
De Real walk 
 
Net geen 6 km … hoofdzakelijk vlot begaanbare wegen, enkel een paar 100 meter over een 
smal paadje door het bos 
Start en aankomst: Sporthal De Bemvoort, Overpelt 
 

 
 

1. U staat voor Sporthal De Bemvoort en/of ’t Pelterke: u gaat dan richting kerk, u mag 
zelf kiezen hoe, zolang u de kerk maar rechts houdt 

2. Eens u de kerk achter u hebt, draait u de eerste straat in naar links, de 
Ursulinenstraat in (u passeert daarbij de Mater Dei school) 

3. Als u het ‘oude’ gedeelte van Mater Dei voorbij bent, draait u rechts de 
Windmolenstraat in, en volgt die tot aan de rode lichten op de Ring 

4. Aan de rode lichten steekt u de straat over, en gaat de Rietstraat in 
5. Op het einde van de Rietstraat gaat u rechts de Wolfstraat in 
6. Een stuk later draait u (net voor de boomhut) links de Welpstraat in 
7. Even later gaat deze over in een veldweg, u blijft deze volgen 
8. Eens in het bos, moet u even oppassen: zodra u een bordje met een groene 

driehoek en 2 gele wielen daar onder hebt gezien, slaat u links een klein 
bospaadje in  

9. Als u de accommodatie van voetbalclub Real Heesakker tegenkomt, zit u goed … u 
gaat gewoon rechtdoor 

10. U komt dan terug op een gewone weg uit, de Ballaststraat, u gaat deze links in 
11. U komt uiteindelijk op een drukke weg uit, de Breugelweg, u steekt deze straat recht 

over, en vervolgt uw weg door de bomenrij 
12. Een beetje verder komt u aan het fietspad uit, u volgt dit naar links 
13. U blijft het fietspad volgen, tot u op een kruispunt komt. U draait hier heel even links 

de Spoorwegstraat in, om dan direct rechts de Veldstraat in te gaan 
14. U komt dan terug aan de Ring uit, waar u aan de lichten heel even naar links mag om 

dan over te steken, de Kerkdijk in 
15. U blijft deze weg volgen, waarna u terug aan het vertrekpunt komt 


