Wandel- en fiets fotozoektocht 2019
20 km (12,5 + 7.5 km) – rolstoelvriendelijk

Wegbeschrijving
Vertrek: parking Meander
Eerste lus: (12,5 km)
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Via de Vakenstraat en het Meanderspad komen we aan de
soldatenbrug in Werchter. We gaan hier rechtdoor, richting Veerpont.
Aan het T-kruispunt gaan we rechts en volgen Hoogland tot aan de
Varentstraat (via een privaatweg).
Hier gaan we links, we draaien links Spandonck in en komen opnieuw
uit in de Varentstraat.
We steken voorzichtig over en gaan opnieuw naar links.
Nu nemen we de eerste straat rechts (Processieweg).
De eerstvolgende straat links (Grote straat).
We volgen die tot aan de Jef Scherensstraat, die draaien we links in.
We blijven op deze weg tot aan de Hogeweg en gaan naar rechts.
100m verder nemen we de Kleine Molenweg en komen zo opnieuw
aan Hoogland.
Nu gaan we rechts, rechtdoor tot aan het rond punt.
We steken over en nemen aan het rond punt de Sint-Jansstraat die
we vervolgen tot we links de Walstraat kunnen indraaien.
De 2 T-kruispunten gaan we steeds rechts, voorbij nr 18 rechtdoor
tot aan het Werchterplein.
Direct naar rechts de Sint-Jansstraat in en voorbij de Slagersweg
gaan we links de Rochusstraat in.
Deze lopen we tot aan het einde.
We gaan dag naar links en nemen de Tremelobaan tot net voorbij het
containerpark.
Ga nu links de Beverlaak in, aan een T-kruispunt links richting
Werchter (nog steeds Beverlaak).
Net voor het centrum neem je rechts de Amerstraat.
Aan het pleintje neem je rechtdoor de O.L.Vrouw-straat. Op het einde
ga je naar rechts (Hoekje) tot aan de Nieuwebaan die we voorzichtig
oversteken.
Neem nu het fietspad naast de Demer tot je opnieuw aan de
Soldatenbrug komt.
Ga nu terug tot aan de Meander.

Tweede lus: (7,5 km)
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Voorbij het zwembad ga je links van het meer.
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Je volgt deze weg tot net voor een weide met herten. Neem het pad
hiernaartoe en loop tot aan een T-kruispunt (Kerhofstraat).
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Ga naar rechts en ga opnieuw rechts de Schoolstraat in.
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Loop deze tot aan het einde, steek de straat voorzichtig over, zo kom
je in de Hofakkerstraat.

24

Aan de Kroonstraat ga je rechts tot aan de Gildenstraat.
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Opnieuw rechts en onmiddellijk links Beversluis in.
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Blijf rechts en volg Beversluis. Ga rechts de Ambachtstraat in en
neem dan de eerste straat links (Gildenstraat).
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Steek nu voorzichtig over en ga links de Steenweg op Wezemaal in.
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Je volgt deze een heel eind tot je rechts de Zandstraat ingaat.

29

Neem de eerste straat links (Torenhoflaan).
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Voorbij een klein pleintje vind je rechts de Voetweg Groenstraat.
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Ga deze in en neem dan rechts de Kapelstraat.
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Op het einde van de fietsstraat ga je rechts de Beemdenstraat in.
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Via de Lozenhoek kom je in de Klaverstraat, ga nu altijd rechtdoor.
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Rechts van de Toren Ter heide neem je het weggetje.
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Voorbij de geitjes neem je links het zandweggetje (Abeno pad) dat je
tot aan een bruggetje brengt. Ga hier over en ga naar links terug
naar de Meander.

Veel succes met je zoektocht!!!
Nog even deze artikelen uit het reglement:
5

Er is erg veel aandacht besteed aan de veiligheid. Gebruik zoveel als
mogelijk het zebrapad of de oversteekplaats voor fietsers. Wees
steeds voorzichtig, je bent steeds de zwakste weggebruiker.
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Alle foto’s zijn genomen vanaf de openbare weg. Deelnemers
betreden nooit een privédomein tijdens de fotozoektocht.

