
Ergens tussen de Kempische Heuvelrug en de vallei van de Kleine Nete 
 
Lengte: 10,5 km 
Vertrekpunt: De Wanmolen, Wilgorenstraat 21, Lichtaart 
Parcoursbouwer: Rik 
 
De Wanmolen ligt aan een kruispunt. Je steekt de ‘Zavel’ over en gaat de kleinere Wilgorenstraat in. Na 300 
meter sla je linksaf in de eerste zandweg, net voor huisnummer 14. Op het einde van de zandweg, na 
ongeveer 300 meter, ga je rechtsaf op de betonbaan (‘Langenberg’). 500 meter later neem je de eerste 
zijstraat links, de ‘Schoorse Brugweg’. Na 400 meter bereik je de Schoorse brug. Wandel de brug over en 
draait dan direct linksaf. Volg het zandpad langs de oever van de Kleine Nete tot je bij de Arkstraat aankomt. 
Daar ga je linksaf de Nete opnieuw over. Je hebt nu 2,5 km afgelegd. 
 
De eerstvolgende zandweg, ‘Papendijk’, ga je rechts in. Na een linkse en een rechtse bocht blijf je de weg 
volgen tot de eerste betonbaan, ‘Bungers’. Daar ga je linksaf. Bij het volgende kruispunt neem je rechtsaf de 
‘Zaardendijk’. Je bent nu ongeveer 4 km onderweg. Na 100 meter neem je schuin links de zandweg 
‘Lindekens’. Op het einde van de ‘Lindekens’ steek je het kruispunt over, de betonbaan ‘Viertjens’ op. 
 
Aan het volgende kruispunt, steek je de ‘Boshof’ over en neem je de zandweg achter het doel van de 
plaatselijke voetbalclub. Op het einde van 'Viertjens’ steek je de kruisende zandweg over en klim je de helling 
op. Je wandelt nu door een statige beukendreef. Op het einde van de dreef ga je rechtsaf de ‘Goorseweg’ 
op, maar na 50 meter neem je weer links de zandweg tussen de boomstronken. Na 100 meter kom je bij de 
Duivelskuil (de kuil staat meestal droog). Juist ervoor ga je rechtsaf de berg op. Na een lichte afdaling, kruist 
er een bospad (met in het midden van het kruispunt een tweemeterhoge, afgezaagde den). Je steekt over 
en gaat verder de Hoge Mouw op. Aan je rechterkant ligt De Slapende Reus.  
 
Je laat de reus verder slapen en loopt rechtdoor terug het bos in. Bij de eerste afslag links ga je rechtdoor, 
maar bij de volgende afslag sla je wel rechtsaf naar beneden. Je bent 6 km ver. Je steekt het kruisende bospad 
over en beklimt de volgende helling. Boven gekomen ga je direct schuin rechts naar beneden, daar steek je 
het mountainbikepad over en het volgende bospad ga je schuin links in (Pad 10). Dit pad geeft uit op een 
gele zandberg. Juist voorbij de picknicktafel (in eikenbladvorm), ga je rechtsaf een bospad in. Op de daarop 
volgende T ga je linksaf. 
 
Je volgt dit pad (dat parallel loopt met de baan Lichtaart-Kasterlee) tot het eindigt op Parking 2 van het 
Koningsbos. Daar ga je links de Holleweg in, een brede zandweg. Na ongeveer 400 meter neem je rechtsaf 
de bosweg (Pad 83). Je passeert twee woningen, onder andere nummer 6. Het pad eindigt op een T en daar 
ga je linksaf. Je hebt nu 7,5 van de 10,5 km afgelegd. Na een linkse bocht ga je een stuk rechtdoor tot op een 
T, daar ga je rechtsaf, bij de zitbank. 30 meter verder ga je opnieuw schuin rechts. Dit pad volg je tot je terug  
in de bewoonde wereld komt. Op de verharde weg (‘Schransstraat’) ga je linksaf en vervolgens na 50 meter 
terug links de Pastoor Dergentstraat in. Juist voorbij het bordje van bebouwde kom en voor de driehoekige, 
blauwe kapel ga je rechts het bos in. Bij de volgende splitsing hou je links aan. Dit ‘Luciapad’ eindigt op een 
T, aan het ‘Corneliuspad’ ga je linksaf. Het volgende kruispunt neem je rechtdoor het ‘Barbarapad’. Het pad 
komt uit op een betonbaan (‘Westhukkel’), daar ga je rechtsaf. Je neemt de eerstvolgende afslag links 
(‘Zavel’). Na ongeveer 250 meter ga je links de hoek om en kom je terug aan bij onze vertrekplaats. 



    
 

     

 
 
    



 

 
 

 
 
Vragen of opmerkingen? Je kan ons bereiken via de.wanmolen@telenet.be of 014/55.23.25. 


