Ellerschansroute, Swartbroek
Op diverse punten wordt verwezen naar route paaltjes. De vermeldingen zijn alleen bedoeld als
extra herkenningspunten.
1.
Vanuit plein richting kerk lopen, voor kerk RA pad langs kerkhof inlopen.
Einde pad op T-splitsing RA, rode route.
Doorlopen tot verharde weg, hier LA verharde weg volgen, rode route.
RD, onverhard pad op rechterhand negeren, rode route.
Op T-splitsing LA, direct daarna wordt de weg over in een onverhard pad, rode route.
Direct na bosrand op rechterhand RA, smal pad door bos, NM bordje "de Krang", rode route.
RD, pad op rechterhand negeren, dit is een pad richting een vogelkijkscherm.
RD, beekje oversteken, rode route.
Einde pad op T-splitsing RA, breed zandpad, rode route.
2.
RA, pad met een gescheiden verhard fietspad, rode route wordt verlaten.
Na passeren van een beek RD, pad op linkerhand negeren.
RD, pad gaat over in een verharde weg.
Bij T-splitsing RA, verharde weg met verkeerssluis.
RD, doorgaande weg oversteken, aan overzijde RA, direct daarna LA, "Kremersweg".
RD, onverhard pad op linkerhand negeren, men volgt weer de rode route.
RA, "Spikstraat", rode route.
Bij verharde weg RA, fietspad volgen, rode route.
RA, "Molenbrugweg", rode route.
3.
In bocht naar rechts RD, onverhard graspad, richting lage stallen lopen, rode route.
Bij kruising met verharde weg RD, onverhard pad, rode route.
Bij splitsing links aanhouden, rode route.
RA door klaphek, vervolgens richting brugje lopen, rode route.
Brugje over, vervolgens na passeren van klaphek RA, graspad langs rand van akker volgen, rode
route.
Voor beekje in een bocht naar links, de linkerzijde van het gebied volgen.
# Op rechterhand ziet men de begroeide omwalling van de Ellerschans.
Voorbij de omwalling van de Ellerschans voor klaphek RA, de linkerzijde van het gebied blijven
volgen, rode route.
Na verlaten van dit gebied RD doorgaande weg oversteken, rode route wordt verlaten, gevolgd
wordt deel gele route.
Bij informatie paneel "Heijkersbroek" LA, gele route.
Bij bankje RD, pad op rechterhand negeren, gele route.
RD, pad op linkerhand negeren, de gele route wordt verlaten.
4.
LA, direct daarna na passeren van metalen slagboom RA.
RA, men loopt bosgebied in, links van dit pad staat een groen paaltje.
Bij 4 sprong LA, oranje paaltje.

Bij kruising met breed grindpad RD langs metalen slagboom, gras-pad.
RD, pad op linkerhand negeren, na enkele meters passeert men een houten bank.
RD, pad met klaphek op rechterhand negeren, verhoogd pad met aan beide zijde een omheining
volgen.
Op T-splitsing RA, zwart route paaltje.
Voor beekje rechts aanhouden.
# Een deel van dit pad kan bij een hoge waterstand verderop versperd zijn. Als alternatief bij hoge
waterstand kan de beschrijving aan het einde van de tekst gevolgd worden.
Bij normale waterstand RD pad tussen omheining en beekje volgen, negeer betonnen brugje."
RD, pad met klaphek op rechterhand negeren.
RD, betonnen brugje op linkerhand negeren.
LA houten brugje oversteken, vervolgens aan overzijde RD.
5.
Einde pad op T-splitsing LA, grindpad.
Na het passeren van een boerderij op linkerhand en een klein bosperceel op rechterhand, RA.
Bij bosrand RD, pad op linkerhand negeren, groen route paaltje.
RD, pad op rechterhand negeren.
RD, pad op rechterhand negeren.
RD, pad op linkerhand negeren, blauwe route.
Dit pad vervolgens pad geheel uitlopen.
Einde pad op T-splitsing LA, verharde weg, blauwe route.
RD, "Venboordstraat", weg op rechterhand negeren, blauwe route.
Bij kruising met doorgaande weg RD, onverhard pad inlopen, blauwe route.
NA passeren van kerkhof, RA richting kerk lopen, men komt weer uit op het "St Cornelisplein" het
startpunt.
Alternatief bij hoge waterstand:
Steek via het betonnen brugje het beekje over, RA oever volgen.
RA betonnen brugje over, LA andere oever volgen.
LA houten brugje oversteken, vervolgens aan overzijde RD.
Ga verder bij punt 5.
Legenda
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LA = Linksaf
NM = Natuurmonumenten

