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Dag van de Trage Weg 
Erfgoed- en natuurwandeling

 

 

Al enige tijd is Groenhovebos een relatief toegankelijk bos. Na de Tweede 

Wereldoorlog, en zeker 2 decennia later werden de spreekwoordelijke deuren van 
het bos open gegooid. Menig wandelaar, loper en ruiter kan daarvan getuigen. 

Tijdens de Dag van de Trage Weg kan je over heel Vlaanderen trage wegen 
ontdekken. Het betreft paden voor de zwakke weggebruiker, vaak bedreigd of zelfs 
verdwenen. Maar zo nu en dan is het ook mogelijk om nieuwe paden te bewandelen 

en weer een stukje extra van je eigen omgeving te ontdekken. 
Wie denkt dat hij alles gezien heeft in Groenhovebos, heeft het hoogstwaarschijnlijk 

mis. Zeker stellen velen vast dat er nog steeds onbekende verhalen of feiten zijn aan 
de al vertrouwde paden. Al enige tijd komen stukken bos in handen van Natuurpunt, 
die ze toegankelijker maakt. Op deze Dag van de Trage Weg wordt een nieuwe weg 

in Groenhovebos opengesteld voor het publiek, zodat we u alvast verzekerd bent van 
een stukje onbekend terrein.  

 

 

 

 
Fragment kaart Ferraris (+/-1775) 

met aanduiding van vijvers, bos en heide in het oosten van Torhout 
 

Tijdens de wandeling komen zowel de historische achtergrond en de natuur vandaag in 

Groenhovebos aan bod. Deze activiteit is een organisatie van Natuurpunt Midden West-
Vlaanderen, Natuurpunt Torhout, de stad Torhout en de Geschied- en Heemkundige 
Kring het Houtland-Torhout. 

 
Wanneer: zondag 15 oktober 2017, 14u. 

Waar: Startplaats: Parking Groenhove, nabij Bosdreef 8 te Torhout 
Prijs: gratis 
Toegankelijk voor buggy’s met grote wielen.  

Aangepaste kledij volgens het weer. 
 

Meer info: Christel Casier – stad Torhout: deskundige mobiliteit 
Tel. 050/22 11 39 of christel.casier@torhout.be 
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