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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 27 ‘Drieslinter’ p.51 tot aan referentienummer 29 ‘de Hek’ p.53
vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
6,3 km

DRIESLINTER

(27)

KAART 5
22 – 23 – 26 – 712

Je steekt de weg Drieslinter-Melkwezer over en komt in een doodlopende straat, het Stationsplein.
De Smid, trefpunt voor wandelaars en fietsers, houdt een GR-logboek bij.
Voorbij het café blijf je het Stationsplein volgen en laat je het fietspad (oude spoorwegzate) links liggen. Na een
bocht naar rechts kom je op een splitsing. Je gaat naar links, richting kerk van Drieslinter. Na de volgende bocht
ga je links een kasseiwegje in. Op de T-splitsing gaat het dan naar links en op de volgende splitsing, op het
einde van de Motstraat, ga het weer naar links, de Molenstraat in.

Wat verder kruis je het fietspad en zie je links voor je de molen van Drieslinter. Even verder kom je weer aan de
Grote Gete. Je steekt de rivier over en gaat de Getedijk naar rechts op. Volg deze gedurende ongeveer 1,3 km
en sla dan links af in de Doysbroeckweg. Na iets meer dan 500 m ga je rechtsaf en volg je de Valleiweg die
parallel loopt met de ’s Hertogengracht. Aan je linkerzijde zie je na een poos het kasteel van Wommersom van
de vroegere graven ’t Serclaes. Na ongeveer 1 km sla je links af via het Alvermannenpad. Dit is een smal
graspad met rechts een watertje. Volg dit paadje met een haakse bocht naar rechts tot het eindigt naast de
‘Kapel van de Onbevlekte Ontvangenis’. Dit bouwwerkje werd opgericht met de steun van de graven ’t
Serclaes.
❶
Ter hoogte van de kapel ga je links af in de Melkwezerstraat. Nauwelijks 100 m verderop ga je rechtsaf via de
Heerenweg. Op het einde van deze weg ga je links af om 200 m verder rechts een kasseiweg in te slaan. Deze
weg volgt een tijdje de rand van het Walsbergenbos. Op het einde van deze weg sla je op een T-kruispunt
rechtsaf.
Je
volgt
de
Negenbunderweg
tot
aan
de
Kapellekesboom.
Aan de Kapellekesboom loop je rechtdoor, steeds via de Negenbunderweg. Na een stukje kassei verandert het
wegdek in beton. Je loopt nu over een lange rechte verkavelingsweg zoals er zoveel zijn in het Hageland en in
Haspengouw. Je komt op de Eliksemstraat. Je volgt ze even naar links en bereikt de drukke verbindingsweg
Tienen–Sint Truiden aan

8,6 KM

DE HEK (OVERHESPEN)

(29)

OVERHESPEN (LINTER) - KAART 6

313 - 712
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.

❶ 900 m

WOMMERSOM

25 – 27 -712
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