BOS-GRENS is een initiatief van
OORRUIZ vzw & Stichting HRINS
en kwam tot stand dankzij de steun van:

Met dank aan de volgende partners:
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5•

Volg het pad rechts van het water neem vervolgens het eerste pad
rechts. Wandel door richting Van Hogendorplaan. Op het grasveld
tegenover de parking zie je bank nr. 5 met uitkijk op de rotonde en
de grenspalen.

6•

Hier hoef je niks voor te doen. De verhalen spelen automatisch af wanneer
je aan een bankje komt. Je kan tien authentieke verhalen beluisteren die
muzikaal omkaderd zijn door Muziekvereniging de Clingse Bossen.

Wandel rechtdoor en steek de Gentsevaart over. Ga linksaf en na 70 m
sla rechtsaf aan Batista-Koemans en wandel richting het Clingse bos.
Neem de eerste afslag links. Op de eerste kruising zie je bank nr. 6 staan.

7•

Sla rechtsaf en volg het pad naast de geul. Op ongeveer 800 m, staat op
de kop van de geul bank nr. 7.

Wandelschoenen aan? Daar gaan we …

8•

Vervolg het pad langs de geul en neem de bocht naar links. De eerste
afslag rechts steek je het ﬁetspad over en vervolg het pad naar rechts
tot aan het vleermuizenhotel bank nr. 8.

9•

Ga een klein stukje rechtdoor, sla linksaf en wandel door tot aan Hoogegeeststraat en wandel naar rechts. Op het einde van het bos zie je aan je
linkerkant een Ring gemaakt uit grenskrukken. Neem plaats in de ring en
geniet van de verhaal nr. 9.

BOS-GRENS neemt je mee op ontdekkingstocht van 6,5 km langs natuur, geluidskunst,
grensverhalen en land-art.
Via dit toestel kan je de soundtrack met grensverhalen in je hoofdtelefoon beluisteren.

1•

2•
3•

4•
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Vertrek aan Klingspoor en ga links af via de buitenstraat richting
de Clingse bossen. Tegenover het monument de Dodendraad zie je
het eerste bankje staan. Ga rustig zitten en luister naar het eerste
grensverhaal.
Wandel verder op het pad links. Je wandelt nu op de grens met de
voetbalvelden aan je linkerzijde en het bos aan de rechterkant.
Op het einde van dit pad zie je bank nr. 2 staan.
Wandel naar links de Stroperstraat in en steek De Klingestraat over
aan Reynaert Keukens en Paintball Waasland. Loop verder door op de
Stroperstraat tot aan de bareel van het bos. Sla rechts af de Braemstraat
in. Ongeveer halverwege kom je bank nr. 3 tegen.
Loop het bos uit richting de Stoperstraat, ga naar links en steek de straat
over via het voetpad. Vervolg rechts het pad naast Garage van Mieghem.
Na 100 m, aan de linkerzijde, omsloten door een talud, kom je bij
bank nr. 4. In de talud zit een land-art verwerkt.
Neem plaats, rust, kijk rond, luister en geniet!

10•

Vervolgens loop je terug over de Hoogegeeststraat en sla het eerste
paadje linksaf. Bij de splitsing neem je het linkse pad richting Bareel.
Op de hoek staat bank nr. 10.

!!!•

Vervolgens loop je rechtdoor en sla het eerste pad rechtsaf.
Daarna direct linksaf, vervolgens aan de splitsing het pad
links blijven volgen en aan het ﬁetspad ga je linksaf richting
KLINGSPOOR. Vergeet je paspoort niet op te pikken!
De land-art grens installaties zijn gerealiseerd door participatie met
(inter)nationale architecten, scholieren & studenten, grens- bewoners
en sympathisanten en bestaan uit bomen die gerooid zijn, vanwege
aantasting door de letterzetter-kever.
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