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GR 5 Noordzee – Middellandse zee – Deel Vlaanderen
p. 123 en 127
Kaart 36 en 37
47
+ 3,4 km
Vanaf juli 2021 (werken duren +/- 1 jaar)
Brug Albertkanaal te Kuringen onderbroken (aanleg nieuwe brug)
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TEKSTBESCHRIJVING
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

De tekst op p.123 vanaf referentienummer (46) aansluiting Stadsvariant Hasselt tot aan
referentienummer (47) Kanaalbrug van Kuringen graag vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

Stokrooie – Kuringen kanaalbrug - Kiewiet (45) - (47) - (48)
Op de splitsing hou je links en na 50 m kom je op het jaagpad van het Albertkanaal. Ga rechtsaf richting
kanaalbrug van Kuringen (47). Circa 50 m voor de brug verlaat je het jaagpad naar rechts, Groenstraat.
Vervolgens eerste straat rechts (na 600m Jessenhofstraat). Eerste straat links, Overdemerstraat.
Eerstvolgende rechts. Achter het “Wassalon Miele” rechts tot tegen het kanaal. Daar buig je rechtsaf
en blijf je de straat volgen, Simpernelstraat. Op het einde van de Simpernelstraat links, Gebrandestraat.
Na 300 m kan je via de fietsweg (rechts) het kanaal oversteken. Aan de overkant volg je het kanaal
terug richting Kuringen, Nijverheidskaai. Na 850 m tweede straat rechts, Nieuwstraat. Eerstvolgende
links, Galgebergstraat. Aan het rondpunt steek je rechtover, Galgebergstraat en 125 m verder rechtsaf,
Semmenstraat. (p.127)
De tekst op p.127 vanaf referentienummer (48) Kiewit tot aan referentienummer (47) Kuringen
Kanaalbrug vervangen door:

Kiewit – Kuringen Kanaalbrug - Stokrooie (48) - (47) - (45)
Volg deze weg over 1,4 km. Op het einde linksaf, Galgebergstraat en aan het rondpunt rechtdoor. Op
het einde van de Galgebergstraat naar rechts, Nieuwstraat. Op de T-splitsing links, Nijverheidskaai.
Volg het kanaal 850 m. Steek het kanaal over via de fietsbrug. Aan de overkant op de T-splitsing ga je
links, Gebrandestraat. Na 300 m rechts, Simpernelstraat. Na 700 m buigt deze linksaf. De
Simpernelstraat gaat over in de Overdemerstraat. Na een 400 m ga je rechtsaf, Jessenhofstraat.
Eerstvolgende naar rechts, Groenstraat en blijf deze volgen tot tegen het kanaal. Op het jaagpad linksaf
en na 250 m bij een beek linksaf op grindweg. (p.123)
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