GR565 SNIEDERSPAD STREEK-GR KEMPEN
Trajectwijziging Lovenhoek
Pad: GR 565
Topogids: GR565 “Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p. 145 Streek-GR KEMPEN
Kaart: 20
Referentiepunt:106><107
Lengteverschil: + 300 m.
Datum: januari 2016
Reden:
Aanpassing naar gewijzigd wandelroute Natuurpunt Lovenhoek.

Kaart

────── OUD TRAJECT ────── NIEUW TRAJECT

TEKSTBESCHRIJVING Streek-GR KEMPEN
De tekst vanaf referentienummer (106) p.147 Lovenhoek ( Streek GR Kempen / GR5 tot aan
referentienummer (107) p 145 Kasteel Van Vorselaar:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
3,2 KM LOVENHOEK (Streek-GR Kempen / GR5)

(106)

ZANDHOVEN KAART 20

i
Begin wijziging

De Streek-GR Kempen voert héél even naar
rechts op een brede zandweg. Ter hoogte van
wandelknooppunt 74 bij een oude schuur ga je
linksaf richting wandelknooppunt 75 op een
pad door het akkerland.

Opgelet : De GR 5 / E 2 voert
hier (in de richting van Herentals
en de Middellandse Zee) rechtuit
langs de brede zandweg.

Opnieuw in het bos ga je rechtdoor op een door Natuurpunt opengesteld wandelpad. Bij
wandelknooppunt 75 linksaf richting wandelknooppunt 81. Het pad slingert eerst langs de
rand van het bos en na een paar richtingswissels loop je er weer door en kom je uit bij
wandelknooppunt 81 op de Heirbaan (zandweg met afzonderlijk fietspad).
Rechtsaf en op een stervormige wegkruising met Pallaaraard kies je schuinrechts een
asfaltweg tot op de kruising in het gehucht Zegbroek.
Rechtuit op een zandweg die uitloopt op een bredere veldweg. Slechts even verder bocht
je naar links. T-kruising rechtsaf over de Hulsloop en net voorbij huis nummer 5 linksaf. Je
bocht naar rechts en komt op een wegkruising in het gehucht Strateneinde.

i
Rechtuit de veldweg blijven volgen en zowat 600 m verder kies je (net binnen de bosrand)
de eerste weg rechts. Opnieuw in open terrein hou je op een brede zandweg dezelfde
richting aan en je komt voorbij de Veertien Kapellekens.
 Veertien Kapellekens Belbus 940 is afgeschaft
Steeds rechtuit en bij het plaatsnaambord Vorselaar kruis je de weg Vispluk /
Molenbaan Rechtuit langs de IJzerestraat en net voor een weiland aan je rechterhand kom
je linksaf (voorbij een poort) in het kasteelpark. Steeds dezelfde richting aanhoudend
kom je samen met de scherp rechtsaf voerende kasteeldreef, bij het
Einde wijziging

5,2 KM KASTEEL VAN VORSELAAR
VORSELAAR – KAART 20 EN 21

(107)

