
FOTOZOEKTOCHT - KWB MOL-ACHTERBOS 
Route 10,5km 

1. We vertrekken aan de parochiezaal (infobord gemeente) en steken de straat (Achterbos) over en gaan 
de Akkerstraat in. 

2. Op het einde draaien we links (wandelpad 47). Blijf wandelpad 47 volgen, Groot Kapellen in. 

3. Op het einde van de straat draaien we links (wandelpad 47). 

4. Aan het einde van dit paadje nemen we rechts de Peperstraat. We nemen de eerste straat links 
(Peperstraat - onverhard). Volg hier deze pad tot aan de Goorstraat. 

5. Aangekomen in de Goorstraat draaien we rechts en eerste links (wandelpad 48 - 49 - 71). Volg deze 
weg tot aan de golfclub (wandelpad 56). Aan de ingang van de golfclub (Hole 1-10) draaien we links en 
volgen het paadje naast de golfterreinen. 

6. We gaan rechtdoor door de wei tot aan het hekje. Steek hier de Breiloop over en ga rechtdoor tot aan 
de Gooreersels (eerste straat). Draai hier terug rechts. 

7. Blijf deze weg volgen (wandelpad 67 - 69). Ga langs de poort en wandel tot aan de oude boerderij 
(wandelpad 63). Aan de boerderij draaien we links in. 

8. We volgen deze weg rechtdoor tot aan de poort (wandelpad 82). Ga langs de poort en draai links 
(wandelpad 81). 

9. Draai aan knooppunt 81 links. We blijven de Oude Bleken (wandelpaden 80 - 77 - 76) volgen tot op 
Feynend. 

10. Hier draaien we rechts Feynend op en steken over aan de Patrijsstraat (1ste straat links). Blijf de 
Patrijsstraat volgen, deze gaat over in De Hassels. 

11. Vlak voor het bos aan de linkerkant nemen we het wandelpaadje. We komen nu uit in de 
Waterbroekstraat en draaien hier links. 

12. Neem het eerste paadje rechts (tegenover paardenwei). Op de bredere pad gaan we links en direct 
rechts.We komen uit aan de Bietenstraat. Draai rechts en direct terug links Bosdreef in (wandelpad 75). 

13. Volg Bosdreef tot vlak voor De Rooy. Neem rechts het paadje dat naar boven gaat (gele pijl op boom). 
Je komt uit op De Rooy. 

14. Steek hier over en ga het bos in bij de gele pijlen op de bomen, pad gaat omhoog. We nemen het 2de 
paadje rechts, het eerst links en blijven dit rechts volgen tot aan de Sterrenstraat. Draai hier links. 

15. Aan de Sint Apollonialaan gaan we links en blijven links. Aan de eerste straat rechts (Kruisberg) steken 
we over en gaan hier in (wandelpad 42). 

16. Op de Kruisberg nemen we de eerste straat rechts (Processieweg - wandelpad 40). Volg wandelpad 40 
tot aan de 15 Kapellekens. Draai hier links (wandelpad 41). 

17. Volg wandelpad 41 tot aan de Blokstraat. Draai hier links. 

18. Op het einde van de Blokstraat draaien we links de Koekenberg op. 

19. Neem de eerste straat rechts (Pastoor Moorkensstraat) en ga tot aan de parochiezaal. 

20. We zijn ten einde van de route. Veel succes!!!


