
Dagstapper met kids: Alken, 8km (makkelijk)

Concept: Puur Natuur

Route-info: 8km / 11m stijgen / 11m dalen

Moeilijkheidsgraad: Makkelijk voor de kids omwille van het vlakke terrein en de goede onverharde
Paden, mogelijk vanaf 5 à 6 jaar, afhankelijk van de fysieke conditie

Startpunt: Met de wagen: parking aan de manège, Rijdreef 33, 3570 Alken

Eindpunt: Met de wagen: parking aan de manège, Rijdreef 33, 3570 Alken

Signalisatie: Gebruik de omschrijving en het kaartje

Bezienswaardigheden: Domein Malpertuus, openluchtzwembad, speeltuin

Bevoorrading: Cafetaria bij domein Malpertuus





Routebeschrijving:

Je start aan de rechterzijde van het gebouw, langs de stallingen door, aan de zijde van de rivier “De Herk”. Het is
een onverharde weg. Je blijft deze volgen tot je rechtsaf moet draaien over een brug. Vlak na de brug ga je linksaf.
Je neemt de eerste weg linksaf. Ga door het (open) hek en sluit het hek indien niet open (!).

Volg de grindweg die overgaat in een graspad. Dit blijft je de hele tijd volgen tot je op de openbare weg komt.
Steek de weg over en houdt links aan. Je blijft dit pad weer een hele tijd volgen. Je houdt de beek altijd aan je
linkerzijde. Je steekt 2 onverharde kruispunten over. Net voor de eerste huizen, nog vóór het infobord, moet je
rechtsaf. Bij een Y-splitsing houdt je links aan. Op de volgende T-splitsing ga je eerst links en dadelijk opnieuw
rechts. Je loopt nu recht naar de beek toe. Je slaat linksaf, je houdt de beek aan je rechterzijde.

Steek het brugje over en neem de eerste wandelweg naar rechts. Je komt toe bij een kapel. Sla rechtsaf en wandel
door tot aan de Graethmolen. Steek het brugje over en sla linksaf. Je blijft het pad volgen en je houdt de beek aan
je linkerzijde. Na een tijdje passeer je domein Malpertuus. Er is een klein brugje waarmee je eventueel kan
oversteken. Nadien blijf je dit pad volgen tot je op de openbare weg komt. Rechtsaf en dadelijk opnieuw linksaf. Na
een haakse linker- en haakse rechterbocht kom je terug uit bij de plaats waar je daarstraks door het hek bent
gestapt. Nu ken je allicht de weg wel terug naar de start van de wandeling.








