
Fruitteeltmuseum- Bloesemwandeltocht 

Kapelle 

Afstand 8,5 km 

Start Fruitteeltmuseum 

Vanaf het Fruitteeltmuseum Linksaf (pad) en oversteken Linksaf  de Dijkwelseweg op volgen 

tot fietspad (Welhoekpad).  Hier Rechtsaf (rechts oude perenboomgaard, links een bassin 

met opwellend zoetwater voor de beregening van de fruitbomen) pad volgen tot het eind. 

Rechtsaf  richting spoorwegovergang. Spoor over Rechtdoor (links en rechts van u ziet u 

boomgaarden). Vervolgens Rechtsaf de Oostweg in tot 1e weg hier Rechtsaf Weg naar het 

Stomme Kruis 1e afslag bij oude Lindeboom (Grenslinde, deze bomen staan vaak op een 

belangrijke plaats en zijn een aanduiding voor b.v. de grens tussen ambachtsheerlijkheden). 

foto’s Elly Sonke 

 Linksaf, langs begraafplaats (Aan het einde van deze begraafplaats ligt de Franse 

oorlogsbegraafplaats, hier liggen de soldaten  die in dienst van het Franse leger in de tweede 

wereldoorlog gevallen zijn in hun strijd tegen de Duitsers)   (Kidskinderenwegeling) einde 

weg  oversteken, Linksaf voetpad volgen tot splitsing, Rechtsaf (Bij dierenarts)  en 1e straat 

Linksaf pad langs het water blijven volgen, Rechtdoor  tot het einde van de Hillewerfweg. 

Vervolgens Rechtsaf  de Ooststraat in en na ongeveer 50 m. oversteken naar Links en het 

voetpad aan de Maalstede tot de Vroonlandse weg volgen. Dan Linksaf de Postweg  

oversteken schuin Rechtdoor en de Spaartweg in.  Spaartweg uitlopen tot de Postweg, 

oversteken en  Rechtdoor  de Oostambachtweg in.  Weg volgen tot  1e fietspad Rechtsaf 

fietspad tot het eind dan Rechtsaf de Ambachtsherenwegeling volgen tot het 1e voetpad aan 

de linkerkant. Voetpad volgen tot 1e voetpad rechts, het Van der Havepad, uitlopen tot aan 

de Vroonlandseweg. Hier Linksaf  deze doorlopen, bocht om tot het voetpad rechts. Dit pad 

volgen tot hek Park Beukenhof, u komt uit op de  Biezelingsestraat, deze oversteken en 

Rechtsaf  Stationssingel volgen tot het eind.  Dan de Van der Biltlaan oversteken en Linksaf 

na het station de fietstunnel in, tot het einde en Rechtsaf de Annie M.G. Schmidtsingel 

volgen tot het Fruitteeltmuseum. 



 


