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Door de Faluintjes naar het Kravaalbos
Praktische gegevens
LENGTE: 15 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 22 en 23 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Moorsel, deelgemeente van Aalst in
Oost-Vlaanderen

Het Kravaalbos is, net als het Zoniënwoud en het Hallerbos, een van de versnipperde restanten van een groot geheel dat het
Kolenwoud heette. In de middeleeuwen waren er in het bos verschillende steengroeven. Het bos is in privé-bezit maar de
eigenaar staat de toegankelijkheid toe van een belangrijk deel. Het Kravaalbos is een overwinteringsgebied van buizerd en
ransuil. Wij konden zelf vaststellen dat er reeën in het bos leven, volgens sommige bronnen zou er een dertigtal zijn. Mooie
paden leiden ons op deze wandeling langs en door het Kravaalbos.
In het Kravaalbos ontspringt de Molenbeek. Deze beek met haar talrijke zijbeken zorgt voor de waterafvoer van een zompig
gebied met typische flora: de Faluintjes. De benaming ‘faluintjes’ zou dan ook afgeleid kunnen zijn van ‘falaën’, een oud-frans
woord voor een verlaten, moerassige streek die deels toegankelijk gemaakt werd door takkenbossen op de drassige plaatsen
te gooien.
In de Faluintjes ontmoeten we de typische hoge hopranken. De jonge hoppescheuten worden in de regionale gastromie zeer
gewaardeerd en uit de vruchten van de hop, de ‘hopbellen’, haalt men een smaakgevende stof die gebruikt wordt in de
bierbrouwerij.
De streek wordt beheerst door de abdij van Affligem, 900 jaar geleden gesticht door tot inkeer gekomen roofridders. Vandaag
herbergt de abdij een Cultureel Centrum en wordt ze bezocht om het Affligemse patersbier te proeven, met een brokje kaas.
De wandeling begint en eindigt aan het kasteel van Moorsel, een waterslot dat in de zestiende eeuw opgetrokken werd door
Karel Van Croy, kardinaal-abt van Affligem. Het kasteel werd door de huidige eigenaar vakkundig gerestaureerd en pronkt
met een neerhof, waterpartijen en een park.
Beschrijving
Bij het begin van de Opwijksesteenweg kies je schuinlinks de gekasseide Dreef. Bij het hek van het kasteeldomein linksaf een
asfaltpad. Het volgende asfaltpad rechtsaf en je loopt langs de rand van het domein. Voorbij een volgend hek van het kasteel
loop je rechtdoor over een gekasseide weg, genoemd naar de bouwheer van het kasteel, tot op de Opwijkse Steenweg. Deze
gevaarlijke weg volg je even naar links.
Je neemt rechtsaf de Tryenbosweg. Voorbij een beekje loop je over een pad tussen afsluitingen. Bij een huis met nummer 5,
waar een asfaltweg eindigt, even rechtsaf maar onmiddellijk linksaf in een smal pad tussen afsluitingen. Je steekt een beekje
over en je volgt het beekje, langs de rand van een akker. Je komt voorbij een kapelletje met sympathieke rustbank.
Rechtdoor hier, langs de gracht met afvalwater. Verderop wordt het pad een bredere grasweg. Je blijft rechtdoor gaan en bij
twee kruispunten met dwarse veldwegen, steek je gewoon over en ga je rechtdoor.
Je komt uit op een kasseiweg. Even volgen naar links maar al snel, net na de houten chalet aan de rechterkant, sla je
rechtsaf in een voetpad. Het pad brengt je, voorbij een kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, op een
asfaltwegje bij een huis met nummer 37. Linksaf. Je loopt tussen de serres van een bloemkwekerij. Aan het einde van de
afsluiting aan de rechterkant sla je rechtsaf in een brede grasweg. Al snel kom je op een brede, berijdbare weg. Linksaf in
deze Zureveldweg.
Een halve kilometer lang knijp je beter een linkeroogje dicht. Je blijft namelijk de berijdbare weg volgen langs de rand van
een zone met buitenverblijven aan je linkerkant. Op een kruispunt sla je scherp rechtsaf en je blijft de brede weg volgen.
