
	
	 Route	B,	8,5	km
Dit	is	de	licht	groene		route	op	de	plattegrond
Startpunt: Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen

01 |  Start bij de Zwanenhof, 1    met de rug 
 naar het gebouw, linker uitrit nemen. 
02    LA Retraitehuisweg in richting Zenderen
 volgen tot aan haakse bocht bij het spoor. 
 U gaat via een brug onder het spoor door 
 en loopt over een tweede brug, over de  
 Azelerbeek. Loop vervolgens links langs  
 de sloot. Na 80 m komt u op de oude  
 Lidwinaweg.  Op kruising RA , Esweg
	 Ga	verder	bij	punt	06.

Alternatief:
02 | LA Retraitehuisweg in richting Zenderen 
 tot aan spoorwegovergang.
03 | Daar, RA het spoor over, langs ijsbaan, 
 weg vervolgen.
04 | Eerste weg RA, Lidwinaweg.
05 | Eerste weg LA, Esweg.
06 | Eerste zandweg LA, Riesakkers.

07 | Bij splitsing links aanhouden, 
 Carmelitessenweg in.
08 | Het Carmelitessenklooster 2   is links  
 van de weg. De kapel is de hele dag  
 geopend. Hier is ook de Kruiswegstaties  
 en het Landkruis te zien.
09 | Weg vervolgen tot aan de Zenderense-
 straat, dan LA tot aan de rotonde.
10 | Daar de weg oversteken en RA de 
 Hertmerweg in, richting Hertme.
11 | Na 50 m links het Karmelieten-
 klooster 3   en de R.K. Kerk. Kerk is  
 overdag te bezichtigen.

12 | Na ong. 50 m rechts van de weg  
 wandelpad volgen. U loopt langs Het  
 Seminar. 4  (voormalig seminarie).
13 | Na 250 m. rechts theehuis De Karmeliet 
 met Kloostergaarde 5  (tuin vrij te 
 bezichtigen tijdens openingsuren van
  het theehuis, ingang hek naast theehuis).
14 | Wandelpad door het bos langs de 
 Hertmerweg vervolgen.
15 | Bij kruising Hebbrodweg/Hertmerweg 
 kruising links schuin oversteken.
 Hertmerweg volgen via wandelpad 
 links van de weg.
16 |  Na de brug over de Bornschebeek gaat 
 u RA de Oude Bieffel in. U ziet nu links 
 de huisplaats van de vroegere havezate 
 Weleveld met daarnaast beelden van 
 Middeleeuws Weleveld. 6

17 |  U vervolgt uw weg via de Oude Bieffel.
18 |  Over de brug ligt het Jachthuis van 
 Weleveld 10 . 
19 | Weg vervolgen tot Klumpertsweg, 
 hier RA (wordt verharde weg).
20 | Op T-splitsing met Hebbrodweg links  
 aanhouden.
21 | Op kruising met Hllbertsweg RA, 
 wordt onverharde weg.
22 |  Weg vervolgen tot Oude Bornseweg, 
 deze oversteken en klinkerpad op, over  
 erf van boerderij Erve Beerthuis 11   tot 
 aan provinciale weg, Zenderensestraat.
23 |  Provinciale weg recht oversteken.
24 |  Aan de overkant links aanhouden en 
 direct daarna rechts over De Baken.



 U loopt nu naar de top van de 
 Zenderensche Esch. Hier staat de 
 Mariakapel. 12

25 |  Bij de kapel RA, dit pad heet De Berg,
26 | Op splitsing links aanhouden, 
 Riesakkers in.
27 | Op T-splitsing (Esweg) LA en deze 
 volgen over spoor. 
28 | Na ongeveer 100 m. RA zandpad volgen,  
 en na 50 m rechts aanhouden en langs  
 de beek lopen. 
29 | Over het bruggetje, RA langs de beek 
 lopen tot aan Retraitehuisweg.
30 | LA verharde weg vervolgen tot aan 
 de Zwanenhof.


