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GR 565 “Sniederspad”
p. 71 - 75
Kaart 6 - 7
42><43
1,2 km langer
29/01/2020
Mooier en veiliger traject in een nieuw natuurgebied.
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 42 ‘VAARTBRUG (GR 565 / Streek-GR Mol-Om)’ p. 71 tot aan
referentienummer 43 ‘POSTEL (GR 565 / LAW 11)’ p. 73 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
2,2 KM VAARTBRUG (GR 565 / Streek-GR Mol-Om / LAW 11)

(42)

RETIE – Kaart 6
(bus) Vaartbrug 937 (hotel) (restaurant) (café)
(camping) Familiestrand (over de brug, de Postelsebaan zowat 800 m volgen).
De brug oversteken.
Aan de overzijde van de brug ontmoet je de Streek-GR Mol-Om (geel-rood) die hier over 250 m
met de GR 565 samenloopt.
De GR 565 volgt onmiddellijk rechtsaf het jaagpad om zowat 50 m voorbij het einde van de zwaaikom
en net voorbij het tweede brugje links een bospad naast een klein kanaal te volgen (de Streek-GR
Mol-Om blijft hier nog even het jaagpad volgen). Op een kruising ter hoogte van de vijver aan het
kampeerterrein Familiestrand linksaf, volg de asfaltweg over het brugje over het kleine kanaal.
Steek de Postelsebaan – Kasteelstraat op de gemeentegrens tussen Retie en Postel over en volg het
onverharde pad. Na 150 m aan het infobord De Ronde Put rechts, het brugje over, volg het
onverharde pad. Ga nu steeds rechtdoor over 600 m tot aan een open plek met een boshuisje. Ga
daar verder rechtdoor, je neemt een donker pad dat met grote dennen is omzoomd. Na 750 m dwars
je een pad en een beekje, nog steeds rechtdoor. Sla 550 m verder linksaf aan het grote kruispunt van
zandwegen en neem 450 m verder aan de betonnen elekticiteitspaal het zandpad rechts. Einde pad
op de verharde weg (Arendonkseweg) naar rechts.
Je ontmoet hier de LAW 11 Grenslandpad (wit-rood) en de Streek-GR Mol-Om (geel-rood) die nu
over 1,5 km met de GR 565 samenlopen. De LAW 11 voert over 363 km van Sluis naar het witte
stadje Thorn.
Na een bocht naar links kom je aan de hoofdingang van de Norbertijnerabdij van Postel.

4,6 KM POSTEL (GR 565 / Streek-GR Mol-Om / LAW 11)

(43)

MOL – Kaart 6 EN 7
(bus) Abdij 937 (parking) (café) (restaurant) (beperkte bevoorrading)
(Postels abdijbrood, kaas en bier)
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Sla bij de grote wandelboom linksaf en ga de abdij binnen doorheen het witte poortgebouw. Loop
rechtdoor tot voor het hoofdgebouw waar je rechtsaf slaat en de abdij door het rode poortgebouw
weer verlaat. Sla onmiddellijk linksaf en volg het pad dat naast de drukke weg loopt.
Na 300 m slaan de Steek-GR Mol-om (geel-rood) en de LAW 11 Grenslandpad (wit-rood) rechtsaf,
de GR 565 blijft het pad naast de weg rechtdoor volgen.
Neem de eerste verharde weg links Scheedijk. Sla op het einde rechtsaf en volg de onverharde
Arendonkseweg.
Je ontmoet opnieuw de Streek-GR Mol-Om (geel-rood) en de LAW 11 Grenslandpad (wit-rood) tot
ze reeds na 100m linksaf slaan.
Circa 700 m verder ga je op een wegkruising met slagbomen rechtsaf (Goorstraat) en 500 m verder
sla je linksaf. Op het einde van deze weg rechtsaf tot de Reuselseweg.
Deze verkeersweg volg je op het fietspad naar links en even later ga je op een brug over de
autosnelweg E34. Zowat 750 m verder kom je op een kruising bij een kapelletje. (café) (restaurant)
Rechtsaf tot aan de bosrand, bij grenspaal 200. Hier ga je links, tot op de kruising met de
Burgemeester Willekenslaan op de Peelse Heide.

6,3 KM PEELSE HEIDE (GR 565 / GR 565 Variant)

(44)

Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids.
Op referentiepunt 44 zal je de LAW 11 (wit-rood) niet meer ontmoeten. Deze route volgt sinds
2013 een ander traject.
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