Samenvatting Parcours Fura Ten Miles




















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 neem daarna de eerste
dreef je linksaf (voor de Furalopers : dit is de “Lus” in de richting die we gewoonlijk volgen)
Op de T-splitsing neem je rechtsaf tot aan het volgende T-kruispunt, dit met de Kapucijnendreef.
Hier neem je links om de Kapucijnendreef dalend te volgen tot het volgende kruispunt.
Op dit kruipunt, met de Koninklijke Wandeling loop je rechtsaf om het vroegere traject van de Furaloop
verder te volgen. Koninklijke Wandeling volledig tot boven, oversteken naar bevoorrading, linksaf naar
Jezus-Eik, rechtsaf aan bareel Jezus-Eik, pad volgen tot voorbij de Bosuil, de lange Haagbeukendreef volledig
tot aan de ring en daarna de Kameel helemaal rechtdoor op om daarboven rechtsaf te lopen aan de Golf van
Tervuren.
Wanneer je deze rechtsaf genomen hebt moet je nu 80m verder weer flauw-rechts afdraaien van het pad
om het Hoevepad in te lopen en tot beneden te volgen.
Daar sla je scherp-rechts af (opgepast, gevaarlijk aan hogere snelheid) om op het asfalt van de Kleine
Flossendelleweg te blijven lopen tot onderaan de houten trap van de Jachtdreef die je…
Scherp-links inloopt en verder volgt, voorbij het kruispunt met een andere asfaltweg, de OLV-weg.
Na dit kruispunt loop je rechtdoor de Jachtdreef verder omhoog tot aan een ster-kruispunt.
Hier neem je flauw-links en volgt de Woudmeesterdreef die je licht dalend afloopt tot je onderaan een steile
helling komt op deze Woudmeesterdreef en deze volledig moet oplopen. Dit is bijna een muur qua steilheid.
Bovenop deze helling loop je gewoon rechtdoor en je komt opnieuw op het vroegere parcours aan de
bevoorradingszone van de Stenen Bank (Parking Arboretum Tervuren).
Daar loop je, zoals vroeger, de Koninklijke Wandeling in, linksaf de Kapucijnendreef in dalende lijn, naar het
eerstvolgende kruispunt, waar je linksaf verder dalend de Droge Vijverdreef in loopt. (voor de Furalopers :
dit is weer de “Lus” in de richting die we gewoonlijk volgen)
Loop deze Droge Vijverdreef gewoon rechtdoor verder door zodat je aan dezelfde uitgang het bos verlaat
waar je daarstraks het bos 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 je loopt verder via het eerdere traject naar Diependal.

