
WANDELING 3 – 

HOOIDONKBOSWANDELING  

 

KNOOPPUNTEN:  

20 – 41 – 25 – 52 – 51 - 40 – 44 – 46 – 45 – 29 – 23 – 22 – 30 – 21 – 48 - 20 

10,1 KM WAARVAN 1,4 KM VERHARD 

Deze wandeling loopt grotendeels door het oude Hooidonkbos, dat de oude oorspronkelijke kern was van het 

domein van de Sint-Bernardsabdij. Bij knooppunt 20 waar we vertrekken staan 2 van de 3 

boswachterswoningen die het Zoerselbos rijk was, namelijk het Boshuisje en het huidige bezoekerscentrum 

Zoerselbos. Het Klein Boshuis of het Boshuisje is alom gekend als herberg en lokalisatie van de roman “de 

Loteling” van Hendrik Conscience.  We volgen het Bosstraatje en de Halse Dreef richting verkaveling “Ten Bos”. 

Deze ligt midden in het Zoerselbos en werd gerealiseerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Vanaf knooppunt 

25 lopen we verder langs de Zoerselbosdreef richting knooppunt 52. Hier staat het Groot Boshuis dat dateert 

van 1828. Vandaar gaat het rechtsaf, langs knooppunt 51 en 40, door het Voorste Bos dat een deel is van het 

Hooidonkbos. We kruisen opnieuw de Zoerselbosdreef en komen via knooppunt 44 aan de ingang van het 

Zoerselhof. Dit gebouw dateert van 1790 en was het verblijf van de pater provisor van de Sint-Bernardsabdij 

die de goederen die de abdij hier bezat(ca. 800ha)  beheerder. We lopen verder door het Gemeentebos naar 

knooppunt 46. Hier staan de Voorste Hoeven die ook in eigendom van de abdij waren. De monumentale schuur 

diende gezamenlijk voor de twee boerderijen. Tussen knooppunten 45 en 29 komen we voorbij Huize 

Monnikenheide vzw. Voorbij knooppunt 29 zien we rechts een boerderij die de naam Schaapskooi draagt. Dit 

verwijst naar de schutskooi die hier in vroegere tijden dieren opving die verdwaald waren op de heide die 

destijds honderden hectaren groot was. Aan knooppunt 23 draaien we rechtsaf en via de Antwerpsedreef, 

waarop één van de vier spuien op de Tappelbeek ligt, komen we in het Schriekbos, dat één van de oudste 

dennenaanplantingen van de Kempen is. Langs de oude grensweg die de grens vormde tussen Zoersel-

Westmalle en Halle bereiken we opnieuw het bezoekerscentrum en het Boshuisje.  

 

 

 

 

 


