Routewijzigingen Pelgrimspad Deel 2 (1e druk 2016)

Pagina/Regel/Kaart Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

23 | - | 4

De bushalte is tot 29 november tijdelijk verplaatst naar Mgr. Bekkersplein in Haaren

Openbaar
Vervoer

17 okt
2016

tijdelijke wijziging bushalte

39 | - | 11

heen

De route even voorbij km 52 op de kaart loopt Volg de markering en niet de tekst tot Halfmijl, Weijerseweg.
anders omdat deze route mooier is. De route is
wel gemarkeerd maar nog niet beschreven. Het
betreft een stuk van 70 meter. Tekstwijziging
volgt

Tracering

11 dec
2018

39 | - | 11

terug

De route tot even voor km 52 op de kaart loopt Volg de markering en niet de tekst
anders omdat deze route mooier is. De route is
wel gemarkeerd maar nog niet beschreven. Het
betreft een stuk van 70 meter. Tekstwijziging
volgt.

Tracering

11 dec
2018

41 | 4 | 12

heen

Het dorpshuis is verdwenen en maakt plaats
Regel 4: "Na Diner /cafe: De Kempen rechtsaf"
voor woningen. Regel 4: "Bij dorpshuis rechtsaf,
Den Heuvel" verwijderen

Tracering

16 mrt
2018

41 | 10 | 12

terug

Het dorpshuis is verdwenen en maakt plaats
voor woningen. Regel 10: "...einde Den Heuvel
bij dorpshuis" verwijderen

Regel 10: "en Na Diner /cafe: De Kempen linksaf, voorrangsweg"

Tracering

16 mrt
2018

45 | 13-17 | 13

heen

Regel 13-17 wijzigen vanwege nieuwe
wandelbrug

Regel 13: op ruime schuine kruising rechtdoor tot voetgangersbrug , zijpaden negeren. Tracering
Over de brug rechtdoor tot asfaltweg ( Keersopperdreef) hier linksaf. Bij eerste kruising
na ca. 1 km. rechtsaf.

04 mrt
2021
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45 | 1-6 | 13

terug

Regel 1 – 6 wijzigen vanwege nieuwe
wandelbrug

Regel 1: Op Keersopperdreef linksaf. Tot na wegversmalling op eerste kruising rechtsaf Tracering
tot aan voetgangersbrug en er overheen hier steeds rechtdoor . na ca, 1200 m. bij
knooppunt 29…………

04 mrt
2021

47 | 1 | 14

heen

Regel 1: “Asfaltweg kruisen” wijzigen vanwege
nieuwe wandelbrug

Regel 1: tekst vervangen door: “Asfaltweg linksaf”

Tracering

04 mrt
2021

47 | 15 | 14

terug

Regel 15: ...kruisen” wijzigen vanwege nieuwe
wandelbrug

Regel 15: tekst vervangen door “rechtsaf”

Tracering

04 mrt
2021

55 |15-23 |18

heen

Regel 15 t/m 23. Tekst wijzigen: Over brug
rechtdoor … Bij hm-bord 5,6 voorrangsweg
oversteken.

Over brug rechtdoor…. Zandpad langs afrastering volgen na ca. 200 meter linksaf smal Tracering
bospad. Op kale heide bij grote poort door klaphek, voorbij bank over knuppelbrug tot
volgende bank. (knooppunt 89). Vervolgens weer door klaphek en pad volgen, links bos
en rechts heide, tot grote poort aan uw rechterzijde linksaf langs afrastering bos in.
Afrastering vervolgen tot open veld, hier rechtsaf smal bospad met bultige ondergrond
uitkomend op open vlakte. Naar afrastering recht en daarna afrastering linksaf
vervolgen. Vóór wildrooster rechtsaf, brede bosweg, dit gaat naar de Provincialeweg.
(Pas op met oversteken) ……. Bij hm-bord 5.6 voorrangsweg oversteken.

8 juni
2022

55 |1-11 |18

terug

Regel 1 t/m 11. Tekst wijzigen: Bij hm-bordje 5,6 Bij hm-bordje 5.6 19 voorrangsweg (Somerenseweg) kruisen (pas op met
Tracering
19 voorrangsweg kruisen …. Over brede brug,
oversteken)……Breed bospad in, tot afrastering en wildrooster, hier links, afrastering
langs kanaal
even naar rechts vervolgen, hier ziet u links de markering het bos in gaan, een bultige
ondergrond het smalle bospad vervolgen, na bos linksaf naar afrastering, deze
vervolgen tot open heide bij grote poort, hier rechtsaf, links open heide en rechts bos.
Vervolgen tot grote poort door klaphek. (knooppunt 89). Over knuppelbrug richting
bank lopen en bij grote poort door klaphek, vervolgens door smal bospad. Bij
afrastering zandpad rechtsaf, na ca. 200 meter…..Over brug langs kanaal…..

8 juni
2022

horeca langs de route

06 mrt
2017

62 | - | 21

Wandel- en fietscafé Peerkesbosch ligt direct aan de route en is een perfecte locatie
voor koffie en lunch. Heugterweg 2, 6031 LG Nederweert http://www.peerkesbosch.nl
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65 | 2 | 22

heen

Regel 2: toevoegen zin na "...Kuikensvendijk."

