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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer x ‘abc’ p. tot aan referentienummer y ‘def’ p. vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

STATION GEEL – DE HUTTEN
0 KM NMBS-STATION GEEL (52)

 15  15b, 19, 20, 84, 299, 302, 306, 380, 381, 382, 490, 491, 492, 493, 494, 510
  
Aansluiting op de Geel-Rood gemarkeerde verbindingsroute van de Streek GR-Kempen met de
hoofdtracé in Herentals.

Begin wijziging :
Vanaf de spooroverweg ga je links de Stationsstraat in. Aan het eerste kruispunt rechtsaf naar een
parking. Bijna op het einde linksaf op het fietspad (Thomas More) dat je tussen enkele vijvertjes door
volgt. Bij een splitsing rechtdoor en na een paar bochten kom je uit in een straat (TechnischeSchoolstraat). Steek over op het zebrapad, ga 20 m naar links en dan rechtsaf door een poortje het
stadspark in (Roosendaelpark). Je gaat onder een pergola en volgt het pad rechtdoor, houd de vijver
en Hotel Roosendaelhof aan je linkerkant. Bij een splitsing even rechts en de volgende links in de
toegangsdreef. Je komt uit op de Lebonstraat die je 20 m naar links volgt en dan rechtsaf in de
Palingstraat. Steek de weg over, ga voorbij de ingang van de Sint - Amandskerk en daarna schuin
links over de Markt langs de kerk..

1 KM MARKT (53),

 19, 20, 84, 299, 302, 306, 380, 381, 382, 490, 491,492, 493, 494, 510
  

(Toerisme Geel, Markt 1)

Steek de straat over en ga verder in de doorgang naast huis nr. 43. Wat verder wordt dit een smal
pad tussen betonmuren. Op een parkeerterrein van een warenhuis linksaf op een voetpad. Op de
kruising met een asfalt, rechtdoor voetpad tot je uitkomt in een straat (Doelenstraat). Linksaf en op
het kruispunt rechtsaf in de Bellemontstraat. Op het kruispunt bij het Sint Dimpna College, rechtdoor
oversteken, daarna linksaf en oversteken.
Ter hoogte van de Sint Dimpnakerk rechts aanhouden en het kerkhof binnenlopen. Volg het pad
tussen de grafzerken tot je uitkomt in een woonwijk (Xantensstraat). Rechtsaf tot aan het
graspleintje. Linksaf en op de T-kruising rechts (Drieskens) en meteen daarna weer links.
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Volgende splitsing rechtsaf (Lemersveld). Deze weg gaat over in een veldweg die uitkomt op een
asfalt. Linksaf en na 350 m. rechtsaf in de Zandstraat. Je gaat via de fietsers en voetgangerstunnel
onder de verkeersweg R14.
De Molse Nete oversteken en op de splitsing, rechtsaf in de Zandstraat. Op de volgende splitsing
rechtsaf (nog steeds Zandstraat). Op het einde steek je de Grote Nete over en volg je de onverharde
oever naar links. Bij een tweede brug steken je de Nete opnieuw over. Het pad loopt in de richting
van een boerderij (weg soms modderig).
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids
Op de asfaltweg rechtsaf. Vlak na huis nr. 103 schuin rechts op een aardeweg die het bos inloopt
(weg soms modderig). Voorbij een bouwvallig boerderij rechtsaf (weg verboden voor motorijders).
We steken nog eens de Grote Nete over en blijven hetzelfde pad volgen. Voorbij een bruggetje over
een beek, de Scherpenbergloop, maakt onze weg enkele bochten en leidt ons langs een oude
boerderij. We komen op een T-splitsing bij een weide. Hier moeten we naar links. We komen bij een
kruisbeeld op de plaats genaamd
5,6 KM DE HUTTEN (gem. Meerhout) / EINDE AANLOOP-ROUTE GEEL (8) (zie kaartjes 99 en 26)



