
WANDELING naar Jonkerbos ( 90 min ) 8 km 

Start bij Het Venster en loop de brug over en ga links af het zandpad in ( huisdelen). 

Einde Huisdelen rechtsaf en verharde weg volgen. 

Eerste zandweg linksaf slaan. 

Einde zandweg rechtsaf langs verharde weg lopen, daarna linksaf de Brugstraat in gaan. 

Voor Abels hoeve rechtsaf het zandpad in gaan. 

Net voordat het Jonkerbos begint aan je rechterkant, het pad rechts in lopen. 

Links aanhouden en doorlopen tot aan de verharde weg, daar rechtsaf slaan. 

Verharde weg volgen en in de scherpe bocht naar rechts, links het zandpad in lopen. 

De wetering blijft links van je. Dit pad blijven volgen en aan het einde ( na het bankje) 

links af gaan. Nu kun je kiezen uit 2 opties. 

1. Je kunt nu meteen weer rechtsaf voorbij de wetering ( het water is nu rechts van je). 

je loopt dan langs de weteringswal aan het einde daarvan rechtsaf het grindpad op.  

2. Mocht het gras te hoog zijn, of wil je liever een verhard pad volgen dan niet voorbij de 
wetering rechtsaf gaan maar de eerste volgende verharde weg rechts ( Watergat) in 
gaan. 

Bij de poort van Brabant water kun je rechts van de poort een pad door het bos volgen 
totdat je          weer bij een poort komt waar je rechtsaf gaat het grindpad op.  

Vervolg van beide routes; 

Ga nu het eerste zandpad linksaf, langs deze pad zie je veel bessenstruiken en 
sleedoorn. 

Aan het einde van de zandpad ga je rechtsaf de verharde weg op. 

Loop nu de eerste verharde weg aan je linkerkant in ( Halleyweg ). 

Je loopt nu richting de sterrenwacht, net voor de sterrenwacht ga je rechts. 

Je kunt nu de sluis over de wetering op lopen en rechtsaf gaan of je blijft ervoor en 
gaat  
ook rechtsaf. 

Bij de brug gekomen ga je linksaf en ben 
je weer bij Het Venster. 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