STREEK GR KEMPEN
Wijziging tussen Baarle – Hertog/Nassau en Baarleseweg
(N639)
Pad: STREEK GR KEMPEN
Topogids: GR565 “Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p. 117 - p.119
Kaart: 15
Referentiepunt: 80><81
Lengteverschil: = + 1,6km
Datum: Vanaf 1 oktober 2014
Reden: Het pad tussen de Strijbeeksebeek en de weideafsluiting is onbegaanbaar geworden door
begroeiing.
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 80 Baarle-Hertog/Nassau p.117 tot aan referentienummer 81
Baarleseweg (N639) p.119 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
6,8 KM BAARLE-HERTOG/NASSAU
(80)
KAART 15
132, 460, 936      
Voorbij het VVV-kantoor hou je dezelfde richting aan en op de volgende kruising ga je rechtsaf langs
de Sint-Janstraat. Je houdt best de linkerzijde van de straat aan en voorbij de kruising met de
Leliestraat ga je rechtuit op een fietspad dat parallel loopt met de Boschovenseweg. Dit is de
voormalige spoorwegbedding van het Bels Lijntje (zie ook p.101), meer bepaald het traject tussen
Baarle en Tilburg. Je dwarst de Sportlaan en bij het gerestaureerde “seinhuisje” (nummer 20) ga je
schuinlinks door het bos, weg van de vroegere spoorwegbedding.
Pagina 119
De weg bocht bij een wegkruising naar rechts en gaat ter hoogte van een woning over in een
graspad. Op de kruising met een betonweg vlak bij de oude spoorwegbedding ga je rechtuit op een
veldweg, die slechts even verder naar links bocht. Aan de hoek van een bos dient opgelet: hier kies je
linksaf een brede grasweg die even verder langs de bosrand naar rechts bocht.
Bij het einde van het bosperceel blijf je de brede grasweg volgen, maar nu langs de rechterkant van
de sloot. Mits enkele bochten hou je nu geruime tijd een overwegend westelijke richting aan en
zowat 1,3 km verder kom je op een T-kruising met een zandweg.
Begin wijziging
Volg de zandweg naar rechts. De eerste volgende weg rechts (Boshovensebaan) negeren en bij de
volgende splitsing rechts aanhouden in de verharde Ulicotensebaan. 150 m verder scherp links langs
de rand van het bos en akkerland. Negeer alle zijpaden over 650 m en volg daar de GR-tekens naar
rechts het bos in tot op de kruising met een brede zandweg. Linksaf en na 750 m op de kruising 
met een verharde weg opnieuw links. Na 250 m ga je rechtsaf in de Generaalbaan, die zowat 1 km
verder uitkomt op de
8,6 KM BAARLESEWEG (N639)
CHAAM (ALPHEN-CHAAM) KAART 15

(81)

Einde wijziging
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