Samenvatting Parcours Fura Shortcut

















Vertrek aan Diependal en volgt rechtover de sporthal de Lindeboomstraat.
Blijf deze straat volgen en aan het grote kruispunt met de Ortar De Pauwstr. volg je schuin-links.
Net na het schuin-links volgen, nog voor de echte bergop van de Eikestraat begint sla je rechtsaf in de
Maesdellelaan. Deze loop je helemaal tot het einde aan het ronde punt.
Sla hier linksaf om vrij stijl omhoog te lopen op de Arboretumlaan en boven weer rechtsaf te slaan.
Zo loop je weer op de Eikestraat. Volg deze, voorbij de ingangsbareel van het bos en loop rechtdoor
aan het eerste kruispunt (voor de Furalopers : dit is de “Lus”, maar in de omgekeerde richting die we
gewoonlijk volgen)
Loop de lus verder uit in deze tegenrichting en steek de Kapucijnendreef over om de Droge Vijverdreef
verder te volgen tot aan de kruising met de Koninklijke Wandeling.
Neem daar rechts omhoog de Koninklijke Wandeling op, mee met de lopers die de Ten Miles lopen.
Boven op de Koninklijke Wandeling steek je de Kapucijnendreef gewoon over en loop je richting de
bevoorrading aan de Stenen Bank (Parking Arboretum Tervuren).
Daar loop je, net zoals de Ten Miles, linksaf richting de bareel van Jezus-Eik.
Aan de bareel moet je flauw-links de Dronkemansdreef inlopen en deze blijf je volgen tot je …
linksaf kan afslaan en zo terug naar het kruispunt met de Koninklijke Wandeling loopt.
Deze Droge Vijverdreef volg je eerst over het kruispunt met de Koninklijke Wandeling en iets verder
ook over het kruipunt met de Kapucijnendreef om zo weer naar de uitgang van het bos te lopen (voor
de Furalopers : dit is de “Lus”, in de richting die we gewoonlijk volgen)
Je loop hier gewoon rechtdoor zodat je het bos verlaat langs dezelfde uitgang als waar je er daarstraks
bent ingelopen.
Op de Eikestraat loop je deze keer niet meer in het lusje van de Arboretumlaan en de Maesdellelaan,
maar je loopt gewoon de helling verder af en loopt verder via het eerdere traject naar Diependal.

