Mankes en Weber
Uitgebreide routebeschrijving wandelroute
Start en Eindpunt: Veluwe Transferium Eerbeek, Stationsstraat 2A, Eerbeek
Route met de klok mee. Volg het spoor via het Beekpad, met het spoor in de rug aan
de kant van de parkeerplaatsen linksaf. Ga rechts met de bocht mee en volg de
Eerbeeksebeek tot aan de Stuijvenburchstraat. Rechtsaf. Bij Grizellstraat linksaf.
Bij Derickxkamp rechts af. (1) Bij t-splitsing met Molenstraat linksaf. (10) Bij Dr.
Gunningstraat linksaf. (2) Bij t-splitsing rechtsaf de Smeestraat op en dan schuin rechts
het Weberbos in. (4) Ga links om Huis te Eerbeek heen. Wandel tot je de
Apeldoorneseweg ziet (5), ga rechtsaf en weer rechtsaf (3). Je wandelt nu parallel aan
het lange pad van zojuist.
Vanuit Huis te Eerbeek (12) rechtdoor het zandpad op langs de beek, tot aan het
bruggetje bij de molen bij restaurant De Korenmolen (6)(13). Ga achter muziektent
langs en volg Het Hungeling tot aan de grote weg N787. (14) Ga rechtsaf een klein
stukje de Lageweg en vervolgens linksaf de Hogeweg (zandpad) in. (15)
Aan het einde linksaf en meteen weer linksaf, Soerense Zand Noord. Over het spoor
rechtsaf, Tullekenweg. Bij t-splitsing linksaf Coldenhovenseweg. (7) Rechtsaf de
Enkweg op en deze volgen tot aan de Jan Mankesstraat. (8) Rechtsaf, Poelkampstraat.
Bij de kruising met ‘t Haagje de Eerbeeksebeek oversteken met een loopbruggetje. (9)
Volg de beek en steek 200 meter verderop weer een bruggetje over. Je bent dan bij de
kruising ‘t Haagje en Jan Mankesstraat, rechtsaf.
Bij t-splitsing rechtsaf, Volmolenweg. Eerste links, Coldenhovenseweg. Na een paar
honderd meter arriveer je bij het eindpunt. 100 meter over het spoor, op de
Coldenhovenseweg, nog een laatste bijzonderheid (11).

Winkel en Horeca Pleinen Eerbeek:
Oranje Nassauplein met weekmarkt op
dinsdagmiddag. Stuijvenburchplein.
VisitBrummen-Eerbeek.nl

Halloween Eerbeek:
Eén oktober per twee jaar griezelen in
Eerbeek. Kijk op halloweeneerbeek.nl

