
Je kan startplaats en wandelrich�ng zelf kiezen, de beschrijving start aan de Achterstraat en loopt in wijzerzin.

Vanaf de Zwarthoutstraat stap je de Achterstraat (1) in. Na het
huis ga je schuin rechts. Bij de volgende splitsing (2) loop je links
de Veelstraat op. Je gaat rechts de Groenenhoekstraat in. Je
neemt de Wildemansstraat links, al gauw vind je rechts een
infobord van NP OSB (3), neem dat pad want het leidt je naar de
Oude Spoorwegberm. Volg dit 300 m en ga dan rechts de dreef in,
het smalle paadje naast de beek brengt je naar het gebied
Schapenhagen. Je volgt de wandelpaden en je komt op de
Pauwhoevestraat (4) die je rechtsaf neemt. Na de bocht op de
volgende kruising loop je rechtdoor en neem je even later links de
Babbelkroonstraat (5). Vervolgens steek je de Duffelsesteenweg
over om het paadje schuin links te nemen rich�ng Duffelshoek.
Die blijf je volgen, rechtsaf aan de rotonde en dan rechts de Boskapelweg in (6). Uiteindelijk kom je in het natuurgebied
Langbos en Babbelse plassen. Voorbij het infobord neem je de eerste afslag links. Je komt terecht in een bijzonder rijk
gebied van plassen en voch�g bloemenrijk grasland omzoomd door zeer oude knoes�ge wilgen. Het pad loopt uit op
de fietsostrade die je rechts neemt (7), na enkele interessante infoborden volg je de weg rechts. Net voor je ter hoogte
van de tweede kapel het kronkelend vlonderpad links neemt (8), zie je voor je een kuns�g houtsnijwerk. Het pad voert
je doorheen een dichtbegroeid jong bos. Op het einde neem je de landweg rechts: dat komt uit op de Klokkestraat. Hier
ga je rechts en onmiddellijk links (9) (pas op bij het oversteken!) in de Zwarthoutstraat. Een goede 500 m verder bereik
je de startplaats.

Van Achterstraat over OS-berm en Schapenhagen naar Langbos en Babbelse plassen (8,7 km)
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