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Door een wijziging op het traject van GR 5A Wandelronde van Vlaanderen werd
referentiepunt ⑤ verplaatst en wijzigt de tekst tussen④ en ⑤en tussen ⑤ en ⑥. Er is
ook een wijziging tussen ⑨en ⑩.
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de dagstappergids)
Pagina 359-360.
④ >>⑤ 1,7km
Ga vlak na het laatste huis links en voor de standplaats van de bussen opnieuw naar links. Je
vindt daar een smal verhard paadje, het Goede-Vrouwestraatje. Aan de Lessensestraat ga je
50 m naar rechts en aan het zebrapad oversteken, negeer de Hunnegemstraat. Verderop ga
je wel naar links over de parking van bejaardenflats De Maretak. Op het einde van de parking
kom je op een pad, verderop een zandweg. Na 100 m kom je op het jaagpad aan de Dender.
Vanaf hier volg je GR 5A. Linksaf, onder de Guilleminbrug door en 250 m verder ter hoogte
van het ponton ga je links⑤.
Pagina 361.
⑤ >> ⑥ 1,7 km
Wandel langs de rechterkant van het gebouw. Steek de parking over en ga rechts in de
Guilleminlaan. Aan het volgende kruispunt ga je rechts in de Kattestraat. Sla aan het einde
rechtsaf (Grotestraat), wandel over de Denderbrug en ga verder rechtdoor omhoog in de
Brugstraat tot aan de Markt van Geraardsbergen. Hier wijk je opnieuw heel even af van GR
5A. Je gaat rechts van de Sint-Bartholomeuskerk door huisnummer 37, het Boerenhol in. Je
komt snel aan de achterpoort en aan de Dierkosttoren. Nog wat verder kom je op de Vesten
en dan ga je rechtsaf in de stijgende Hooiweg. Volg nu opnieuw GR 5A en GR 512. Een
asfaltweg kruisen en verder omhoog tot aan de Muur. Even de kasseiweg links volgen en
daarna rechts de trappen op. Links van de kapel blijven⑥.
Pagina 363
⑨>>⑩ 1,3 km
Aan de Spekgatstraat ga je rechts. De weg daalt. Op het einde van de Spekgatstraat in
Geraardsbergen rechtsaf (Keringstraat). Waar de weg 90 graden rechts afdraait, links
aanhouden, het wandelpad op. Het wandelpad kronkelt tussen de velden en op de kruising
hou je links aan. Je komt uit op een verharde weg Boekvijverstraat. Hier ga je rechtdoor ⑩.
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