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VOSOG	  WINTERTOCHT	  2021	  
Middellange	  tocht	  –	  15-‐Gengskestocht	  
	  
Afstand:	  	  	  	   ongeveer	  15	  km	  
Ondergrond:	  	  	  	  	  hoofdzakelijk	  verhard	  
	  
In	  Pelt	  zijn	  er	  heel	  wat	  kleine	  paadjes	  of	  gengskes	  die	  zowat	  verloren	  liggen	  achter	  huizenrijen	  of	  die	  
bepaalde	  straten	  met	  elkaar	  verbinden.	  Dikwijls	  zijn	  het	  verbindingen	  die	  voor	  sommigen	  dagelijkse	  
kost	  zijn	  en	  voor	  anderen	  onbekend	  terrein.	  Eén	  van	  de	  meest	  bekende	  ‘gengskes’	  is	  waarschijnlijk	  
het	  zogenaamde	  vrijerspaadje	  tussen	  de	  Heerstraat	  en	  de	  Nieuwstraat.	  	  
	  
In	  de	  volgende	  tocht	  zijn	  we	  op	  zoek	  gegaan	  naar	  die	  Peltse	  gengskes	  en	  paadjes.	  	  
	  
De	  wandeling	  start	  op	  de	  parking	  van	  het	  CLB	  in	  de	  Bermstraat	  in	  Neerpelt.	  
	  
Wandel	  vanuit	  de	  parking	  via	  Bermstraat	  naar	  de	  Jaak	  Tassetstraat.	  Ga	  daar	  naar	  rechts	  en	  dan	  naar	  
links	  de	  Boomgaardstraat	  in.	  Zo	  komen	  we	  in	  Gengske	  1,	  de	  verbinding	  tussen	  de	  Boomgaardstraat	  
en	  de	  Priester	  Jan	  Coninxstraat.	  Blijf	  volgen	  tot	  aan	  de	  Nieuwstraat	  en	  ga	  daar	  naar	  rechts.	  Een	  klein	  
stukje	  voorbije	  de	  Clercxhoevestraat	  kan	  je	  naar	  links	  het	  ‘Vrijerspaadje’	  in,	  ons	  tweede	  Gengske.	  
	  
Steek	  de	  Heerstraat	  over	  en	  volg	  naar	  links.	  Vlak	  voor	  de	  spoorwegbrug	  ga	  je	  het	  paadje	  rechts	  in,	  
Gengske	  3.	  Dit	  paadje	  volg	  je	  tot	  aan	  de	  Saxbylaan.	  Loop	  die	  laan	  uit	  en	  volgt	  rechtdoor	  tot	  aan	  het	  
station.	  Ga	  in	  het	  station	  het	  perron	  op	  en	  neem	  de	  tunnel	  naar	  de	  andere	  kant	  van	  ’t	  spoor:	  ons	  
Gengske	  4.	  	  
	  
Als	  je	  uit	  de	  tunnel	  komt	  ga	  je	  naar	  rechts.	  Loop	  de	  parking	  af,	  steek	  de	  Skiffel	  over	  en	  volg	  dan	  het	  
fietspad	  naar	  het	  zuiden.	  Vlak	  voor	  de	  Dommel	  kan	  je	  een	  klein	  paadje	  naar	  links	  volgen.	  Dit	  pad,	  ons	  
vijfde	  Gengske,	  loopt	  achter	  de	  tuinen	  van	  de	  huizen	  uit	  de	  Molenbroekstraat.	  Na	  een	  tijdje	  kom	  je	  
uit	  op	  een	  braakliggende	  stuk	  grasland.	  Ga	  daar	  naar	  de	  macadam	  en	  volg	  naar	  rechts	  tot	  je	  uitkomt	  
op	  de	  straat	  Boseind.	  Steek	  over	  en	  volg	  naar	  rechts.	  	  
	  
