
Start & einde: speelpeintje/parking Grote Loopstraat. 
Je kan er je auto of fiets parkeren. 

Speelpleintje/parking is te voet, met de fiets of de auto vlot te bereiken. 

Te voet en met de fiets: naast de kerk van Baal neem je de Moorsemse-

straat. Na ongeveer 200 m - aan het zebrapad - neem je links het onverharde 

straatje. Let op: twee houten paaltjes vooraan. Je komt aan het speelpleintje.  

Met de auto: rij aan de kerk van Baal de Moorsemsestraat in.  

Ruim 300 m verder sla je links de eerste asfaltstraat in: Beulkensstraat. 

Neem daarna het eerste asfaltstraatje aan je linkerkant: Grote Loopstraat. 

Daar bevindt zich het speelpleintje/parking. 

Wegbeschrijving 

 
Bij dit parcours worden de namen van de straten vermeld. Deze namen staan tussen haakjes als ter plekke geen straatnaambord staat. 

 

Wandel - met je rug naar de kerk - de Grote Loopstraat uit. Aan T: naar rechts (Beulkensstraat). 

Eerste straat linksaf: Beulkensstraat nr. 33 t/m 41; gaat over in kiezelweg waarmee voetweg 65, Vijfvijversweg begint. 

Waar de kiezelweg eindigt op een asfaltweg, ga je links het bospad in. Volg tot einde aan asfaltstraat. 

Aan T: naar links (Kerkebosstraat).  

Eerste asfaltweg rechts: voetweg 65, Vijfvijversweg. 

Aan huis met nr. 5 sla je - na slechts15 m - rechts een smal bospaadje in. 

 Opgelet: Kom je aan huis met nr. 6 dan ben je te ver en moet je even terug. 

Volg het bospaadje tot aan een kruispunt van bospaden met een dikke boom aan rechterkant. Sla linksaf. 

Volg bij het volgend kruispunt van bospaden (met dikke boom in midden van kruispunt) het pad rechtdoor.  

Sla na ongeveer 100 m (of ongeveer 180 vrouwenstappen) linksaf naar een smal bospad (er staan wat bramen).   

 Opgelet: Kom je aan een asfaltbaan dan ben je te ver en moet je terug. 

Ga bij het volgende kruispuntje - met kapotte stronk recht voor je - naar rechts.   

Volg dit pad tot aan de asfaltbaan (Balenbergstraatje). Steek het bruggetje over. 

Steek de straat over en ga rechtdoor naar het pad rechts naast de zavelberg en links van de houten afrastering. 

Even verderop zie je links drie palen met een rode koord.   

Neem voor deze afspanning het pad naar links. Blijf dit pad rechtdoor volgen tot je aan twee houten paaltjes komt die 

verbonden zijn met een rode koord. 

Neem hier het smalle pad links, verborgen tussen het gras en volg dit tot aan de asfaltweg (Balenbergstraatje). 

Sla rechtsaf. Volg tot aan het kruispunt (drie asfaltbanen: Kerkebosstraat met Balenbergstraatje en één onverhard pad).  

Ga rechtdoor op het onverharde pad. Volg tot einde aan asfalt. 

Aan T met asfaltstraat (Remerstraat) rechtsaf. Volg tot aan het huis met nr. 62 en rode brievenbus. 

Sla rechtsaf naar voetweg 65, Vijfvijversweg. Deze weg slingert tussen weiden en bos en eindigt recht voor een grijs 

huis aan een asfaltweg. Sla links af. Volg tot T en sla rechtsaf. 

Aan het zwarte huis met nr. 50 sla je linksaf.  

Na ongeveer 100 m, aan een houten poortje, rechtsaf naar voetweg 65, Vijfvijversweg. Geniet van dit stuk natuur. 

Na ongeveer 70 m kom je links een grijze picknicktafel tegen. Ga even naar rechts en ontdek wat er te zien is. 

Keer op je stappen terug en vervolg de weg tot je links een blauw, leeg infobord van Natuurpunt tegenkomt. 

Neem daar het bospad links (met plaatje ‘Balenbergwandeling’). 

 Opgelet: Kom je aan een huis dan ben je te ver en moet je teruggaan. 

Volg het pad tot aan het kruispunt met een dikke boom in het midden. Sla rechtsaf. 

Neem na ongeveer 50 m, bij een betonnen blokje links in de grond, het pad links schuin omhoog.  

Dit pad kronkelt door het bos.  

Ga bij het eerste kruispuntje van bospaden rechtdoor tot aan het volgend kruispunt. Op dat kruispunt zie je recht voor je 

een plaatje van de Balenbergwandeling. Slalom tussen de bomenbarrière en sla rechtsaf.  

Dit bospad eindigt in kiezel en kassei. Sla bij de asfaltbaan (Kerkebosstraat) linksaf.  

Sla enkele meters verder rechtsaf naar voetweg 65, Vijfvijversweg. 

Volg aan het einde van dit pad, naast verdorde coniferen, de kiezelweg naar rechts; dit is een oude tramroute. 

Op het einde van deze straat rechtsaf en enkele meters verder linksaf. 

Je bent terug in de Grote Loopstraat en op het einde van je wandeling. 

Zoekopdracht 

Op de achterkant vind je 40 foto’s met letters en cijfers.  

Het zijn foto’s genomen op het parcours van de wandeling 

en ze staan in willekeurige volgorde  

Als je deze foto’s nummert in de volgorde zoals je ze  

tegenkomt, kan je dankzij de bijhorende letters en cijfers 

het adres aflezen waar we op dinsdag 25 augustus om  

19 uur samenkomen. 

Breng een mondmasker én een muziekboek of  

een muziekpartituur of een muziekinstrument mee. 

De eerste twintig mensen kunnen gratis en live genieten 

van een concertje in open lucht. 

START 

Natuurwandeling ROND  

DE BALENBERG - 5 km  

van nu tot 25 augustus 2020 

Zelf geen zin / kans om mee te doen? Plezier iemand anders met deze gratis wegbeschrijving en puzzel! 

www.fermbaal.be      facebook/fermbaal 
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