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Tekstbeschrijving
De tekst vanaf referentienummer 2. tot aan referentienummer 4. vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
1,5 km 2 >> 3
Je kiest het pad links voor de vijver en volgt de wit-rode markeringen van de GR 12 AmsterdamParijs.
Je wandelt voorbij het monument voor griffier Schobbens, die het Rivierenhof tot provinciaal domein
maakte, alsook de ‘Jezuïetensteen’, een herinnering aan de rol van de jezuïeten in de geschiedenis
van het park.
Amper 20 meter verder kom je op een kruispunt waar de GR-paden E2 verbindingsweg en de GR 12
uit mekaar gaan.
De GR E2 verbindingsweg loopt naar rechts. Dit pad mag je niet volgen! Het is een onderdeel van het
Europese Langeafstandswandelpad E2 dat Engeland en Schotland met het Zuiden van Frankrijk
verbindt. Het wit-rood bewegwijzerde verbindingstraject is ongeveer 20 km lang en loopt via de
gemeenten Berchem, Kiel, Hoboken en het voetveer waar het pad de Schelde oversteekt naar
Kruibeke en aansluit op GR 5A Wandelronde van Vlaanderen.
Kadertekst: Ongewijzigd
Het Rivierenhof: een multifunctioneel park met twee interessante kastelen
Jouw route loopt evenwel rechtdoor: je kiest dus de GR 12. Aan de volgende splitsing moet je links
het bosje in. Bij het volgende kruispunt ga je rechtdoor, een brugje over. Je steekt een tweede brugje
over en draait dan links af, het pad naast de sloot in.
De eerste zijweg rechts brengt je op de oever van een vijver. Je volgt hem naar links. Je draait bij een
brugje naar rechts en steekt zo de vijver over. Aan de overkant kies je links, meteen naast het water.
Op de volgende T-splitsing ga je naar links, steeds naast het water. Zowat 100 m verder loop je naar
rechts van de vijver weg en kom je op een asfaltweg. Je draait naar rechts en steekt een beek over:
de Grote Schijn. Aan de overkant draai je meteen weer links af, naar de kiezelweg naast de beek.
Je volgt dit pad tot bij de uitgang van het park op een vierbaansweg, dit is opnieuw de
Ruggeveldlaan. Oversteken en rechtsaf tot de brug onder de autoweg E313.
1,6 km 3 >> 4
Je loopt onder de autosnelweg door. Achter de brug draai je meteen links af in de Peter Benoitlaan.
Op het einde bij de eerst volgende wegsplitsing ga je rechtdoor op het fietspad. Op een volgende
splitsing rechtsaf door een park met volkstuintjes. Een brugje oversteken en aan de rand van een
woonwijk linksaf. Opnieuw een brugje over een gracht en rechtdoor in de Veldstraat tot op een
brede verkeersweg de Autolei (R11).
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
Op deze weg wandel je 100 m naar links en ter hoogte van de verkeerslichten steek je de lei over.
Aan de overkant moet je meteen de Volkaertslei in. Tegenover een kerkje draai je rechts af, de Maria
Clarastraat in. Op het volgende kruispunt slaat de GR 12 Amsterdam-Parijs links af in de Fort II-straat,
die je brengt tot bij de ingang van het Fort in Wommelgem.
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