zie over de Hutten en het kruis p.27

RICHTING DE HUTTEN – STATION GEEL
0,0 KM DE HUTTEN (gem. Meerhout) / BEGIN AANLOOPROUTE GEEL (8) (zie kaartjes 26 en 99)
Vóór de haag van een oude boerderij gaat onze route op een brede zandweg rechtsaf. Deze weg
maakt enkele bochten en steekt een beekje over. 250 m verder brengt de Kanunniksbrug ons over de
Grote Nete. Op een wegsplitsing bij een bouwvallige hoeve linksaf op een weg die het bos inloopt
(weg soms modderig). We komen uit op een asfaltweg en gaan linksaf. 300 m verder lopen we
tegenover een boerderij een met gras begroeide weg in (weg soms zeer modderig). We steken de
Nete opnieuw over en volgen die bijna 600 m tot aan de volgende brug.
Begin wijziging
We steken de Grote Nete nog een keer over en lopen rechtdoor op een asfaltweg (Zandtraat). Op de
splitsing links (Zandstraat) en op de volgende na 0,5 km opnieuw links. We gaan op een brug over de
Molse Nete en wat verder rechtdoor onder de verkeersweg R14 in de fietsers en voetgangerstunnel.
Op de T-Kruising, linksaf (Laar) en na 350 m ga je rechtsaf op een onverharde weg tussen twee
woningen het veld in (Lemmersveld). Op het einde linksaf (Drieskens) en na 80 m kort links en
meteen rechts in de Xantensstraat. Aan het graspleintje rechts en 120 m verder ga je linksaf door het
kerkhof tot aan de Sint Dimpnakerk. Je passeert de Kerktoren bij de ingang en aan het kruispunt met
stoplichten steek je eerst Laar over en vervolgens rechts de Gasthuisstraat. Rechtdoor in de
Bellemontstraat en dan de tweede straat linksaf in de Doelenstraat.
Na 120 m ter hoogte van het appartement met nummers 21, 23 en 25 rechtsaf voorbij enkele
garageboxen op een smalle pad.
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Je passeert een parkeerplaats en na 200 m kom je uit op de parking van een warenhuis. Rechtsaf op
het kerkpadtussen beton muren en wat verder een bocht maakt naar links. Je komt uit te tegenover
de Sint-Amandskerk in Geel op de Markt
5,6 KM MARKT (53)

 19, 20, 84, 299, 302, 306, 380, 381, 382, 490, 491,492, 493, 494, 510
  

(Toerisme Geel, Markt 1)

Je steekt de markt schuin rechts over. Je passeert tussen het gebouw van Toerisme Geel en de toren
en hoofdingang van de Kerk. Rechts houden voorbij de ingang van de kerk de weg oversteken en
daarna rechtdoor op een tegelpad (Palingstraat) . Op het einde daarvan eventjes linksaf in de
Lebonstraat en meteen rechtsaf het stadspark binnen (Roosendaelpark). Op de splitsing rechts
houden, kort daarna links met de vijvers en Hotel Roosendaelhof aan je rechterkant. Je kom uit in
een straat (Technische Schoolstraat). 20 meter naar links daarna rechtsaf oversteken op het
zebrapad en rechtdoor op het fietspad. Na een paar bochten op een splitsing rechtdoor tussen de
vijvers. Je komt uit op een parking. Rechtsaf en op de kruising linksaf tot aan het station van Geel.
1 KM NMBS-STATION GEEL (52)

 15  15b, 19, 20, 84, 299, 302, 306, 380, 381, 382, 490, 492, 493, 494, 510
  

(Toerisme Geel, Markt 1)

Aansluiting op de Geel-Rood gemarkeerde verbindingsroute van de Streek GR-Kempen met de
hoofdtracé in Herentals.
Einde wijziging
Verbindingsroute STREEK-GR KEMPEN Station Geel – Station Herentals Zie Topogids GR565
“Sniederspad” Streek-GR Kempen uitgave 2012 & Topogids Treinstappers uitgave 2017
Verkrijgbaar in de webshop van Grote Routepaden www.groteroutepaden.be
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