STREEK-GR KEMPEN & GR 5 E2
Tijdelijk omweg Herentals
Pad: Streek-GR KEMPEN en GR 5 E2
Topogids: GR565 “Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p.87 GR 565/Streek-GR Kempen
Kaarten 10 & 21
Referentiepunt: 52><53
Lengteverschil: - 150 m.
Datum: Vanaf januari 2018 vermoedelijk tot augustus 2018
Reden: Door herinrichting van het stadspark is het stadspark en de voetweg naar het centrum
tijdelijk afgesloten.
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ONDERBROKEN TRAJECTEN
STREEK-GR KEMPEN
GR5 E2

ROUTEBESCHRIJVING STREEK-GR KEMPEN
De tekst vanaf referentienummer 52 HERENTALS p.87 tot aan referentienummer 53 OUD GASTHUIS
p.87 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
0 KM

HERENTALS (GR5/Streek-GR Kempen)

(52)

KAART 10 EN 21

De Streek-GR Kempen gaat bij het
verlaten van het station linksaf tot
vlak bij de spoorwegovergang.
Van hier af voert de Streek-GR samen
met de GR 5 rechtsaf over een
parkeerterrein en dan rechtuit voorbij
enkele administratieve gebouwen
aan de Belgiëlaan.
Bij het einde van het administratief
centrum blijf je rechtdoor lopen voorbij het
stadspark samen met de GR5/E2 tot aan de
stoplichten op het kruispunt met de
Franklinstraat en Hofkwartier.
Naar rechts heb je over Hofkwartier een mooi
zicht op de belforttoren van de Lakenhal.
Je steekt hier naar links de Belgiëlaan over en
aan de andere kant hou je langs de
Augustijnenlaan nog even dezelfde richting aan.

Ook de GR 5 “Noordzee - Rivièra” of
Europaweg E 2 (zie ook p.43)
passeert hier.
In de richting van Bergen op Zoom
voert dit pad net voor de
spoorwegovergang
linksaf door een tunneltje, en dan verder
naar Grobbendonk.
In de richting van de nog verre
Middellandse Zee loopt de GR 5 / E 2 even
parallel met de Streek-GR Kempen, door de
Belgiëlaan tot aan de stoplichten met de
Franklinstraat en Hofkwartier. Op dit
kruispunt voert de GR 5 rechtsaf langs
Hofkwartier door het oude centrum van
Herentals.

Net voorbij huisnummer 9 ga je linksaf en dan einde rechtsaf door het Begijnhof. Je volgt de
Begijnenstraat voorbij het kerkje en door een andere poort kom je in de Burchtstraat. Bij het einde
van de muur rond het Begijnhof ga je rechtsaf door een bosje. T-kruising linksaf en je gaat over
een balkenbrugje. De weg maakt enkele bochten tussen bos- en weilanden. Zowat 300 m verder
ga je op twee opeenvolgende houten brugjes over de ‘vistrap’ en over de Kleine Nete.
aanlegplaats voor kano- en kajaktochten op de Nete (zie ook p.67)
Aan de overkant ga je linksaf langs de Kleine Nete tot op de weg naar Lichtaart (N123). Aan de
overkant passeer je de poort van het

