Ommetje “De 4 landgoederen”
Velden-Schandelo

Enderhof, De Vleês, Dassenrijk, Schandelose Heide

Afgelopen jaren is er veel veranderd in het buitengebied bij Velden-Schandelo. De bij veel ouderen bekende
scharrelvarkensbedrijven van de families Geelen, waar men met de kinderen langs de biggetjes liep, en de terreinen
van de familie Soberjé zijn veranderd in landgoederen. Hierdoor zijn oude paden weer opengesteld en zijn nieuwe
ontstaan. Door dit “Ommetje” te lopen ziet men hoe mooi de omgeving van Velden is en hoe de nieuwe landgoederen
daaraan bijdragen.
U loopt over oude kerkepaden, door nieuwe natuurterreinen en langs historische gebouwen.
Het ommetje “De 4 landgoederen” is onderdeel geworden van de “Binnenste-Boète” wandelingen van de
Stichting Veldense Volkscultuur en komt langs het beeld van de “Gekke Maondaagvierder” aan de Voort.
Dit “Ommetje” is vanaf de markt aangegeven met bordjes en paaltjes met nummer 5
Start op de Markt te Velden bij de fontein.
Loop richting stoplichten N.271, oversteken en links voorlangs “ Het Wapen van Velden” en direct rechts, volg de oude
Schandelose weg. Ga voor nr.7a linksaf, daarna rechts over de parkeerplaats van sporthal “de Visgraaf”, vervolgens linksaf
het zg.”Vilgertpaadje” volgen tussen de sportaccomodaties door. Einde paadje links aanhouden de Vilgert op.
Na Vilgert nr.36 rechtsaf, en dan steeds rechtdoor, passeer het bruggetje over de Latbeek (***** hier eindigt de
tussenroute ) en dan steeds rechtdoor tot de eerstvolgende Y-splitsing, hier rechts, richting Landgoed “ Enderhof”. Dit
pad is een hersteld oud Kerkepad. De Boerderij “Enderhof” is de oudste oorspronkelijke boerderij van Schandelo. Vroeger
“Aen gen Eijndt”.
Voor de boerderij op de verharde weg “Schandelo”, rechts en direct links. Rechts ziet u een beeldentuin. Op de
eerstvolgende Y-splitsing links aanhouden en na nr.13a rechtdoor. U bent nu op het gebied van Landgoed “de Vleês” en iets
verderop is links een observatiehut bij een dassenburcht. De weg volgen. Voorbij huis 13b op het Landgoed ”Dassenrijk”,
ligt rechts het “Lamersbos”. Einde weg links. (gaat u hier rechts, dan komt u na 300m op het streekpad “MaasduinenNierspad”)
In de volgende bocht bij het bordje “open gesteld” linksaf het pad op, dit volgen. In de weilanden links en rechts liepen
vroeger de scharrelbiggetjes, nu paarden (Haflingers) en zoogkoeien met kalveren (Limousin). Einde pad rechts, na 50
meter linksaf. Na de poel einde pad rechts en op T-splitsing weer linksaf. Hier staat een infomatiebord over het
“Scharrelbos” en kunt u in de herfst nootjes zoeken.
30 m voorbij de groene tanks van de kas bij het bordje “open gesteld” rechts en direct weer rechts. De paarden in de wei
links zijn Tinkers. Rechts staat een informatie/schuilhut en begint het “Natuurpad” . Dit “Natuurpad” is nog in
ontwikkeling, er komt informatie over de diverse bomen en planten. Dit pad opgaan. Aan het einde links. In het open bosje
rechts geniet het laatste scharrelvarken “Kuub” van zijn pensioen. Dit pad volgen, het buigt haaks naar rechts , einde pad
links. Op de Ysplitsing rechts aanhouden en op de kruising iets verder rechtdoor gaan. Bij de volgende kruising rechtdoor,
de weg buigt iets naar links. Volgende afslag links, rechts ligt nu een open landbouwveld.
Dit pad aflopen tot u bij de Voort uitkomt. Hier staat het beeldje van de “Gekke Maondaagvierder”. Niet de weg
oversteken maar het zandpad direct scherp naar links nemen.
Aan het einde komt U op een verharde weg, de Bong, hier rechts. Voor de bosrand aan de linkerkant, linksaf het pad volgen
tussen bos en weiland. Steeds rechtdoor, einde pad links aanhouden en daarna rechts tussen een oud voetbalveld en de
manege aan de linkerkant en rechts de begraafplaats.
Einde pad rechtdoor tot de Molendijk, daar rechtsaf. Rechtdoor en de Rijksweg N271 oversteken richting Hasselt. (zie
verder +++++)
***** (verkorte route of start bij de parkeerplaats begraafplaats – volg route nummer 1) Op de Molendijk rechtsaf en
direct links de Berkenlaan volgen en 2’ weg rechts, de Eikenlaan in. Voor de Latbeek linksaf, het pad langs de beek volgen,
de Hasselderheidelaan oversteken en einde pad linksaf en u bent nu op de wandelroute bij het bruggetje over de Latbeek.
(zie verder *****) Of u gaat rechtsaf richting Vilgert voor de route naar het eindpunt, de Markt.
+++++ (vervolg route)
Bij T-splitsing rechts aanhouden, bij Hansenhof (streekmuseum, 's zomers op zondagmiddag open) rechtdoor naar
Conenhof en de weg volgen over de Maaskade naar het veer Velden-Grubbenvorst. Hier is de aansluiting met het Pieterpad.
Na het veer links de Veerweg volgen. Voor de school rechtsaf de Stapperstraat in, na 75 meter, links het
Knotwilgenpaadje op. Achter de speeltuin is de bongerd “d'n Alde Bekker” te zien van Natuur-en Milieuvereniging Strix
Aluco. In deze boomgaard staan authentieke appel, peren en pruimenrassen. Het pad volgen tot aan de Kloosterstraat,
rechtsaf en bij de kerk links naar eindpunt de Markt.
Totale route; 10,9 km, (2 uur 30 min)
Verkorte route vanaf de parkeerplaats bij de begraafplaats aan de Molendijk via Hasselderheide; 6,5km, (1 uur 30 min)
Ook kunt u starten op de parkeerplaats van het Limburgs Landschap aan de Voort, bij het beeldje van de “Gekke Maondagvierder”.
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