
Bereikbaarheid Hallerbos tijdens bloeitijd hyacinten 

Speciale regeling in het weekend 15-16-17 april; 22-23 april; 29-30 april - 1 mei 2017 

Gratis pendelbus in het weekend van 15-16-17 april; 22-23 april; 29-30 april - 1 mei 2017 

De Vlasmarktdreef is op die dagen afgesloten vanaf de Nijvelsesteenweg. Parking 2, 3 en 8 zijn dan 
niet bereikbaar met de wagen. Behalve tussen 9 uur en 20 uur voor groepen die met een bus 
komen en bestuurders met een mindervalidenkaart.   

De stad Halle legt speciaal een pendelbus in. Deze bus brengt je gratis vanuit Halle tot aan de 
wilde hyacinten (P8 Achtdreven). Er zijn twee opstapplaatsen: aan het station van Halle en op het 
einde van de Welkomstlaan. 

Om 9 uur vertrekt de eerste bus aan het station. Nadien om de 30 minuten. De laatste vertrekt om 
19u30. Op de bus zijn 85 plaatsen. 

Parkeren kan langs de Welkomstlaan.  

Kaart naar halte pendelbus op de Welkomstlaan: 

 

Om terug te keren naar Halle met de pendelbus: halte in het bos op parking 8. De eerste bus 
vertrekt om 9u15, nadien om de 30 minuten. De laatste bus vertrekt in het bos om 19u45. 

Kaart met bushalte in het bos (indien er plaats is op de bus, kan ook opgestapt worden aan het 
bosmuseum): 

 



Voor wie toch met de wagen tot aan het bos wil rijden. 

Aanbevolen wordt om, zeker tijdens weekends, Parking 1 Hogebermweg te gebruiken. Ook het 
Houtveld is op drukke momenten te gebruiken als parking. Behalve op zaterdag 22 april, dan is het 
Houtveld afgesloten omdat de Hyacintenjogging daar vertrekt. 

Via afrit 21 op de RO 

• Ring R0 (E19 Brussel-Bergen) afrit 21 (Halle) 
• op de afrit links aanhouden 
• aan de tweede verkeerslichten naar links (N28 - Nijvel) 
• voor parking Hogebermweg (P1 op wandelfolder): ter hoogte van het kruispunt met 
Warande/Maasdal naar links wegwijzer 'P Hallerbos' volgen, dan onmiddellijk na de brug over de 
snelweg naar rechts en doorrijden tot aan het bos - gps: N 50.71360 - E 4.26721 
• voor Houtveld: ter hoogte van het kruispunt met Warande/Maasdal naar links wegwijzer 'P 
Hallerbos' volgen, dan tweede straat naar rechts (Kasteelstraat) en doorrijden tot op het einde 
(kruispunt met Pipaenshoek) - gps: N 50.70810 - E 4.26497. Via Pipaenshoek en de ecotunnel naar 
het bos wandelen. 

Kaart met weg naar Parking 1 Hogebermweg en Houtveld: 

 

 

Tijdens de 3 weekends met pendelbus zullen de ruiters met hun trailer niet op parking 2, 3 of 
8 kunnen staan. Parking 1 is een alternatief. Van 15 april tot 1 mei kan tijdens de week ook 
geen trailer staan op parking 8. Die plaats doet dienst als keerpunt voor bussen. 


