Deze wandeling brengt je van Grootlo naar de
Lozenhoek door een vrij open landschap.
Typisch zijn knoteiken. De wandeling voert je
langs mooie veld- en bosweggetjes en door de
Kruisheide. Aangepast schoeisel is nodig.
Niet geschikt voor buggy’s en rolstoelen.
Start bij de Oude Kapel in
E. Goossensstraat 13 te GROOTLO. Parkeren
kan aan de Magneet of aan de Oude Kapel.
Er is onderweg geen wegaanduiding. Gebruik het plannetje verder op
en/of de uitleg hierna. Lees ook p. 2 en 3.
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GROOTLO - 6 km
start aan de Magneet of aan de
Oude Kapel - E. Goossensstraat 13

Keerbergen’ en kocht in deze buurt verschillende gronden. Vandaar de
namen van de aangrenzende straten: Ruandadreef, Burundidreef en
Mwami Mutaradreef. De nazaten schonken de gronden aan de gemeente
Keerbergen. Het voormalig domein is nu gekend als het natuurgebied
‘Kruisheide’.
Sla na 200 m rechts af naar reservaat Kruisheide (poortje openen én sluiten). Steek de Kruisheide over via de wandelpaden en verlaat het gebied
aan de overkant via het poortje.
Het natuurgebied Kruisheide (5 ha) bestaat uit heide en bos en is een
restant van de ‘Keerberghen Heyde’, een schakel in de 18de-eeuwse
heidegordel die zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal. Eertijds werd het
oorspronkelijke eiken-berkenbos op voedselarme zandgrond vrijgemaakt
om er schapen te laten grazen: zo ontstonden de heidegebieden.

Sla de Kapelstraat links in. Waar de Kapelstraat ongeveer 90° naar
rechts draait, volg je rechtdoor het veldweggetje (Voetweg 58).
Blijf rechtdoor volgen: veldweg gaat bij een bruggetje over in bospad.

heideblauwtje

heidezandbij

Sla op het eind van dit bospad (bij een weg met klinkers) rechts af naar
de Ruandadreef. Sla links af naar Bollostraat.
Blijf volgen tot huisnummer 153, sla links af naar Burundidreef.
Sla in de bocht (waar de Burundidreef een smaller pad wordt) rechts af
naar Mwami Mutaradreef.
In 1955 was Mwami Charles Mutara III Rudahigwa, een belangrijk stamhoofd uit Rwanda, op bezoek in Keerbergen. Hij werd ‘ereburger van

De vegetatie bestaat uit struikheide en bijhorende korstmossen, buntgras, zandblauwtje, schapenzuring en brem. In het
bos vind je grove den en zomereik, sporkehout en lijsterbes.
Op de heide komen niet zoveel diersoorten voor: sprinkhanen, veldkrekels en verscheidene soorten vlinders, zoals het
heideblauwtje. Tientallen soorten solitaire bijen en wespen
leven hier: heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.
Kom zeker eens terug in augustus wanneer de heide bloeit
en Kruisheide paars kleurt. Of op een zomeravond om te
genieten van een krekelconcert.
Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en
verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds
2013 typische kleine heideschapen die de historisch
landschappelijke waarde verhogen.

Bij het verlaten van Kruisheide kom je in de Mwami Mutaradreef.
Sla de dreef rechts in.
Op het einde links af naar Bollostraat.
Sla rechts af naar Hulstweg.
Verder op in de Hulstweg kom je rechts
de Koninkrijkzaal tegen. Dit is een religieuze
vergaderplaats voor getuigen van Jehova
om de bijbel te bestuderen. In de regel is
het een gebouw met een sobere inrichting.

Sla links af (Voetweg 57) aan
bordje Lozenhoekwandeling .
Volg deze veldweg tot het einde
en geniet van het landschap.
Einde veldweg: sla links af in de
Kapelstraat en volg tot op de
parking aan de Oude Kapel.

Geniet van deze wandeling!

Met heel veel dank
aan Rita Bultinck die
deze wandeling samenstelde
voor Ferm GROOTLO.
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Sla rechts af naar Lupinenweg en volg de
veldweg naar links tot het einde.
Sla op het einde rechtsaf naar geasfalteerde Lupinenweg. Je passeert
voetbalplein KNV Lozenhoek.
Sla rechtsaf naar (Vlieghavenlaan) en ga
rechtdoor naar de Heidestraat tot voorbij
huisnummer 69 links en 50 rechts.
T: sla links af in de Heidestraat.
KP: Steek over naar de Korenbloemweg.
Sla op het einde rechts af naar de Lozenhoekstraat en volg tot net voor huisnr. 66.
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