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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 87 ‘GR-wandelboom’’ p.181 tot aan referentienummer 88 ‘BreucqEllezelles’ p.181 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
De bewegwijzering werd ter plaatse aangepast
Bois - Ten Bosse - Breucq
… . Na 400 m kom je terug op de N520 die je rechts volgt. Na 100 m linksaf in Queneau. Beneden en
na de passage van een beek ga je linksaf een smal wandelpad in. Na 180 m ga je rechts omhoog
(Haizette), de volgende splitsing blijf je links volgen(Haizette). Sla 200 meter verder rechtsaf in een
half verharde weg (Haizette). Voorbij een vervallen huis en een beek ga je rechtdoor tot het einde
(N519). Hier ga je rechts en na 200 m links in een veldweg. Je bereikt de drukke N48 nabij Breucq in
Ellezelles. (REF 88)
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids
Breucq – Bois-Ten Bosse
Steek aan Breucq, (REF 88), de N48 over en vervolg op de veldweg. Op het einde van de straat rechts
volgen (N519) en na 200 m links afslaan in Miclette. Na 550 m rechtdoor tot je aan een smal pad
komt. na de passage van een beek en een vervallen huis links afslaan (Haizette), deze weg (Haizette)
aan de volgende splitsing rechts meevolgen. Na 200m een smal pad links inslaan. Nog eens 180 m
verder een onverharde weg (Queneau) rechts inslaan. Steek de beek over, volg de weg naar boven
(Queneau) en ga aan de N520 rechtsaf … .
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.

GR 5A Wandelronde Van Vlaanderen
Trajectwijziging Miclette

2/2