Na	  250m	  ga	  je	  naar	  links	  de	  ‘Voorzet’	  in.	  Deze	  straat	  draait	  scherp	  naar	  links	  en	  loopt	  dan	  verder	  in	  
een	  paadje,	  ons	  Gengske	  6.	  Je	  wandelt	  voorbij	  de	  tennisclub.	  Achter	  de	  parking,	  bij	  
wandelknooppunt	  7,	  ga	  je	  naar	  links	  (richting	  wandelknooppunt	  2).	  Op	  de	  volgende	  T-‐splits	  het	  
paadje	  naar	  rechts,	  dit	  Gengske	  7	  loopt	  langs	  de	  voetbalpleinen.	  Wandel	  dan	  verder	  rechtdoor	  tot	  op	  
de	  Nachtegaalstraat,	  en	  ga	  daar	  naar	  rechts.	  Na	  150	  m	  ga	  je	  naar	  links,	  richting	  Ter	  Biest.	  Volg	  het	  
paadje	  recht	  door	  de	  velden,	  ons	  Gengske	  8.	  	  
	  
Op	  de	  Roosendijk	  ga	  je	  naar	  rechts,	  steek	  De	  Roosen	  over	  en	  volg	  rechtdoor.	  Bij	  de	  Olmenstraat	  ga	  je	  
naar	  rechts,	  en	  na	  100	  meter	  weer	  naar	  rechts	  (dat	  is	  ook	  de	  Olmenstraat).	  Na	  bijna	  200m,	  ga	  je	  naar	  
links	  een	  klein	  paadje	  in	  (richting	  wandelknooppunt	  7).	  Voor	  ons	  was	  dit	  opnieuw	  een	  onontdekt	  
Gengske	  (7)	  door	  de	  velden.	  
	  
Je	  komt	  dan	  uit	  op	  De	  Roosen,	  volg	  naar	  links	  tot	  op	  de	  weg	  Herent.	  Steek	  daar	  schuin	  over	  en	  ga	  de	  
Bemvaarstraat	  in.	  Bij	  de	  molen	  steek	  je	  de	  Dommel	  over	  en	  loop	  dan	  rechtdoor	  het	  pad	  in,	  in	  het	  
verlengde	  van	  de	  molen	  (richting	  wandelknooppunt	  8).	  Opnieuw	  kom	  je	  in	  een	  pittoresk	  verscholen	  
paadje,	  ons	  Gengske	  8.	  
	  
Ga	  op	  het	  einde	  tot	  op	  de	  macadamweg,	  loop	  nog	  een	  klein	  stukje	  door	  en	  ga	  dan	  links	  de	  
Donkerstraat	  in.	  Steek	  op	  het	  einde	  de	  Ringlaan	  over	  en	  vervolg	  in	  de	  Bemvaartstraat	  richting	  
Overpelt	  centrum.	  Na	  zo’n	  100m	  ga	  je	  naar	  links,	  het	  Ravotterkespad	  in.	  Op	  het	  einde	  volg	  je	  naar	  
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rechts	  en	  loop	  rechtdoor	  de	  speeltuin	  uit.	  Steek	  dan	  de	  Jeugdlaan	  over	  en	  neem	  Gengske	  9,	  het	  
Lindepaadje.	  Op	  de	  Rodenbachlaan	  ga	  je	  naar	  links.	  Net	  voorbij	  de	  kerk	  ga	  je	  het	  grasplein	  op	  
linksachter	  de	  voormalige	  pastorij.	  Volg	  het	  paadje	  richting	  uitgang	  op	  de	  Ursulinenstraat.	  
	  
Steek	  dan	  schuin	  over	  het	  smalle	  paadje	  in,	  ons	  Gengske10.	  Steek	  de	  Nieuwe	  Markt	  over,	  en	  ga	  op	  
de	  Peltanusstraat	  naar	  rechts.	  Vlak	  voor	  het	  gemeentehuis	  ga	  je	  naar	  links	  tot	  op	  de	  Dorpsstraat.	  
Steek	  daar	  over	  en	  ga	  rechts	  van	  het	  huis/firma	  TOTCH	  het	  Gengske	  11	  in.	  Je	  komt	  dan	  op	  de	  
Burgemeester	  Van	  Lindtstraat,	  volg	  naar	  links	  tot	  je	  op	  de	  Ringlaan	  uitkomt.	  	  
	  
