Andreas Schotel Wandelroute
Routebeschrijving
Knooppunten worden aangegeven met rood en bezienswaardigheden met groen. Deze vindt u terug
op de plattegrond. De plattegrond is figuratief en kan afwijken van de werkelijkheid. Onderweg komt
u paaltjes tegen met de knooppunten (geel/groen).
Knooppunt 90-88
1. Vertrek vanuit ‘t Andreas Schotel
Museum in westelijke richting de
Dorpsstraat in, net voorbij de kerk ziet u
aan de linkerkant de 1e sculptuur “De
Verbinding” 1.
Knooppunt 88-91
2. Neem de 2e straat rechts de
Spaaneindsestraat in.
3. Bij de T-splitsing houdt u links aan, dit
blijft de Spaaneindsestraat. Halverwege
deze straat ziet u rechts een ezel met de
aquarel “Zicht op Hilvarenbeek” 2.
4. Na ongeveer 450 meter ziet u links de
“Houthakker” 3.
5. Vervolg uw route op de
Spaaneindsestraat.
6. Loop voor het speelveld van Camping
Spaendershorst linksaf de Oranjebond
in (zie bordje). U bevindt zich nu op een
klinkerpad. Na ongeveer 150 meter ziet
u aan uw linkerhand “De Schuttel”
(zomerverblijf Schotel) 4.
7. Vervolg uw route over het klinkerpad.
Knooppunt 93-70
8. Het klinkerpad draait af naar een
parkeerplaats, hier loopt u bij de
slagboom het bospad in.
Knooppunt 70-38
9. Neem het 1e bospad linksaf.
10. Na 100 meter ziet u aan uw linkerhand
een smal padje met toegangspoortjes.
Loop hier ‘de slikkenberg’ op.

11. Eenmaal boven loopt u rechtsaf over de
rug van de ‘berg’. Op de berg ziet u het
kunstwerk “Op sterk water” 5.
12. U loopt door het uitgangspoortje en als
u over het slootje bent gelopen gaat u
rechtsaf. Na ong. 30 meter ziet u aan de
rechterkant een ezel met de ets “Het
scherpe oog van Schotel” 6.
13. Vervolg uw route en neem het 1e
bospad linksaf.
Knooppunt 38-89 Verkorte route
14. Indien u de verkorte route loopt, gaat u
aan het eind van het zandpad linksaf.
Hier staan in de rechter berm een
drietal ezels betreffende de
gaspijpleiding (A, B, C). Vanaf hier loopt
u voortdurend rechtdoor tot u bij het
museum komt. Ongeveer 200 meter
voorbij knooppunt 89 ziet u de volgende
sculptuur, zie looppunt 41.
Knooppunt 38-36-35-15 Gehele route
15. Voor de lange route neemt u bij
knooppunt 38 het 1e bospad rechtsaf.
16. Neem het 1e bospad linksaf.
17. Steek het zandpad over en ga voorbij de
volgende slagboom rechtdoor. Na
ongeveer 100 meter ziet u een ezel met
de schets “Bosarbeiders” 7.
18. Vervolg uw route. Na 100 meter komt u
bij knooppunt 35, hier gaat u rechtdoor.
19. Aangekomen bij de harde weg, steekt u
over en vervolgt het zandpad naar
knooppunt 15. Na ongeveer 300 meter
ziet u links de sculptuur “Verroeste
PK’s” 8.

Knooppunt 15-16
20. Hier eindigt het zandpad, ga rechtsaf en
volg de klinkerweg ongeveer 200 meter
.
21. Net voor de flauwe bocht in de
klinkerweg neem u het bospad linksaf
(met slagboom). Na 500 meter gaat u bij
knooppunt 16 linksaf.
Knooppunt 16-57
22. Na ongeveer 100 meter ziet u aan het
water het sculptuur “Baadster in
Broekeling” 9.
23. Vervolg uw route langs het water over
een smal paadje, Er is hier een unieke
bijenschans gerealiseerd, en neem het
1e bospad rechtsaf.
24. Neem het 1e bospad linksaf.
Knooppunt 57-56
25. Bij knooppunt 57 gaat u rechtsaf over
het zandpad. Over 170 meter ziet u
rechts boerderij “de Koekoek”.
26. Vervolg uw route, rechtdoor over het
zandpad. Naar links kijkend ziet u “de
Brandtoren”.
Knooppunt 56-87
27. Bij knooppunt 56 slaat u 1e pad linksaf
bij de slagboom.
28. Neem het 1e pad rechtsaf. U loopt nu
“het Arnoldspark” in.
29. Volg het knooppuntenpaaltje rechtdoor,
u kruist een brede strook waar u links
kijkend een mooi zicht heeft op “Huize
Rustoord”
30. Vervolg de pad tot de T-kruising waar u
het knooppuntenpaaltje linksaf volgt.
31. Bij de vijver aangekomen volgt u weer
het knooppuntenpaaltje linksaf.
32. Halverwege de vijver gaat u linksaf zoals
het knooppuntenpaaltje aangeeft U
wandelt nu door het arboretum waar
aan de rechterkant bijzondere sequoia
bomen staan.

33. Bij de volgende kruising volgt u het
knooppuntenpaaltje rechtsaf U heeft nu
mooi zicht op de sculptuur “Ontmoeting
met de meester” 10.
34. Blijf lopen op deze pad rechts langs de
grasstrook richting de autoweg, u steekt
de sloot over via het houten bruggetje
en gaat direct links het fietspad op
richting knooppunt 87.
Knooppunt 87-59
35. Bij de rotonde blijft u aan de linkerkant
over het fietspad lopen richting het
dorp. Na ongeveer 150 meter komt u bij
de ezel “Stellingzagen” 11.
36. Sla hier links de Hoogeindsestraat in.
Knooppunt 59-89
37. Neem na huisnummer 3 het 1e zandpad
rechtsaf. Na ongeveer 500 meter ziet u
de ets “Oogst” 12.
38. Vervolg uw route en neem aan het
einde van de zandpad de harde weg
rechtsaf.
Knooppunt 89-88-90

39. Neem de 1e weg links de Oude
Trambaan in.
40. Loop bij einde weg (knooppunt 89)
rechtsaf. De korte route sluit hier aan.
41. Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw
linkerkant de sculptuur “Alsof ze nooit
zijn weggeweest” 13.
42. Vervolg uw route rechtdoor tot aan het
museum.

