
Wandelroute
  START PARKEERPLAATS MEESTER BOSMANSHOF

We staan met de rug naar de Bösdael school
1. LA - richting Parklaan
2. RD - zebrapad oversteken 
3. RD - voetpad Rustoord volgen
4. LA - Prinses Irenelaan
5. RA - Rustoord
6. LA - Karel Doormanlaan
7. LA - naar park Woongoed 2000, door poortje          
8. LA - paadje langs kerkhof volgen   
9. RA - bij poortje kerkhof

 A. Hoe heet het kunstwerk en wie heeft het gemaakt?

10. LA - hoofdweg volgen
11. RD - zebrapad oversteken     
12. RA - Parklaan volgen 
13. LA - Willem Vliegenlaan tot het einde
14. RD - na hekafsluiting bospaadje volgen
15. LA - splitsing bospaadje volgen
16. RD - kruispunt bospaadje volgen
17. RD - splitsing bospaadje volgen
18. LA - splitsing bospaadje volgen
19. RA - breed pad Berkenweg volgen
20. RD - bij knooppuntpaaltje 53

 B. Hoe heet het fort aan de rechterkant en door wie is het gebouwd?

21. RD - 3-sprong Berkenweg
22. LA - brede zandweg
23. RA - bospaadje volgen
24. LA - splitsing bospaadje volgen
25. RA - 3-sprong en meteen weer
26. LA - bospaadje blijven volgen
27. RD - kruispunt bospaadje volgen
28. LA - einde bospad en meteen
29. RA - brede zandweg volgen

Reuver | 5,45 km
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RD  = rechtdoor  RA  = rechtsaf

LA  = linksaf    KPN  = knooppunten route
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30. LA - Maasstraat volgen tot einde

 C. Hier was vroeger rechts de loswal en links het zwembad van Reuver bij  
 Muijsers. Het huis staat er nog. Maar welke gast woont er nu?

31. LA - zandpad (Vissersweg) langs de Maas volgen
32. LA - zandweg (Maasveldweg) volgen
33. RA - bij paaltje Landgoed aan ’t Maesvelt en weg over het grasveld  
 blijven volgen
34. RD - kiezelweg volgen, dan even
35. RA - en meteen weer
36. LA - bospad volgen
37. LA - bij knooppuntpaaltje bospad volgen
38. RA - splitsing en meteen weer 
39. RA - paadje volgen
40. RD - zandweg (Sangersweg) volgen
41. LA - 5-sprong zandweg volgen
42. LA - St. Lambertusweg volgen
43. RD - de trappen op naar de St. Lambertuskapel

 D. Welk nummer op de kapel staat boven nummer 40?

44. RA - bospaadje volgen
45. RD - kruispunt bospad volgen
46. RA - einde bospad en meteen aan de overkant
47. LA - klein bospaadje volgen
48. RA - splitsing bospaadje
49. LA - splitsing  bospaadje
50. RD - splitsing bospaadje en boven op de heuvel

 E. Over hoeveel boomstammen op dit bospad ben je gesprongen?

51. RA - bospaadje volgen
52. RD - splitsing bospad volgen
53. LA - splitsing bospad langs hekwerk volgen
54. RA - na flatgebouw
55. RD - zandweg over brug volgen

 F. Welke afbeelding zie je hier op het balkon?

56. RA - zandpaadje volgen
57. LA - zandpaadje volgen
58. RA - zandpaadje volgen tot einde
59. LA - Bösdaellaan
60. RA - Bödaellaan
61. LA Meester Bosmanshof nr 5 t/m 106
62. RD - richting school
63. LA - FINISH Meester Bosmanshof

Deze route wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting 
Wandelvierdaagse Beesel.
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Plattegrond


