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TEKSTBESCHRIJVING
1. Door het verleggen van GR 128 bij Sint-Brixius-Rode kom je iets vroeger op het traject van GR
128.
De tekst vanaf ❹>> ❺ p.62 tot aan ❺ >> ❻ vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de dagstappergids.)
Voorbij de kerk ga je rechts de Broekstraat in. Opgelet: tussen de huizen nrs. 8 en 10 draai je
links het dolomietpad in dat samenvalt met het wandelpad Birrebeek Vallei. Je steekt deze
beek over. Het dolomietpad gaat over in een asfaltwegje. Aan het einde van dit pad kom je
aan huizen. Ga onmiddellijk na huis nr. 4 naar rechts. Vanaf hier volg je tot ❼de wit-rode
tekens van GR 128 (de Vlaanderenroute, die heel Vlaanderen van west naar oost doorkruist
van in het Franse Wissant tot in Aken). Dat wordt een veldweg die je blijft volgen tot aan
een betonweg. Die volg je even naar rechts en je neemt dan links het verharde paadje (Eddy
Merckx-fietspad). Je komt aan de Neromstraat ❺.
❺ >> ❻. 3, 0 km. Je volgt de Neromstraat naar rechts …..
Vanaf hier volg je verder de tekst in de gids.

2. Het traject staat nu beter ingetekend op de kaart (zie vorige bladzijde)
Tekstwijziging: (De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids)
❿>>⓫ . 2,2 km. Een gedeelte van dit vliegveld is nu natuurdomein (het Lintbos). GR 12
loopt doorheen het domein . Je gaat rechtdoor het domein in …..
Vanaf hier volg je verder de tekst in de gids.
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