MTB TERVUREN
BLAUWE LUS TERVUREN

MTB TERVUREN • BLAUWE LUS TERVUREN

Lengte: 13.51 km

Cafetaria "Diependal", Lindeboomstraat 30, 3080
Tervuren, België - Belgique - Belgien

Stijging: 90 m

Bekijk op mobiel

Cafetaria "Diependal", Lindeboomstraat 30, 3080
Tervuren, België - Belgique - Belgien

Moeilijkheidsgraad: 1/10
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RouteYou routegids: MTB Tervuren • blauwe lus Tervuren
bewonderen.
Routebeschrijving

Mountainbikeroute Tervuren
Tervuren 81 % off-road

Zoniënwoud
Blauwe

lus

Startplaats
2

Met zijn 4.421 ha is het Zoniënwoud het grootste bos van
België, goed voor eindeloos wandelplezier. Vanaf het
ijzertijdperk tot de heerschappij van Karel de Grote, over
de Gallo-Romeinse periode, zorgde het Zoniënwoud voor
brandhout en hout voor de bouw van huizen en
schepen, was het het decor van indrukwekkende
jachttaferelen of diende het als schuilplaats voor
soldaten die strijd leverden in onze contreien. In het
Zoniënwoud zijn beuken van meer dan 200 jaar oud
geen uitzondering.

Bezienswaardigheden

Het Arboretum, de Rocky Mountains en
Sierra Nevada
1

- Afstand langs route: 2.14 km

- Afstand langs route: 1.16 km

Tunnel onder E411 die de Prinsenweg met
de Prinsendreef verbindt
3

- Afstand langs route: 6.3 km

Afbeelding 1: Het Arboretum, de Rocky Mountains en
Sierra Nevada (Bron: Rotary Club Overijse-Zoniën
(sequoiadendrons))
Afbeelding 2: Tunnel onder E411 die de Prinsenweg met
de Prinsendreef verbindt

Opnieuw richting Westkust van Amerika
In de Drogevijverdreef slaan we links in over de weide
tussen de groep 9 en verder links de groep 8 ofwel langs
de boomsoorten uit de noordelijke (aan onze linkerkant)
en de zuidelijke (aan onze rechterkant) Rocky Mountains.
We treffen hier opnieuw al eerder geziene den- en
sparsoorten aan waaronder enkele mooie exemplaren
van de reuze zilverspar. We wandelen om de boomsorten
van de noordelijke Rocky Mountains heen en vlakvoor de
weide gaan we naar links een mooi bospad in waar we
een gevoel krijgen van de bossen van de Rocky
Mountains. We steken daarna een weide over en komen
opnieuw in een bospad waar we de eerste imposante
bergmammoetbomen (sequoiadendron giganteum) zien.
We zijn nu in groep 7 (Californië, Sierra Nevada) en aan
het einde van het pad aan de rand van de weide zien we
opnieuw enkele prachtige Sequoiadendrons. Wanneer we
verder wandelen door de groepen 6 en 5 komen we weer
in de Koninklijke Wandeling en gaan naar links waar we
op de hoek links met de Kapucijnendreef de
kustmammoetbomen (sequoia sempervirens) kunnen

Tunnel onder E411
Prinsendreef verbindt
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Tweesprong op de grens met Overijse.
Linksaf verlaat je op het einde het publiek
toegankelijke Zoni
4

- Afstand langs route: 10.81 km
Tweesprong op de grens met Overijse. Linksaf verlaat je
op het einde het publiek toegankelijke Zoniënwoud
Wolvenweg Tervuren
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- Afstand langs route: 12.76 km
Pittoreske holle weg
De Wolvenweg vormt de zuidwestelijke begrenzing van
het
Kasteel de Robiano
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Afbeelding 3: Tweesprong op de grens met Overijse.
Linksaf verlaat je op het einde het publiek toegankelijke
Zoni
Afbeelding 5: Voerpad Tervuren (Bron: Rotary Club
Overijse-Zoniën)
Voerpad richting park door te trekken. Nu zullen we om
het park te bereiken nog een ommetje moeten maken
langs de Duisburgsesteenweg. Het doortrekken zal dan
wel via de terreien van de Pasquinkazerne moeten lopen.
Maar dit is vandaag nog militair gebied.
Bronnen van de Voer
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- Afstand langs route: 13.38 km

Afbeelding 4: Wolvenweg Tervuren (Bron: Rotary Club
Overijse-Zoniën)
waar we straks langswandelen en wordt doorsneden
door de Ringlaan. De weg was vroeger een verbinding
door het Zoniënwoud tussen Tervuren en Overijse. De
holle weg is voornamelijk met beuken beplant en
behoort samen met het park en de kasteelvijvers tot de
historische kern van het kasteeldomein. Wegens zijn
pittoresk en idyllisch karakter was deze holle weg
veelvuldig het onderwerp van de schilders van de school
van Tervuren (circa 1870).
Voerpad Tervuren
Afbeelding 6: Bronnen van de Voer (Bron: Rotary Club
Overijse-Zoniën)
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- Afstand langs route: 13.14 km
Mooi pad naar de bronnen van de Voer
We verlaten het centrum van Tervuren via de Pastoor
Vandersandestraat en slaan op het einde rechtsaf voor
de vijvers en evenwijdig met de Hertengergstraat. Dit
mooie pad zal ons naar de bronnen van de Voer leiden.
Straks keren we hier weer terug maar dan langs de
overkant. Het gemeentebestuur heeft plannen om het

Een waardevol natuurgebied
Na de Ringweg komen we in het Arboretum. We
vervolgen het pad links langs de bronnen van de Voer
maar zien voor ons een onlangs afgegraven ruimte
liggen. Dit was voorheen de Voervijver of eigenlijk een
groot moeras met bronnetjes (kwelwater). Door een
daling van het waterniveau groeide dit moeras dicht en
ontstond er een Elzenbroekbos. Alleen na een hevige
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regenbui was er nog een beetje moeras te zien. In 2020
werd door het Agentschap voor Natuur en Bos in overleg
met de Gemeente Tervuren en de Koninklijke Schenking,
het Elzenbroekbos gedeeltelijk opgeruimd en het slib in
de vijver afgegraven tot op de oude bedding. De
bedoeling is dat hier weer een vijver komt gevoed door
het kwelwater en afstromend water van de hellingen. Dit
is een waardevol natuurgebied en de gemeente Tervuren
wil de gronden aan het einde van de Ringweg waar we
juist langs zijn gewandeld en waar de Voer verder loopt,
aankopen om dit gebied optimaal te beschermen.
Startplaats Diependal Tervuren
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- Afstand langs route: 13.51 km

Diependal
Lindeboomstraat 30
Tervuren
Parking
Drankgelegenheid
Douches
Reinigen ﬁets
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