STREEK GR KEMPEN
Trajectwijzigingen tussen Roovert en Nieuwkerk
Pad: STREEK GR KEMPEN
Topogids: “GR565 Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p.111><113
Kaarten 13 en 14
Referentiepunt: 74><76
Lengteverschil: 1ste Wijziging tussen Roovert en Paradijsbrug + 150m; 2de geen verschil
Datum: Vanaf 1 september 2014
Reden: Op verzoek van de verantwoordelijken van het wandelnetwerk ‘Land van de Leije’ en
van het Landgoed ‘Gorp en Roovert’ zijn de Streek-GR Kempen, LAW 11 en Streekpad nr.5 op
elkaar en op de knooppunten afgestemd.
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 74 Grenspaal 209 (Streek-GR/LAW 11/Streekpad 5) p.111 tot aan
referentienummer 76 Nieuwkerk p.113 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
6 KM GRENSPAAL 209 (samenkomst Streek-GR met LAW 11 / Streekpad 5)

(74)

POPPEL (RAVELS) / HILVARENBEEK – KAART 13 EN 14

  (i)
De Streek-GR Kempen voert hier (samen met de
LAW 11 en het Streekpad 5) rechtuit. Na 300m, juist
voor een hoeve, linksaf op een zandweg met
gescheiden fietspad richting knooppunt 78. Bij KP
78 links aanhouden. Deze weg bocht naar links en
na een lichte klim ga je rechtsaf op een smaller pad
richting KP 91. Op een kruising bij een brugje ga je
linksaf op een brede bosweg (Sinteldreef). Slechts
50 m verder bij KP 91, kies je schuinrechts een
bospad dat even later parallel met de Roovertsche
Leij loopt richting KP 92.
Je negeert alle zijwegen links en blijft de loop van
het hier prachtig meanderende riviertje volgen tot
bij KP 92, vlak bij de (iets naar rechts gelegen)

Hier komt de Streek GR samen
met de LAW 11 Grenslandpad
(zie ook p.109) en het Streekpad 5
Brabants Vennenpad.
De LAW 11 voert hier in de richting van
Thorn, samen met het Streekpad, net
voorbij het brugje rechtsaf. In de richting
van Sluis loopt de LAW 11 geruime tijd
samen met het Streekpad 5 en de StreekGR Kempen. Op dat deel is wit-rood de
voornaamste bewegwijzering, hier en
daar ondersteund door een geel-rood
teken

2,9 KM PARADIJSBRUG (splitsing Streek-GR / LAW 11 met Streekpad 5)
HILVARENBEEK – KAART 14

(74)

De Streek-GR Kempen gaat (samen met de LAW 11)
Het Streekpad 5 Brabants
naar links richting KP 69 en vervolgens KP 63 op een
Vennenpad loopt over 230 km rond
mooi bosweg. Bij KP 63 rechtsaf tot op een brede
Eindhoven en voert hier rechtsaf.
zandweg, KP 64 en daar linksaf tot op de drukke
Turnhoutsebaan (N630). Deze verkeersweg op het
brede fietspad even naar links volgen en amper 50 m verder ga je rechtsaf langs het
Nieuwkerksbaantje, een mooie brede dreef.
Tip: In het eerste deel van de dreef kan je aan de rechterkant het gescheiden paadje volgen en heb je
geen hinder van eventueel verkeer.
Je passeert de Withuishoeve (op Belgisch grondgebied) en bij grenspaal 211 ga je op een brugje over
de Poppelsche Leij. Je kruist de Aalsedijk / Nieuwkerksedijk en even verder kom je bij het klooster en
het kerkje van
3,2 KM NIEUWKERK
GOIRLE – KAART 14

(76)
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