GR 565 SNIEDERSPAD
Trajectwijziging Kasterlee
Pad: GR 565
Topogids: “GR565 Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p.65
Kaart 5 (achteraan in gids)
Referentiepunt: 35><36
Lengteverschil: Omleidingsroute = + 400 m De trajectwijziging is geen verschil
Datum: Vanaf oktober 2014
Reden:
Tijdens de jaarlijkse verlofperiode van Hotel Restaurant De Watermolen moet je een
omleidingsroute volgen.
Door aanleg van een vistrap is er een klein wijziging in de beschrijving.
Door openstelling van twee onverharde wegen is er bijkomend een kleine trajectwijziging
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 35 Kasterlee p.65 tot aan het einde van deze bladzijde.
(De rode tekst beschrijft de omleidingsroute, tekstwijziging en trajectwijziging.)
3,3 KM KASTERLEE
kaart 5 en 22
Venheide 490    

(35)

In het centrum van de gemeente, zowat 800 m naar links

Dorp 200, 305, 490, 937     
Deze verkeersweg dwarsen en rechts van de molen de Doornboom volgen. Deze straat bocht naar
links en je komt op de wegkruising met Houtum.

 (2)   
Rechtsaf. Op een stervormige wegkruising ga je linksaf over het parkeerterrein
van hotel “De Watermolen”.
Tijdens de verlofperiodes van Hotel/Restaurant De Watermolen:
midden augustus - begin september en eind december - begin januari
moet je een gemarkeerde omleidingsroute volgen.
Begin omleiding.
Op de stervormige wegkruising hou je rechts aan in de Breevensedijk. Bij een splitsing links en de
Kleine Nete oversteken. Op de volgend splitsing, linksaf in Hinnekensbergen. Na 250 m linksaf op
een onverharde weg tot bij de dijk van de nieuwe afgeleide riviertak met vistrappen en deze naar
rechts (stroomopwaarts) volgen. Na samenkomst met de bevaarbare Kleine Nete ga je wat verder
bij een houten voetbrug rechtdoor tot bij een wegkruising bij een betonnen brug.
Einde omleiding.
Vervolg normaal traject vanaf het hotel:
Net voor de ingang ga je over een brugje (in het gebouwtje rechts zie je het schoepenrad) en volgt
dan onmiddellijk linksaf een smal pad tussen het water en de zijgevel van het hotel. Je loopt voorbij
een voetbrugje en een aanlegsteiger. Bij een stuw ga je op een van beide bruggetjes over de Kleine
Nete.
Tekstwijziging normaal traject.
Je komt bij de nieuwe afleidings Nete met vistrappen en steekt die over op de voetgangersbrug.
Op de splitsing volg het pad naast de vistrappen stroomopwaarts. Nadat beide riviertakken weer
samengekomen zijn, ga je wat verder bij de houten voetbrug rechtdoor tot aan een wegkruising bij
een betonnen brug.
Einde tekstwijziging.
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p. 66: Routewijziging.
Langs de smalle betonweg ga je rechtsaf tot bij de volgende kruising.
Verlaat de betonweg en ga met een korte links/rechts beweging rechtdoor op een veldweg. Na
ruim 500 m kom je bij een strook bos en ga je op de splitsing linksaf net binnen de bosrand. Na 500
m op de kruising van bospaden rechtdoor.
Einde routewijziging.
Op een kruising circa 500 m verder ga je nog even rechtuit langs een smaller pad en je komt op een
brede, nagenoeg rechtlijnige zandweg. Je staat hier op de Kastelsedijk, op kaarten ook aangeduid als
de
4KM GEODETISCHE BASIS VAN DE KEMPEN
TEN AARD (Geel)– kaart 5 en 22
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