Door de verkaveling en verkoop van een stuk bosgrond is in
Kapellen een bospad niet meer bruikbaar. Het traject werd
aangepast. De nieuwe trajectbeschrijving is hieronder in het rood
weergegeven. (01/07/2017)
Kapellenbos - Fort Brasschaat 9 - 10
In Kapellenbos 9 linksaf in De Pretlaan naast spoorweg. Bij de overweg rechtsaf en
rechtdoor in Korte Franselei. Steek eerst een drukke weg (Kalmthoutsesteenweg) en
daarna Heidestraat-Noord over. Nadien linksaf in Nachtegaallei. Op kruising rechtsaf,
Duinendreef en deze dreef helemaal uitwandelen tot op het einde, daar linksaf
(Brasschaatselei) en op kruising rechtsaf in Vijverslei. Op splitsing even links houden
en op de rand van het militair domein Klein Schietveld 9 schuinlinks op ruiterpad. Na
250 m rechtsaf op een zandweg door de heide. Na 400 m op een grote kruising linksaf
en 250 m verder in het bos rechtsaf. Na 550 m rechts-links een brede dreef dwarsen
en dan rechtdoor tot op kruising (slagboom) met een bosweg. Rechtsaf langs de rand
van een natuurgebied. Na 500 m linksaf. Wat verder dwars je een oude militaire
spoorlijn. Daarna nog 600 m in dezelfde richting op een pad langs kuilen en plassen tot
bij de antitankgracht en vijver, vlakbij het Fort van Brasschaat 10 10.

Fort Brasschaat - Kapellenbos

10- 9

10 Steek voorbij het Fort van Brasschaat 10 de gracht over en ga schuinrechts het bos
in op een pad langs kuilen en plassen. Je komt in het natuurgebied Klein Schietveld 9.
Na een kruising met een oude militaire spoorlijn op de splitsing met een bredere weg
rechtsaf langs de rand van het natuurgebied. Na 500 m bij een slagboom linksaf door
het bos. Na 200 m rechts-links een brede dreef dwarsen en 550 m rechtdoor tot op
kruising met een bosweg. Linksaf op een zandweg door de heide. Na 250 m op een
grote kruising rechtsaf en verder door heide. Na 400 m linksaf op een pad naast een
asfaltweg. Na 150 m bij een kruising asfaltweg rechtdoor. Hou op de splitsing rechts.
Op een kruising linksaf, Brasschaatselei en na 250 m rechtsaf (Duinendreef). Neem de
derde straat links, Nachtegaallei. Op het einde rechtsaf, Franselei. Steek eerst de
Heidestraat-Noord en daarna een drukke verkeersweg (Kalmthoutsesteenweg) over.
Rechtdoor in de Korte Franselei en na de overweg, linksaf naast de spoorlijn (De
Pretlaan) tot op de splitsing met de Rozenlaan in Kapellenbos. 9

