GR565 SNIEDERSPAD STREEK-GR KEMPEN
Trajectwijziging Hoge Rielen
Pad: GR565/STREEK-GR KEMPEN
Topogids: GR565 “Sniederspad” Streek-GR KEMPEN
Pagina tekst: p.61 & 63 en p.95 GR565/Streek-GR Kempen
Kaarten 5, 11 & 22
Referentiepunt: 33><34
Lengteverschil: + 1,4 km
Datum: Vanaf mei 2017
Reden:
Aanpassing naar hernieuwde joggingparcours. Mooier traject door opengestelde natuurgebied
De Duinen

Kaart

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

Het nieuwe tracé voert door een gebied met talrijke kleine paadjes, wat de
beschrijving ervan bemoeilijkt.
Je volgt in het domein hoe dan ook de groene kleurkoppaaltjes die regelmatig
werden aangevuld met GR-tekens.

TEKSTBESCHRIJVING GR565
De tekst vanaf referentienummer 33 HOGE RIELEN p.61 tot aan referentienummer 34 RULHEIDE
p.63 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
0,6 KM HOGE RIELEN
Lichtaart (Kasterlee) – KAART 5,11 & 22
 200 (Alleen weekdagen zeer beperkt)

(33)


Je doorkruist het domein van west naar Oost.
Voorbij de ingang en het onthaalcentrum volg je nog even rechtdoor de brede betonweg.
Zowat 50 m verder volg je linksaf een smal bospad. Na 100 m bij een open plek links houden.
Betonweg rechtsaf en amper 20 m verder opnieuw linksaf op een bospad. Bij een kleine poel rechtuit
en via een “trappen”-pad kom je op een kiezelweg vlakbij het (iets naar links gelegen) gebouw 3.
Rechtsaf en ter hoogte van het (rechts gelegen)  rechtuit de betonweg blijven volgen.
Zowat 50 m verder linksaf over een heuvelrug. Bij een sporthal rechtsaf en bij het einde van de
sportterreinen bocht naar rechts. T-splitsing kiezelweg (Kamp 7) rechtsaf, een betonweg kruisen en
rechtuit door het bos. Amper 20 m verder linksaf en in het zicht van een gebouw schuinrechts.
Kruising bredere bosweg schuinlinks en op een betonweg slechts heel even naar rechts. Waar twee
betonwegen samenkomen kies je schuinrechts een bospad over een heuvelrug. Betonweg rechtsaf
en ter hoogte van gebouw 312 (Kamp 10) opnieuw rechtsaf. Zowat 50 m verder linksaf en rechts
aanhouden. Je dwarst een bredere bosweg en op de volgende kruising ga je linksaf. Eerste kruising
rechtuit en op een tweede kruising bij een (iets naar rechts gelegen) sanitairgebouwtje linksaf.
Betonweg heel even naar links en opnieuw rechtsaf op een bospad. Bij het sanitairgebouwtje van
Kamp 17 rechtuit en even verder een betonweg kruisen. Links aanhouden door een gebied met
zandduinen. Een afsluiting steeds aan je linkerhand houdend opnieuw afdalen. Ter hoogte van een
afsluitboom scherp rechtsaf door het bos. Even voor een hoger gelegen verkeersweg scherp rechtsaf
en op een kruising bij een duin linksaf door meer open terrein. Ter hoogte van gebouw 21 een
betonweg kruisen en rechtuit. Volgende kruising betonweg rechtsaf en amper 30 m verder linksaf op
een smal zandpad dat in overwegend ZW richting door een heidegebied slingert. T-splitsing linksaf
langs de bosrand. Net voor een afsluiting ga je rechtsaf en je bereikt de betonweg (Ossengoor).
Door een poort verlaat je het domein en dan kies je net vóór een brugje rechtsaf een smal pad langs
de Rulloop. Op een houten brugje linksaf de beek dwarsen en dan volg je deze opnieuw naar rechts.
Zowat 100 m verder bocht het pad naar links, van de waterloop weg, en je komt bij het uiteinde van
een (rechts gelegen) langwerpig weiland.
5,3 KM Rulheide (GR 565 / Streek-GR Kempen

Kasterlee – KAART 5,11 & 22

(34)

TEKSTBESCHRIJVING STREEK-GR Kempen
De tekst vanaf referentienummer 34 RULHEIDE p.95 tot aan referentienummer 33 HOGE RIELEN
p.95 vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)
2,6 KM RULHEIDE (GR 565 / Streek-GR Kempen)

(34)

Kasterlee – KAART 5,11 & 22
Onze Streek-GR voert hier samen met de GR 565 rechtuit. Je gaat hier rechtuit op een smal pad
rechts van de Rulloop, die je even verder op een brugje dwarst. Aan de overzijde blijf je het smalle
pad op de oever in dezelfde richting volgen tot op de kruising met een betonwegje (Ossengoor).
Linksaf kom je door een poort in het domein Hoge Rielen.
Opgelet: Honden – zélfs aan de leiband – zijn in het domein niet toegelaten.

Je kiest onmiddellijk rechtsaf een pad langs de afsluiting.
Zowat 200 m verder ga je linksaf langs de bosrand door meer open terrein. Ongeveer 250 m verder
kies je rechts een smal zandpad dat door een heidegebied in overwegend NO richting slingert.
Kruising betonweg rechtsaf en eerste kruising linksaf op een breed karrenspoor. Kruising betonweg
bij gebouw 21 rechtuit door een duinengebied en net voor het hoogste punt scherp rechtsaf een
bospad volgen. Zowat 50 m voor een hoger gelegen verkeersweg ga je scherp linksaf. Bij een
afsluitboom linksaf en nagenoeg onmiddellijk opnieuw naar rechts een beklimmen. Een afsluiting
steeds aan je rechterhand houden en opnieuw afdalen. Kruising betonwegje rechtuit voorbij het
sanitairgebouwtje van Kamp 17. Kruising betonweg heel even naar links en onmiddellijk bospad
rechtsaf. Kruising net voor een sanitairgebouwtje naar rechts.
Kruising brede bosweg rechtuit en T-splitsing naar rechts. Kruising betonweg naar rechts. Voorbij de
loods van Kamp 10 betonweg heel even naar links en dan schuinlinks een smal pad over een
heuvelrug volgen. Op een T van betonwegen nog even rechtuit maar dan links een bospad kiezen. Na
zowat 200 m splitsing schuinrechts langs een smaller bospad en in het zicht van een bungalow
rechtsaf naar een betonweg. Deze rechtuit kruisen en bij de toegang tot Kamp 7 linksaf en enkele
sportterreinen aan je rechterhand houden. Ter hoogte van een sporthal linksaf over een lage heuvel.
Betonweg rechtsaf en bij het (links gelegen)  nog even rechtuit op een kiezelweg.
Ongeveer 20 m voor gebouw 3 ga je linksaf op een “trappen”-pad. Kruising bij een kleine poel
rechtuit en Y-splitsing schuinrechts. Betonweg rechtsaf en slechts even verder (Vuurplaats A) linksaf
en rechts aanhouden. Kruising brede betonweg rechtsaf tot de hoofdingang van het domein
5,3 KM HOGE RIELEN
Lichtaart (Kasterlee) – KAART 5,11 & 22
 200 (Alleen weekdagen zeer beperkt)
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