Rode wandeling (5 km)
Van de parking (infobord) naast de kerk van Sint-Antelinks
wandelen we naar rechts en dalen de Ransbeekstraat af
tussen de kerk en de Parochiezaal. In de kerktoren is door
Natuurpunt een uilenkast geplaatst. In 2005 was hier een
eerste broedgeval van de Kerkuil.
De kerk van Sint-Antelinks ligt op een hoogte van 77
meter. We hebben hier dan ook een prachtig uitzicht op de
vallei van de Beverbeek en nog verder op de Dendervallei.
Bij helder weer zien we ook de Oudenberg in
Geraardsbergen. Op het kerkhof staat een oriëntatietafel.
We dalen verder af en laten de Guchterstraat links liggen
en blijven de Ransbeekstraat volgen. Links zien we de
machtige beuken van het Hof ter Ransbeke. Rechts, achter
de kouter, ligt het Duivenbos verscholen.
Na 200 meter ontdekken we rechts een holle weg
(infobord Bronbosjes). Naast de gracht ligt een met klimop
begroeide, ingemetselde bron. Het Duivenbos en
omgeving is bezaaid met bronnen. Deze holle weg leidt
naar het hart van het Duivenbos. Wie zin heeft kan deze
holle weg verkennen en later op zijn stappen terugkeren.
We zetten onze tocht verder langs de Ransbeekstraat en
komen vlak voor de straat steil afhelt naar de Ransbeek
aan het Uilenbosje (infobord). In dit bosje - aangekocht
door Natuurpunt - zijn verschillende nestkasten
opgehangen, o.a. voor Bosuil, Torenvalk en Vleermuis.
We blijven de Ransbeekstraat volgen over de Ransbeek tot aan
het kruispunt met de Zavelstraat. We slaan rechts af. Onderweg
hebben we een mooi uitzicht op het Duivenbos. Na een
vijfhonderd meter (aan huisnummer 50) slaan we rechts een
veldweg in (infobord).

met de Overstraat en de Mollestraat volgen we deze laatste. In
de volgende bocht (infobord) zien we terug het Duivenbos
liggen.
We volgen de Mollestraat tot aan de Kauwstraat en gaan hier
naar rechts, richting Sint-Antelinks. De Kauwstraat is een
drukke weg. Wees dus voorzichtig.
Na een paar bochten zien we een gerestaureerd landhuis en de
schoorsteen van de Oude Steenbakkerij opdoemen. Aan de
rechterkant ligt de Poel (infobord), één van de pronkstukken
van het natuurgebied. Het is aangenaam verpozen op het
ponton waar tal van insecten en amfibieën een vaste stek
hebben gevonden. Via twee veepoortjes dwarsen we het
extensief begraasde grasland en volgen we rechts een holle
weg. De holle weg leidt ons naar de Hooiweide (infobord) en
de weide d'Hoeve. Hier zijn we midden in het natuurgebied
waar we ten volle kunnen genieten van de rust en de
omgeving.

We gaan verder langs de weide d’Hoeve en komen via een
poortje op een smal weggetje. Verderop is er rechts een poortje
dat toegang geeft tot een weide.
We steken de weide over tot aan een tweede poortje. Via dit
poortje komen we in het Duivenbos. Over een knuppelpad en
enkele trappen komen we aan de Ezelweide. Dit perceel wordt
in de zomer extensief begraasd door ezels of runderen. Langs
een trap bereiken we de rand van een uitgestrekte kouter. We
bevinden ons hier op 83 meter hoogte. Het laagste punt van
het Duivenbos ligt ongeveer 40 meter lager. Weldra zien we de
kerktoren van Sint-Antelinks en zijn we terug op ons
vertrekpunt.
Verderop kruisen we terug de Ransbeek. Let op want hier is
een draadafsluiting. Het steile stuk dat nu volgt kan zeer drassig
zijn. Na dit moeilijke gedeelte komen we in de Kokkestraat.
Ook hier is weer een draadafsluiting.
We slaan rechts af en volgen de Kokkestraat. Aan het kruispunt
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Startplaats
Het begin- en eindpunt van zowel de rode als de blauwe
wandeling is de kerk van Sint-Antelinks (Huigeveldstraat).
Aanbevolen schoeisel: stevige schoenen en in natte
periodes laarzen.
De paden zijn vrij toegankelijk. Aangelijnde honden zijn
welkom. Rolstoelgebruikers kunnen het Duivenbos
verkennen langs de Ransbeekstraat en de Zavelstraat.

