LGB – te voet naar Scherpenheuvel – routebeschrijving

we vertrekken aan Puur Bel en gaan naar Wijdbos
we nemen de zandweg rechts van de hoeve met huisnummer 1
we volgen de zandweg tot aan de bocht naar rechts en steken dan rechtdoor het veld over tot aan
wandelknooppunt 47 en gaan dan rechtdoor in de richting van wandelknooppunt 41
(alternatief indien het weggetje door het veld niet begaanbaar is : we volgen de zandweg verder tot
wandelknooppunt 45 en gaan dan naar wandelknooppunten 46 en 47 en gaan dan rechtsaf in de
richting van wandelknooppunt 41)
we volgen deze zandweg helemaal rechtdoor (we volgen dus niet de pijlen tot wandelknooppunt 41)
tot aan de Kruiskwacht en slaan dan linksaf en dan dadelijk rechtsaf in de richting van de Grote Nete
we volgen deze weg tot aan het bruggetje en gaan dan rechtsaf over het bruggetje - na het bruggetje
houden we rechts aan en volgen de zandweg tot aan Heikant (weg Geel-Meerhout)
we steken recht over naar de Lijsterstraat – deze straat is eerst asfalt, gaat dan over in een zandweg
en wordt dan opnieuw asfalt
dan slaan we rechtsaf de Wipstraat in – we volgen de Wipstraat tot het einde en gaan dan rechtsaf –
even verder houden we links aan de Alvinnenberg in
waar de zandweg splitst, houden we links aan – we volgen de zandweg tot op het asfalt en gaan dan
rechtsaf in de richting van de Luihoeve
aan de Luihoeve gaan we linksaf en volgen de Bredestraat tot op het einde tot aan de Kiezel – daar
gaan we linksaf en even verder slaan we rechtsaf de Heideweg in
aan het einde van de Heideweg slaan we linksaf de Hezemeerdijk in die we helemaal volgen tot op de
Winkelomseheide
daar gaan we linksaf (we blijven aan de linkerkant van de weg) en gaan over de brug van het
Albertkanaal tot aan het Total-benzinestation
daar slaan we linksaf de Hezemeer in en volgen die voorbij de sauna Hezemeer tot aan het bord
“Meerhout” – vlak daarna slaan we rechtsaf de Veestraat in
we volgen de Veestraat tot aan de brug over de E313 en slaan dan rechtsaf de brug over en dan
opnieuw rechtsaf de Vogelspoel in
we volgen de Vogelspoel naar de Pestendijk – de asfalt gaat over in een zandweg – we volgen de
zandweg helemaal tot het einde tot op de Nieuwe Baan en gaan dan rechtsaf (we volgen de pijl naar
wandelknooppunt 169)
even verder slaan we linksaf een zandweg in (we volgen nog steeds de pijl naar wandelknooppunt
169)

we volgen deze zandweg langs wandelknooppunt 169 tot aan wandelknooppunt 170 en slaan daar
linksaf in de richting van wandelknooppunt 218
we volgen de pijlen naar wandelknooppunten 218 en 191 : we volgen de zandweg die even verder
overgaat in asfalt - we volgen deze straat (Mortelstraat) die eerst een bocht naar rechts en dan een
bocht naar links maakt tot op de Markt van Vorst-Laakdal - voorbij de Markt gaan we naar links en
slaan dan de Kerkstraat in – we volgen de Kerkstraat voorbij de kerk tot aan de kiosk
aan de kiosk staat wandelknooppunt 191 – vanaf hier volgen we de pijlen naar wandelknooppunt
224 over het asfaltpad
aan wandelknooppunt 224 gaan we rechtdoor over het zandpad naar wandelknooppunt 296 : aan
het einde van het zandpad steken we de Schoterweg recht over de Boekdonkstraat in
vanaf wandelknooppunt 296 volgen we de pijlen naar wandelknooppunt 297 : we gaan rechtsaf en
volgen de Boekdonkstraat tot op het einde en slaan dan linksaf de Schoterheide in
aan wandelknooppunt 297 gaan we rechtdoor naar wandelknooppunt 299 – we zien aan onze
linkerkant de O-L-V-Grot
in het natuurgebied volgen we de pijlen naar wandelknooppunten 299 – 300 – 193 – 301 (let op :
wandelknooppunten 299 en vooral 193 zijn niet goed zichtbaar vanaf het pad)
aan wandelknooppunt 301 slaan we rechtsaf en volgen het asfaltpad tot we aan onze rechterzijde
een paal zien met daarop een pijl naar wandelknooppunt 320 – aan de linkerzijde van het asfaltpad
staat een boom met een purperen lintje rond – hier slaan we linksaf de zandweg in
even verder komen we aan wandelknooppunt 321 – vanaf hier volgen we verder de pijlen naar
wandelknooppunten 82 – 319 – 80
aan het einde van de zandweg aan het bord bebouwde kom “Okselaar” slaan we linksaf en dan
dadelijk rechtsaf de Tessenderlobaan in – we steken de Turnhoutsebaan recht over en volgen verder
de Tessenderlo(se)baan tot aan de Brabantsebaan (we volgen dus niet de pijlen tot
wandelknooppunt 80) - we slaan rechtsaf de Brabantsebaan in
aan het einde van de Brabantsebaan slaan we links de Vorststraat in
aan het einde van de Vorststraat slaan we linksaf de Westelsebaan in die even verder overgaat in de
Ernest Claesstraat
we volgen de Ernest Claesstraat tot aan de Markt van Zichem
we steken de Markt diagonaal over naar de Pater Beckxstraat
we slaan linksaf de Kapitein Modest Cuypersstraat in
we steken de Veststraat recht over de Kwalijkstraat in
we steken de Bredeveldstraat recht over en slaan dan dadelijk rechtsaf op de zandweg
we volgen de zandweg tot aan de Vismansveldstraet

we slaan linksaf de Vismansveldstraet in die verder overgaat in de Parkstraat
aan het einde van de Parkstraat slaan we rechtsaf de Spordel in
even verder slaan we linksaf de parking op – aan het einde van de parking gaan we rechtsaf over het
bruggetje langs de Mariahal tot aan de Basiliek

