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Trajectwijziging
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Dagstapper Hoogstraten
Topogids:
Dagstappergids ‘De 50 mooiste dagwandelingen’
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verbeterde trajectbeschrijving 2><3 en twee wijzigingen 3><4
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2>3: 0,6 km korter ; 3>4: geen verschil
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Reden: Aanpassing naar Streek-GR Kempen en openstelling oude voetwegen
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Tekstbeschrijving
De tekst vanaf referentienummer 2 tot aan referentienummer 3 en van referentienummer 3 tot 4
vervangen met
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
1,1 KM (2 > 3)
Je stapt door de weinig opvallende toegangspoort het mooie begijnhof binnen.
Je volgt het pad dat langs de rechterzijde van de begijnhofkerk loopt.
Daarachter langs het pleintje tot voor de omheiningsmuur. Rechtsaf en na 50 m links door een klein
achterpoortje waarlangs je het begijnhof verlaat.
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
Via een paadje kom je bij de grote weg: de Gelmelstraat. Steek die straat over, wandel een paar
meters naar links en draai dan rechts de Antoon De Lalaingstraat in. Blijf volgen tot aan het kruispunt
met de Lindenlaan, die je naar links opdraait. Je blijft rechtdoor wandelen, voorbij hotelschool
Spijker, tot je het Gelmelslot (3) voor je ziet liggen.
3,5 KM (3 > 4)
Op de grote baan voor het Gelmelslot stap je eventjes naar links om dan onmiddellijk rechts, een
onverharde weg in te draaien. Die weg voert naar de parking van het slot. Je loopt de toegang tot het
penitentiair centrum voorbij en je steekt De Mark over.
Ca. 50 m verder volg je het GR-pad naar rechts door een klappoortje op een smal pad door de
weilanden. Dezelfde richting aanhoudend passeer je nog een klappoortje en ga je daarna kort linksaf
over een lage greppel. Volg de grasberm naar rechts. Na 100 m steek je opnieuw de greppel over.
Linksaf tussen de weideafsluiting en de bomenrij. Op de kruising verlaat je de GR en ga je schuin links
(= rechtdoor) op de middenste brede aardeweg. Aan je rechterhand zie je de kerk van Wortel liggen.
Je volgt de weg 350 m tot op een splitsing waar je rechtdoor gaat op een voetweg (Kasteelvoetweg).
Op de kruising met een asfaltweg rechtdoor voorbij een woning en op de splitsing met een asfaltweg
linksaf. Op de volgende kruising rechtdoor in de Beukendreef (er staan evenwel geen beuken).
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
Op de eerstvolgende Y-splitsing kies je voor rechts: je volgt de groene pijl van het Jan Huet-pad. Na
50 m kom je alweer op een Y-splitsing. Je neemt het paadje links, door het bos. Je blijft de groene pijl
volgen door een lange rechte dreef. Je blijft de dreef volgen tot net voorbij het landloperskerkhofje
aan je linkerkant. Dit eenzame landloperskerkhof dateert van 1870.
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