
Wandelroute ‘s-Heer Abtskerke 

6 – 7 kilometer 

Start en Eindpunt: Dorpshuis Versvliet, Van de Plasschestraat 33, 4444 AJ ‘s-Heer Abtskerke 

Let op: In het broedseizoen van 15 maart tot 15 juli is deze route niet mogelijk.  

 

1. Start bij Dorpshuis Versvliet. 
2. Vanaf de parkeerplaats gaat u rechtsom langs dorpshuis tot aan een geasfalteerd pad. Deze links 

om oplopen richting Gerbernesseweg 
3. U steekt de Gerbernesseweg over en gaat direct rechtsaf over het fietspad naar de zuidweg. 
4. Ga links de zuidweg op en voor de bocht slat u rechtsaf een weide in via een hek.  
5. Dit pad loopt parallel aan de Gerbernesseweg. U steekt een bruggetje over en loopt onverhard 

over het pad verder.  
6. Einde van dit pad gaat u links, u komt dan op de Zuidweg uit. Ga rechtsaf en loop later linksaf de 

Palmboomseweg op. Deze loopt u tot net over het spoor.  
7. Na het spoor gaat u linksaf. U loopt nu op een dijk. 

 
De volgende aanwijzingen staan niet op het kaartje maar hieronder beschreven: 
 

8. U gaat vervolgens links af bij de pijltjes van de wandelroute. U stapt over de draad van de wei 
loopt rechtdoor richting spoor, daarna houdt u het spoor aan uw linkerhand. 

9. U stapt weer over de draad van de wei en loopt langs de akkerrand en het spoor 



10. Op een gegeven moment ziet u de wandelroute pijltjes naar links staan, hier kunt u het spoor 
oversteken en ook deze keer stapt u over een draad de wei in.  

11. U gaat linksom de wei in en loopt parallel aan het spoor tot u naar rechts moet. U volgt het pad 
en de richtingaanwijzers tot u op de Bergweg uitkomt.  

 

 

 

12. Hier gaat u rechts en bij de eerste aanwijzing gaat u onverhard verder naar links.  
13. Dit pad volgt u tot aan de trekpont. Ga hiermee het water over en dan naar rechts richting Hoeve 

Van der Meulen.  
14. Daar aangekomen gaat u rechtsaf en loopt langs de boerderij. U komt langs de kijkdoos (aan uw 

linkerkant ziet u deze staan), kijk eens terug in de tijd 
15. Na de kijkdoos gaat u links nog eens een wei door. 
16. U loopt onder de hoogstamfruitbomen door. Op het eind van de wei gaat u de sloot over, rechts 

aanhouden parallel aan de Gerbernesseweg het pad maakt wat bochten, op het einde links af, 
(dit kan niet anders).  

17. Dan de Gerbernesseweg oversteken en via het asfaltpad weer terug naar Versvliet lopen. 


