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1. P. 299-300 De intekening op de kaart na het oversteken van de Kesselberg is
gecorrigeerd. De tekstbeschrijving in de topogids is correct.
2. P. 244 De tekst vanaf ❿ tot ⓫vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de dagstappergids.)
Houd op de rotonde links aan en volg nog even de Bergstraat. Je verlaat de Bergstraat
naar rechts via een geasfalteerde kerkweg (Kesselbergpad). Deze leidt schijnbaar recht
naar de abdij van Vlierbeek. Ter hoogte van de woning met huisnummer 122 ga je met de
wit-rode tekens rechtsaf. Je komt terug uit op een steenweg. Ga rechtsaf en onmiddellijk
links, Witte-Vrouwenpad. Bij einde pad links, Herbeemdpad ( rechts sportvelden) achter
tuinen door. Bij einde pad rechtsaf langs de Holsbeeksesteenweg tot aan de
wandelboom bij Provinciedomein Kessel-Lo. Hier takt de Stadsvariant Leuven van de GR
128 naar rechts af: wie te voet naar het NMBS-station van Leuven wil, volgt deze variant
(zie verder bij ‘Aanloopoute’). Wil je terug naar Vlierbeek, dan
⓫ - ❷ sla je aan de wandelboom linksaf. Zo kom je opnieuw aan de Noorderpoort van
de abdij via het Kloosterdijjkpad ❷.
3. P. 302 AANLOOPROUTE NMBS-STATION LEUVEN
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de dagstappergids.)
VAN NMBS-STATION LEUVEN NAAR INGANG PROVINCIAAL DOMEIN ⓫/ 2,7 KM
Je verlaat het station langs de Martelarenlaan ….. Na ongeveer 1 km, voorbij het huis
met nummer 168, neem je de Katjeswilgenstraat naar rechts en ga je het Provinciaal
Domein binnen. Ga naar links en steek een beek over. Bij de vijver naar rechts. Volg
over 300 m de weg met de grote vijver aan je linkerzijde. Bij splitsing naar links
tussen twee vijvers. Op de volgende splitsing naar rechts en aan de zitbanken naar
links. Via een brug en na een passage langs sportvelden verlaat je het
Provinciedomein op de Holsbeeksesteenweg. Hier sluit de Stadsvariant Leuven aan
op de hoofdroute van de GR 128 ⓫.
VAN INGANG PROVINCIAAL DOMEIN ⓫ NAAR NMBS-STATION LEUVEN: 2, 7 km
Aan de wandelboom rechts het Provinciedomein Kessel-Lo binnenlopen. Tussen
sportvelden, dan over een metalen brug. Bij zitbanken aan de vijver naar rechts. Bij
de splitsing naar links, de grindweg tussen twee vijvers. Op splitsing naar rechts met
grote vijver aan je rechterkant tot bij een speeltuin. Daar linksaf, een beekje
oversteken en onmiddellijk naar rechts. Je verlaat het domein via de
Katjeswilgenstraat. …..
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