Steek	  de	  Ringlaan	  over	  en	  ga	  daar	  rechtdoor	  het	  pad	  in	  (de	  Slonkstraat),	  dit	  is	  ons	  Gengske	  12.	  Je	  
komt	  uit	  in	  de	  Masenstraat,	  en	  op	  de	  Kadijk	  ga	  je	  naar	  rechts.	  Op	  het	  einde	  van	  de	  Kadijk	  blijf	  rechts	  
volgen,	  ga	  onder	  de	  autoweg	  door	  en	  op	  de	  T-‐splits	  naar	  links.	  Je	  volgt	  dan	  de	  Over	  t	  Waterstraat.	  
	  
Wanneer	  de	  weg	  een	  scherpe	  bocht	  naar	  rechts	  maakt,	  ga	  je	  rechtdoor	  de	  veldweg	  in.	  Blijf	  de	  paden	  
volgen	  tot	  aan	  wandelknooppunt	  437.	  Volg	  daarna	  nog	  even	  de	  scherpe	  bocht	  naar	  rechts	  op	  de	  
macadam	  en	  ga	  dan	  links	  het	  bos	  in.	  Blijf	  nu	  min	  of	  meer	  rechtdoor	  (noord-‐oost)	  volgen	  tot	  op	  de	  
Parkoever.	  Ga	  daar	  naar	  rechts,	  op	  de	  kruising	  met	  de	  Bergeykseweg	  naar	  links.	  	  
	  
Steek	  dan	  de	  Haagdoorndijk	  over	  en	  volg	  de	  Rallylaan.	  Bij	  het	  eerste	  poortje	  ga	  je	  rechts	  het	  
Dommelhofpark	  in.	  Loop	  tussen	  de	  duinen	  door	  en	  volg	  dan	  links	  richting	  ‘houten	  kisten’.	  Daarna	  
hou	  je	  rechts	  van	  het	  rietvijverke	  en	  ga	  richting	  Dommel.	  Steek	  de	  brug	  over	  en	  ga	  dan	  rechts	  op	  het	  
ponton	  bij	  de	  vijver	  het	  smalle	  gangske	  in	  tussen	  het	  riet,	  Gengske	  13.	  Je	  komt	  uit	  aan	  de	  andere	  kant	  
van	  de	  vijver.	  	  
	  
Vervolg	  je	  weg	  naar	  de	  Toekomstlaan,	  en	  ga	  dan	  naar	  rechts.	  Op	  het	  kruispunt	  steek	  je	  over,	  de	  
Hoekstraat	  in.	  Vlak	  achter	  de	  parking	  van	  het	  vredegerecht	  ga	  je	  links	  het	  gras	  over,	  de	  parking	  op	  
van	  de	  SYNTRA-‐site,	  je	  loopt	  langs	  de	  achterkant	  van	  de	  witte	  Justitielaan-‐villa’s,	  Gengske	  14.	  	  
	  
Blijf	  volgen	  en	  neem	  dan	  het	  weggetje	  naar	  links	  richting	  Brouwerstraat.	  Op	  de	  Brouwerstraat	  naar	  
rechts,	  dan	  naar	  links	  tot	  op	  het	  Marktplein.	  Blijf	  volgen	  richting	  Vlaams	  Hoes	  en	  ga	  daar	  links	  de	  
Kloosterstraat	  in.	  Tegenover	  de	  Leonidas	  ga	  je	  naar	  links	  richting	  rusthuis,	  en	  volg	  daar	  het	  paadje	  
aan	  de	  achterkant	  van	  De	  Peel	  en	  de	  bibliotheek,	  ons	  laatste	  Gengske,	  nummer	  15.	  	  
	  
Steek	  dan	  de	  Onderwijslaan	  over,	  de	  Teutenlaan	  in,	  en	  je	  bent	  terug	  bij	  het	  CLB.	  	  
	  