Zevenhonderd meter verder, voorbij een voetbalveld, kom je uit de Lochteveldweg. Je slaat op asfalt rechtsaf. Even verder,
als je uit de Maaldershofstraat komt, steek je de rijweg over en je volgt aan de overkant een tegelpad dat naar links draait.
Het pad verbreedt langs enkele woningen en brengt je in een straatje. Schuinrechts steek je deze straat over en je volgt nu
de Bisschopweg.
Onderweg laat je een pad links liggen. Voorbij de huizen wordt de weg een grasweg. De weg maakt een haakse bocht naar
rechts en, bij een eenzaam boerenhuis tussen de kippen, maak je een haakse bocht naar links. Een zijweg rechts laat je
liggen en je loopt nu op een mooie weg langs wilgen. Op een volgende splitsing rechts. Het graspad stijgt in de richting van
enkele huizen. Aan de huizen rechtsaf over asfalt. Bij Nooit-Gedacht laat je een zijweg links liggen en je gaat rechtdoor en je
loopt nu op een brede veldweg. Waar de veldweg een haakse bocht naar rechts maakt, sla je linksaf in een grasweg. In het
bos gekomen sla je natuurlijk rechtsaf, rechtdoor is de toegang verboden. Het mooie bospad volg je tot op een bredere
bosweg. Linksaf op deze bosweg.
Tweehonderdvijftig meter verder, bij een informatiebord dat je herinnert aan enkele bosregels, sla je scherp rechtsaf. Het
mooie pad loopt langs de rand van het bos langs een langs open plek aan je linkerhand. Op de splitsing, weer bij een
informatiebord, sla je linksaf langs de korte zijde van de open plek. Je let niet op zijpaden links en rechts en je loopt
rechtdoor, langs een grote open plek met weiden, omringd door bos. Op het einde van de open plek sla je rechtsaf, samen
met de rood-witte tekens van de GR128, de ‘Vlaanderenroute’.
Aan het einde van de open plek steek je een pad over en je gaat rechtdoor, het bos in. Je loopt deze prachtige bosweg
helemaal uit, zonder te letten op de zijwegen rechts die private wegen zijn, en op het einde sla je rechtsaf. Bij het begin van
deze weg vind je een rood wit Sint-Andrieskruis. De bosweg wordt een smal bospad dat je bij een droog of in elk geval klein
beekje brengt. Je loopt linksaf langs het beekje en bij een bank sla je rechtsaf in een veldweg. Je loopt voorbij een zijpad
links en verder een zijpad rechts, de veldweg brengt je in de Huizekensstraat. Linksaf.
Voorbij de huizen wordt de asfaltweg een berijdbare kiezelweg. Waar de berijdbare weg naar rechts draait, loop je rechtdoor
in een veldweg. Je ziet de kerk van Meldert liggen. Je loopt deze veldweg helemaal uit en je komt in het dorp Meldert. Met de
kasseiweg door het dorp loop je naar rechts. Bij een driehoekig pleintje steek je een weg over en je loopt de gekasseide
Kempinneweg in. Bij een kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes volg je de betonweg eventjes naar rechts en snel sla je
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linksaf, in een asfaltwegje. Al snel wordt de weg een pad dat door de akkers loopt. Het pad brengt je op een bredere veldweg
waar je rechtsaf slaat. Bij een betonweg steek je over en ga je naar links, over het fietspad, en je slaat rechtsaf in de
rechtlijnige kiezelweg.
Bij het einde van een hoppeveld sla je linksaf en, enkele meters verder, rechtsaf. Deze mooie weg brengt je op een
kaarsrechte veldweg. Verlaving vind je bij de abdij van Affligem, zeshonderd meter naar links, maar de wandeling slaat in
deze rechtlijnige veldweg rechtsaf. Na een kleine kilometer (je let niet op de twee zijwegen rechts) brengt de rechte veldweg
je bij de Molenbeek.
Je slaat langs de beek linksaf. Bij een kruispunt ga je rechtdoor en je volgt de beek dus verder. Na een brugje loopt het
mooie pad weer in de richting van het waterkasteel.
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