
3e Bossentocht 

• Wanneer: 19/04/2020: 7:00 - 15:00 

• Waar: O.C. 't Gelevelt 

• Afstanden: 5km - 10km - 12km - 15km - 20km - 26km - 30km 

Parcours langs rustige wegen richting Palingbeek. Welkom in een 

wandelparadijs met een bosrijke omgeving. De hondjes worden extra 

verwend. Gratis gift (zolang de voorraad strekt). Jeugd gratis; één afstand 

voor kinderwagens en rolwagens; inschrijvingsgeld niet-leden € 2,00, leden € 

1,50; aankomstuur 18:00. Info: christophe.derudder@telenet.be; gsm: 

+32(0)484 960481 Auto: A19 afrit 3 Beselare. Trein/bus: vanuit de stations 

Ieper, Menen en Roeselare zijn er verschillende busverbindingen De Lijn tot 

Geluveld. 

De fusiegemeente Zonnebeke heeft een 

bosrijke en lichtgolvende omgeving. In 

de lenteperiode is de brede omgeving 

van Geluveld een oase van mals groen 

en bos omringd, doortrokken en 

omgeven van, talrijke onverharde 

weggetjes tussen de velden en 

kronkelende wegeltjes in een landschap 

waar de tijd stil staat. Afhankelijk van 

de afstand kom je stukken bos terecht. Staan op het menu: het Groeneburgbos, 

Zandvoordebos, Godschalkbos, Drieblotenbos (What’s in a name?), provinciaal 

domein de Palingbeek, Molenbos.  

De rustpost bij de firma Denys in de Zillebeekstraat te 

Zandvoorde wordt aangedaan door volgende afstanden: 

10, 20, 26, 31 km. De rustplaats bij de firma Plameco in 

Zillebeke is 

voor de 12, 

15, 26 km. 

De 3de 

rustpost is 

gevestigd in 

feestzaal de 

Palingbeek 

voor de 20, 

26, 30 km.  



Behoudens de 5 km zit er heel wat bos in het parcours. Het bos in lentetooi, mooier 

kan het niet zijn. Neem er nog de talrijke stukken onverhard en het malse groen 

erbij, je weet dat dit een echte natuurwandeling is, een verwenning voor de 

liefhebbers van onze flora.   

Bezienswaardigheden: Sint-Margarethakerk 

Geluveld: alle afstanden (ga er even binnen 

voor oorlogsherinneringen); kasteel 

Keingiaert: 5 km; Obelisk Gloucestershire 

Regiment: 12, 15, 26 km; provinciaal 

domein De Palingbeek met project 

CWXRM): 20, 26, 31 km; mijnenkrater 

(Caterpilar) in de Vierlingen: 20, 26, 30 km; 

The Bluff: 26, 31 km; Astro.Lab.Iris: 26.  
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