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Omdat ze in een gevaarlijke toestand verkeerden, zijn de trappen aan
de Kesselberg bij RP 74 tijdelijk afgesloten. Het is niet duidelijk tot
wanneer de herstellingen zullen duren. Er zijn voor de wandelaar twee
alternatieven mogelijk.

Alternatief 1 (kleine rode stippellijn –
niet bewegwijzerd):
o
komende van RP 73 loop je bij de
hut (WKP 44) rechtdoor tot boven op de
Kesselberg. Op de weide ga je - kort voor
de oriëntatietafel - scherp linksaf. Op de
eerste splitsing hou je links en je volgt het
dalend pad tot helemaal beneden bij het
vroegere café ‘Bij Betty’. Daar (WKP400)
linksaf en je bent opnieuw op het
gewone GR-traject.
o
komende van RP 75 ga je na de
rotonde op de Wilselsesteenweg bij
WKP400 - net voorbij het vroegere café
‘Bij Betty’ - rechtsaf op het
Kesselbergpad. Op de eerste splitsing
hou je links en je klimt tot boven op de
weide van de Kesselberg. Naar links kun
je naar de oriëntatietafel. Naar rechts
kom je op het gewone traject van GR 128.
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Alternatief 2 (bruine stippellijn – bewegwijzerd)
o Komende van RP 73 neem je voorbij de schuilhut bij WKP 44 de linker veldweg.
Hou bij elke splitsing links en daal af tot bij het vroegere café ‘Bij Betty’. Daar
linksaf en je bent opnieuw op het gewone traject van GR 128.
o Komende van RP 75 ga je na de rotonde op de Wilselsesteenweg bij WKP 400 net voorbij het vroeger café ‘Bij Betty’ - rechtsaf op het Kesselbergpad. Op de
eerste splitsing ga je rechtsaf en je volgt het pad tot aan de hut bij WKP 44. Vanaf
daar kun je rechtdoor weer het gewone traject van GR 128 volgen of even linksaf
gaan tot aan de oriëntatietafel op de Kesselberg.
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