag en kan je picknicken op een van de talrijke zitbanken in het
park. Na de lunch verlaat je het Park en kom je aan de rand van het Zoniënbos. Hier goed opletten
want aan dit KP48 vertrekken verschillende wegen in het bos. Je volgt de bosrand tot KP401 en
wandel dan in de richting van het dorpje Eiser. Daarna vervolg je je weg door de velden tot aan
KP201. Hier wijk je even af van de knooppuntenroute en sla links af tot aan een T-kruispunt waar we
rechts afslaan. Op het eerstvolgende kruispunt kom je terug op de knooppuntenwandeling terecht.
Door linksaf te slaan ga je in de richting KP21. Door deze kortere route blijft de wandeling rond de 20
km i.p.v. de 22km die op de knooppuntenaanduiding staat weergegeven. AanKP20 sla je links af en
wandel je in de richting van de kerk om zo af te dalen naar het gemeenteplein. Einde van de
wandeling.
De volledig wandelinfo is te vinden op de website van wandelknooppunten.be via de volgende link:
https://routelink.be/wr3t

Hierbij de te volgen knooppunten van deze wandeling :

Bijkomend op de volgende bladzijde de kaart met de wandeling.
We wensen jullie een aangename stapdag

