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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 37 ‘Kleine Dries’ p.67 tot aan referentienummer H1 ‘Station
Vertrijk ’ p.67 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

0 KM KLEINE DRIES (GR128/GR512/VERBINDING)

(37)

NEERVELP (BIERBEEK) – Kaart 8
Je volgt het kasseibaantje in noordelijke richting. Je steekt de Neervelpsestraat over, op de grens van
Neervelp en Bierbeek, en je gaat rechtdoor de Ooienbergstraat in.
Rechts zie je de kerk van Neervelp.
Op het volgende kruispunt neem je links een licht stijgende straat die je over de HST-lijn en de E40
brengt. In een bocht, onmiddellijk na de brug, neem je rechts een pad. Op een splitsing ge je meteen
naar rechts. Je loopt even parallel lopen met de E40 en draait dan met het pad mee naar links.
Op een kruising links aanhouden. Je wandelt over een mooie brede veldweg die langzaam afdaalt.
Vóór het vrijstaande huis nr.50 ga je naar rechts de Keizerstraat in, een kasseiweg. Op een Ysplitsing neem je links een onverhard pad. Rechts zie je het torentje van de kerk van Vertrijk . Na
enkele honderden meters ga je rechts langs een weide naar de huizen van Vertrijk toe. De veldweg
wordt een betonnen straat, die je volgt tot na huis nr 10 waar je links een klein pad neemt dat eerst
tussen de tuinen en vervolgens langs de rand van de weiden loopt. Zo kom je terug bij de bewoning
terecht. Daar ga je naar links en je loopt naar een tunneltje waar de GR 512 onder de spoorweg
doorgaat. Rechts bevindt zich op 250m het

4,3 KM STATION VERTRIJK

(H1)

BOUTERSEM – Kaart 8
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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