
Wandelroute (±6 km) 
 
Cursief gedrukte objecten zijn niet meer bestaand. De route door het bos van Geerestein is beperkt 
toegankelijk voor mindervaliden. Informeer bij de organisatie voor goede alternatieven. 
 
Bij de vooruitgang Cultuurhuis (1) rechtsaf langs Résidence De Schans, gebouwd naast het voormalige Hotel De 
Schans. Sla rechtsaf. 
Bij appartementengebouw De Schans passeert u het voormalige Verenigingsgebouw (5), en de Eierhal (3) die 
later Brandweerkazerne (4) werd. Hierna gelijk rechtsaf. 
Neem de ingang van het De Beaufortpark (6). Hier vinden diverse activiteiten (7) plaats. Daarna richting 
gemeentehuis (8); dit is vandaag opengesteld. 
Bij het gemeentehuis linksaf langs Maarsbergseweg. Links passeert u de pastorie (9) uit 1918. 
 
Bij oversteekplaats oversteken en rechtsaf naar huize Nieuwoord (10). Loop aan deze zijde van de weg richting 
centrum; bij de rotonde rechtdoor; daarna linksaf. 
Tijdens het wandelen door de Voorstraat komt u foto’s van diverse oude en verdwenen panden tegen o.a. van 
DigiShop (11). 
 
Aan het einde van de Voorstraat bij Gerdo Hardeman wandelt u aan de noordzijde terug naar de Poort (bakker 
Schimmel), waarbij u ’t Schoutenhuis (12) passeert. 
Daarna slaat u tweemaal linksaf. Vervolgens 1e straat rechts langs Eben Haëzer (14) en de Dorpskerk (13). Ook 
die is geopend. 
Daarna 1e straat rechts, langs de oude pastorie (15) en het voormalige cathechisatielokaal (16). 
 
Dan links langs de Geeresteinselaan en bij de rotonde oversteken de J.F. Kennedylaan in. Gelijk rechtsaf over de 
parkeerplaats en langs het pand het brugje over. 
 
Daarna volgt u rechtdoor het pad naar Ridderhofstad Geerestein (18) en gaat u bij de parkeerplaats linksaf het 
bos in. Geniet van de bossen van Geerestein. 
U passeert het kinderhuisje Heiligerlee (17) en de stal. Vervolgens rechtsaf de brug over. Gelijk rechtsaf langs 
het Grand Canal en verder de bewegwijzering volgen tot Klein Geerestein (20). De toren is geopend. 
 
Hierna steekt u opnieuw de Geeresteinselaan over en wandelt u terug naar het dorp. Hier passeert u de 
bouwhuizen en de hekken van Geerestein (19, 21). 
De route gaat langs de voormalige Wilhelmina Bewaarschool (22). 
 
Bij het kruispunt de Poort linksaf de Dorpsstraat in en blijft u aan de linkerzijde. 
Let op de foto’s in de etalages. Einde route bij het Cultuurhuis. 



 



 