Blauwe wandeling (3,3 km)
Van de parking (infobord) naast de kerk van Sint-Antelinks
wandelen we naar rechts en dalen de Ransbeekstraat af
tussen de kerk en de Parochiezaal. In de kerktoren is door
Natuurpunt een uilenkast geplaatst. In 2005 was hier een
eerste broedgeval van de Kerkuil.
De kerk van Sint-Antelinks ligt op een hoogte van 77
meter. We hebben hier dan ook een prachtig uitzicht op de
vallei van de Beverbeek en nog verder op de Dendervallei.
Op het kerkhof staat een oriëntatietafel.
We dalen verder af en laten de Guchterstraat links liggen
en blijven de Ransbeekstraat volgen. Links zien we de
machtige beuken van het Hof ter Ransbeke. Rechts, achter
de kouter, ligt het Duivenbos verscholen.

Natuurpunt werd beplant met wilgen en ander streekeigen
groen. Dit bosje is op korte tijd een paradijs geworden
voor zangvogels. Via het brugje komen we in een prachtige
holle weg. We bevinden ons nu in Sint-Lievens-Esse. Het
perceel rechts is volledig begroeid met bramen, een ideale
schuilplaats voor de Vos. Links zien we glooiende weiden
afgebakend door een talud. Aan het einde van de holle
weg (infobord) hebben we rechts een prachtig zicht op de
steile flank van het Duivenbos. Met een beetje geluk zien
we hier een Buizerd of Torenvalk rondcirkelen.
We volgen de holle weg tot aan de Kokkestraat en gaan naar
rechts. Aan het kruispunt met de Overstraat en de Mollestraat
nemen we deze laatste. In de volgende bocht (infobord) zien
we terug het Duivenbos liggen.
Aan het eerste huis volgen we rechts een pad tussen de

weiden. Dit pad leidt ons naar de Hooiweide (infobord) en de
weide d'Hoeve. Hier zijn we midden in het natuurgebied waar
we ten volle kunnen genieten van de rust en de omgeving. We
gaan verder langs de weide d’Hoeve en komen via een poortje
op een smal weggetje. Verderop is er rechts een poortje dat
toegang geeft tot een weide.
We steken de weide over tot aan een tweede poortje. Via dit
poortje komen we in het Duivenbos. Over een knuppelpad en
enkele trappen komen we aan de Ezelweide. Dit perceel wordt
in de zomer extensief begraasd door ezels of runderen. Langs
een trap bereiken we de rand van een uitgestrekte kouter. We
bevinden ons hier op 83 meter hoogte. Het laagste punt van
het Duivenbos ligt ongeveer 40 meter lager. Weldra zien we de
kerktoren van Sint-Antelinks en zijn we terug op ons
vertrekpunt.
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Na 200 meter ontdekken we rechts een holle weg
(infobord Bronbosjes). Naast de gracht ligt een met klimop
begroeide, ingemetselde bron. Het Duivenbos en
omgeving is bezaaid met bronnen. Deze holle weg leidt
naar het hart van het Duivenbos. Wie zin heeft kan deze
holle weg verkennen en later op zijn stappen terugkeren.
We zetten onze tocht verder langs de Ransbeekstraat en
komen vlak voor de straat steil afhelt naar de Ransbeek
aan het Uilenbosje (infobord). In dit bosje - aangekocht
door Natuurpunt - zijn verschillende nestkasten
opgehangen, o.a. voor Bosuil, Torenvalk en Vleermuis.
Hier slaan we rechts af en volgen het pad. Het pad slingert
tussen de weiden tot aan een brugje over de Ransbeek.
Aan de overkant van de beek ligt nog bosje dat door
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