Regel 2: Na "...Kuikensvendijk." toevoegen: " Na wildrooster linksaf bospaadje in."

Tracering

07 okt
20198

89 | 1-4 | 31

terug

Regel 1 - 4 wijzigen

Vanaf regel 1 wijzigen: Bij kerkje (32) en wegkruis rechtdoor. Aan het eind van
Illikhoven trapje op. Bovenaan linksaf en meteen voor de brug rechtsaf, dijk volgen
(Ruitersdijk). Volg het pad over de nieuwe dijk langs het overstromingsgebied van de
Maas.(De weg naar Vissersweert is een doodlopende weg, ook voor voetgangers) Op
splitsing links aanhouden. Bijna 100m vóór ………

Tracering

06 jul
2018

89 | 3 - 5 | 31

heen

De markeringen voor deze tijdelijke omleiding
Vanaf regel 3 wijzigen: Volg het fietspad over de dijk. Op splitsing rechts aanhouden en Tracering
van de route tot Illikhoven zijn verwijderd. Tekst de route over de nieuwe dijk langs het overstromingsgebied langs de Maas
wijzigen vanaf regel 3 tot het einde
vervolgen.(Vissersweert is alleen nog maar over een nieuwe brug vanuit Illikhoven te
bereiken) Aan het einde van het geasfalteerde pad linksaf en meteen rechts een trapje
af. In Illikhoven op splitsing, langs kerkje (32) rechtdoor.

06 jul
2018

Tussen Illikhoven en Papenhoven (krt 32) wordt Wandelaars gaan grotendeels over de omleidingen. I.v.m. het zware zand en grind
nog steeds gewerkt aan "ruimte voor de rivier". transport zijn er viaducten voor de fietsers en wandelaars aangelegd. Vlakbij
Papenhoven is de oversteek van de wandelroute met de transportweg d.m.v. hakken
en borden verboden toegang afgesloten. Volg de alternatieve route over de
Ruitersdijk. De definitieve aanpassing van dit stukje route laat nog even op zich
wachten.

Tracering

25 okt
2017

93 | - | 32

115 | 4 – 14 | 42

heen

Vanwege een (tijdelijk) blokkade is er een
omleiding. Vervang de volgende tekst: ”(…)
rechtuit Beertenshoven. Einde weg oversteken
(…) t/m (…) Vóór bocht naar links, linksaf (…)”

Nieuwe tekst: (…) rechtuit, Beertenshoven. Einde weg linksaf, Kasteel Wijlreweg, wordt Tracering
Stockem. Einde weg (in dorp Stockem) rechtsaf op Stockem, wordt Keizer Willempad.
Einde weg gaat u linksaf. (U bent weer op de route)

29 jan
2022

115 | 5 – 15 | 42

terug

Vanwege een (tijdelijke) blokkade is er een
omleiding. Vervang de volgende tekst: “(…) op
asfaltweggetje rechtsaf en in bocht naar rechts

Nieuwe tekst: (…) op asfaltweggetje rechtsaf en in bocht naar rechts blijf asfaltweg
volgen (Keizer Willempad), wordt Stockem. In dorp na huisnr. 31 linksaf Stockem
vervolgen, wordt Kasteel Wijlreweg. Voor bocht naar links rechtsaf slaan,
Beertenshoven. (U bent weer op de route)

29 jan
2022

Tracering
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linksafdoor klaphekje. (…) t/m (…) naar rechts,
linksaf asfaltweg.”
137 | 6-10 | A4

heen

Tekst wijzigen vanaf regel 6 t/m regel 10

Regel 6 wijzigen: ...Op voorrangsweg linksaf, Batticestraat. Na huisnummer 27 rechtsaf Tracering
(landweg). Aan het einde van de weg op voorrangsweg rechtsaf (eerst oversteken).
Direkt na hostellerie Osmolen linksaf parkeerterrein op. Bordjes "Osmolen" volgen. Op
parkeerterrrein linksaf, pad volgen dat achter de hostellerie langs loopt. Over smalle
stalen brug over Berwinne ...etc.

09 jul
2018

137 | 13-18 | A4

terug

Tekst wijzigen vanaf regel 13 t/m regel 18

Regel 13:...Voorbij brug naar voorrangsweg. Rechtsaf, oversteken, en in de bocht, na Tracering
pension Bie d'Notaire linksaf asfaltweggetje in. Dit wordt snel een landweg. Bij kapel
links aanhouden. Op voorrangsweg (Batticestraat) linksaf. Na huisnummer 50 rechtsaf,
halfverharde weg, bij grenspaal 36 ...etc

09 jul
2018

75 | 21 |

heen

Tekst wijzigen regel 13

Regel 13:...Na omheinde speelplaats rechtsaf

Tracering

4 aug
2021

75 | 9-10 |

terug

Tekst wijzigen regel 9-10

Regel 9-10:...Na omheinde speelplaats linksaf

Tracering

4 aug
2021

