DAGSTAPPER GENK
Trajectwijziging:
Topogids:
Pagina tekst:
Pagina kaart:
Referentiepunten:
Lengteverschil:
Datum:
Reden:

Dagstapper Genk
Dagstappergids ‘De 50 mooiste dagwandelingen’
p:184 185 186 187 188
P :183
1><2 2><6 5><6 en 8><1
10/02/17
wijziging GR 5

KAART

GR

STREEK GR

NIET GR

OUD TRAJECT

1/3

TEKSTBESCHRIJVING
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

RP01>RP02
2,2 km Station Genk (01)
Dwars aan het treinstation van Genk de bushalte. Oversteken via verkeerlichten voor voetgangers
en dan onmiddellijk naar links (evenwijdig met de Europalaan). Rechtdoor en na 700 m, voorbij volgend
rondpunt en winkelcentrum Shopping 1, steek je de Albert Remansstraat over. Op het fietspad en bruggetje
wandel je het Molenvijverpark in. Volg het pad rond de vijver tot aan het einde.
Daar neem je het linkse wandelpad. We komen op het Zonnewijzerpad. Even verder ga je weer links een
houten brug over en kom langs de Kegelzonnewijzer nr. 9 en de Grote Uurvlakzonnewijzer
nr. 10. Op de T-splitsing ga je links langs de Polaire Zonnewijzer nr. 12 en dwars
je de Dorpsbeek (brede gracht). Ga hier rechtdoor, links van je de Grote Horizontale Zonnewijzer nr 3 en rechts
de Meervlakkige Zonnewijzer nr. 4. Aan splitsing linksaf, steek het fietspad over en wandel rechtdoor naar het
Heempark.
Het educatief centrum richt zich specifiek tot de Genkse bevolking en scholen. Naast het stadspersoneel zijn heel
wat natuurgidsen en vrijwilligers actief in het Heempark. De natuurgidsen begeleiden
groepen die in het Heempark komen brood bakken, nestkastjes maken, cursussen
volgen, de bijenhal bezoeken enz.
Links van het pad zie je een hooiland en een geitenweide, rechts een speel- en picknickplaats. Waar de
omheining eindigt, kies je links een graspad.
Je steekt een bruggetje over en komt achtereenvolgens in de beekvallei, het
moerasbos en bij enkele kleine vijvers. Na nog een bruggetje kom je al zigzaggend
aan de Molenstraat. Ga links en duik onder het viaduct van de Oosterring
door. Vervolgens sla je rechts de Kattevennenstraat in. Na 50 m duik je links
over een bruggetje het bos in. Je passeert verscheidene panelen van het Planetenpad voor je bij het bord
Neptunus nr. 8 komt.(02)

Al wandelend leren op het Natuurpad en Planetenpad
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.

RP02>RP06
1,9 km Neptunusbord nr 8 (02)
KORTER KAN OOK
Bij het bord van Neptunus nr. 8 ga je rechtdoor over het knuppelpad.
Even voorbij Uranus nr. 7 volg je de rode, blauwe en groene markering
van de plaatselijke wandeling en kom je bij Saturnus nr. 6. Je kruist het fietspad en voorbij het bord van Jupiter
nr. 5 kom je op asfaltweg uit. Als je hier, 200 m naar links zou volgen, kom je uit bij het Cosmodrome en
bezoekersonthaal van (onder anderen) het Nationaal Park Hoge Kempen. Je moet evenwel rechtsaf. Rechts
bevindt zich de parking. Steek het rondpunt met keienmuur over, tevens toegangspoort (Kattevennen) van het
Nationaal Park. Je sluit hier aan op de GR5. Ga rechtdoor, links heb je het Sport Vlaanderen-centrum Kattevenia
en rechts de paardenstallen, manege en cafetaria, waar je kunt genieten van spijs en drank. Steeds rechtdoor
tot aan een grote poort. Links ervan leidt een klein hekje je naar buiten.
Stap 100 m rechtdoor tot aan het kruispunt met de Schabartstraat, waar de verkorting
eindigt en je aansluit op de GR 5-Hoofdtracé. (06)
2,5 km (02>03) Wie het volledige parcours loopt, gaat bij Neptunus nr. 8 naar links.

Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
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RP05>RP06
3,2 km kruispunt autovrije asfaltweg (05)
Wandel aan het kruispunt rechtdoor tot bij een open plek
in het bos. Daar ga je rechtsaf. Je ziet de oranje paaltjes van Fluxys, die een
ondergrondse aardgasleiding onder hoge druk aanduiden. Rechtdoor dwars over het veld.
De geasfalteerde Boomweg sla je links in. Hij brengt je naar de kruising met
de N77 Genk - Zutendaal. Ga er, over een skatepleintje, rechtdoor tot aan een
rotonde. Sla rechts de Smeilstraat in. Voorbij huisnr. 42 draai je rechts de onverharde
Fletersbergstraat op. Na 150 m kom je bij een Y-splitsing. Houd rechts
aan. Je passeert een grote gele plaat met daarop in het zwart N35 ter aanduiding
van de ondergrondse aardgasleiding. Stap rechtdoor en dwars opnieuw de N77
(Camerlo). Nog steeds wandel je rechtdoor, zijwegen links en rechts negerend.
Neem op de kruising met de autovrije asfaltweg links. Vanaf hier tot (RP01) is er
opnieuw de wit-rode markering van de GR 5-variant.
Stap tot het volgende groot kruispunt en de aansluiting van de verkorting (RP06)
en de hoofdroute van GR 5.

2,7 km (06>07) Sla links de Kattevennen in (niet meer autovrij)
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.

RP08>RP01
2,2 km GR wandelboom (08)
Ga rechtdoor richting ‘Genk centrum’. Aan de eerste splitsing
moet je eerst links en dadelijk naar rechts het klimmende pad nemen. Hou rechts aan en verderop bij
de kruising van 5 paden volg je schuin voor je de paaltjes met de rode driehoek
en de blauwe ruit. Zo kom je op de asfaltweg (Steeneikstraat), die je naar rechts
neemt. Even verder ga je naar links (Het Hofken). Na een vrij steile afdaling
bereik je de Grotestraat. Stap naar rechts en neem de eerstvolgende straat
(Eindgracht) links. Ga opnieuw links op het kruispunt met de Dieplaan en vervolgens
rechts de Eerste Cyclistenlaan in. Aan de rotonde neem je rechts de
Europalaan die je naar een volgende rotonde brengt, die gelegen is aan het
station van Genk (01)
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