OMMETJE
KASTEELBOS
BEISBROEK
(3 km)

naar rechts tot je aan je rechterzijde een
zitbank langs een kronkelpad ziet. Neem
dit pad, dat eveneens deel uitmaakt van
de Driekastelenwandelroute. Je loopt hier
langs een diepe, droge gracht die als omwalling rond de verdwenen middeleeuwse
Leguythoeve werd aangelegd.

geschikt voor kinderwagens en
rolstoelen
START en EIND:

Wat verderop tref je hier een picknickplaats
en een schapenweide met in het midden
een prachtig uitgegroeide zwarte den.
Vervolg je weg rechtdoor tot aan de
volgende kruising. Daar neem je de dreef
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Vervolg het pad naar rechts langs de hoeve
tot je op de hoofddreef van Beisbroek
uitkomt, een geasfalteerde beukendreef.
Deze dreef, met 200 jaar oude beuken,
volg je naar links om 100 m verder een
jongere beukendreef naar rechts te nemen.

Wanneer dit pad op een dreef uitkomt,
neem je die kort naar links en direct daarna, om een poel heen, volg je linksaf de
steenslagweg. De poel nabij dit kruispunt
behoorde ook bij de Leguythoeve en staat
bekend als de Leguytput.

Kasteelbossen
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Vervolgens neem je het pad aan de rechterzijde tot je uitkomt op een langwerpige
open ruimte met uitkijk op het kasteel. In
het begin van die open ruimte staat een
monumentale bruine beuk.

Ommetje Kasteelbos
Beisbroek (3 km)

Na een bezoek aan het Natuurcentrum
ga je rechts het bos in. Bijna op het einde
van dit pad sla je rechtsaf om dan via een
bochtig stukje uit te komen op de dreef 
die naar de parking aan de Doornstraat
leidt.
Dit parcours is een kleine 3 km (2850m)
lang. Halverwege kun je er een kleine
lus aan toevoegen die leidt naar een
heideveldje, te betreden via een klein
hekken. In de zomermaanden staat de
heide hier mooi in bloei met rode dopheide
en, vanaf augustus, ook struikheide.
Gewoonlijk staan hier heideschapen die
het heideveldje helpen open te houden.

parking Doornstraat
Verlaat de parking Doornstraat en ga een
50-tal meter naar rechts. Daar sla je linksaf
via een jonge eikendreef het bos in (net
vòòr een woning die men aan het verbouwen is). Deze dreef volg je naar rechts,
waarna je de tweede dreef naar links
neemt. Wat verderop ligt aan je linkerzijde
een klein avonturenparcours.

weer kun je op de bovenplaat het juiste uur
aflezen.

Je volgt door de graszone het slingerende
pad om uit te komen op de open ruimte
vòòr het kasteel. In het kasteel tref je het
Natuurcentrum en de Volkssterrenwacht
Cozmix. Je kan er verpozen in de cafetaria
Koetsenhuis. In de buurt kunnen kinderen
zich uitleven op een speels tunnelpaadje
in gevlochten haagbeuk. Vóór het kasteel
staat een unieke zonnewijzer. Bij zonnig

Cafetaria Koetsenhuis
Open in de zomer van 11u tot 19u
Gesloten op vrijdag
Vanaf het winteruur open van 11u tot 18u
Gesloten op donderdag en vrijdag
Zie ook users.telenet.be/koetsenhuis

Tearoom Mary Tudor
Open elke dag in juli & augustus
maandag en dinsdag vanaf 14u
woensdag tot zondag vanaf 12u
Buiten de zomermaanden
best vooraf bellen 050 39 76 50

START

