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• Vanaf de Walnoot langs de vijver aan
de achterkant naar het pastoor de
Beerpad dat langs de Dommel ligt, hier
linksaf, de Wittehoeveloop volgen tot
bij het hekje daar links.
• Schuin rechtdoor tot aan de 2e weg,

Gemeenschapshuis De Walnoot

5282 GC Boxtel

daar links en weer rechts de Van Ran-

0411- 673485

derodestraat in, tot de kruising met de

www.dewalnootboxtel.nl

Keizerstraat, hier links af.
• Aan het eind van de Keizerstaat de

email: dewalnoot@gmail.com
de blauwe route afstand 3.1 km

Baandervrouwenlaan oversteken tussen de flats door en daar het zandpad

De flats aan de Baanderherenweg zijn deels

volgen tot de Parkweg.

afgebroken en opnieuw gebouwd en deels
gerenoveerd.
De flat rechts is gerenoveerd, de flat links is
nieuw. Het zgn visgat is gegraven, het zand
is gebruikt voor de A2 en de huizenbouw in
Selissenwal
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• Klein stukje naar links over de Parkweg
en dan oversteken het pad in,

Reginahof 1

Aan de linkerkant van dit pad ligt Moorwijk
een klein bosgebied met daarin gelegen het
’s Heerenven. Het daar toen aanwezige Huize
Moorwijk was het diocesaan centrum van het
bisdom Den Bosch. Het was een RK Cursus- en
Vormingscentrum maar werd ook gebruikt
voor school‐ en verenigingskampen. Er was
een poort met het opschrift ‘Moorwijk’. In het
bijbehorende bosstond ook een blokhut.
Deze zijn afgebroken en op het terrein is een
appartementcomplex gebouwd.

Ommetje Rondom
3

•A
 an het eind van het pad linksaf de
Halderheideweg op.

Een projectontwikkelaar wilde op het terrein meer appartementen en vrijstaande woningen
bouwen. De plannen vormen jarenlang de inzet voor een slepend juridisch conflict waarin
meerdere keren bemiddeld moest worden.
Bij de inrit van huisnummer 25 staan nog de pijlers van het toegangshek Moorwijk
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• a an het eind van de Halderheideweg

Dit park heet Molenwijk. Dit gebied (ruim 20 ha) was vroeger een uitloper van de Kampina.

linksaf en dan rechtsaf schuin het bos-

Eeuwenlang lagen er woeste gronden. In het kader van de werkverschaffing werd in 1930

pad in, dit pad volgen tot de speeltuin

een begin gemaakt van een wandel‐ en sportpark.

en hertenkamp,, hier links (de verharde

In 1964 werd het hertenkamp De Groene Waranda geopend. In het hertenkamp bevindt zich

weg volgen kan ook dan bij de slag-

ook een bijenhal.

boon links)

5

•n
 a het hertenkamp rechtsaf , het pad

Dit is feitelijk een redoute die ten tijde van ko-

links volgen, dit loop rond de zgn

ning Willem I is aangelegd.

Heksenberg

In feite waren de redoutes kleine forten; aarden wallen met een gracht. De wal gaf de
soldaten beschutting om zich daar te verschansen met geweren en kanonnen
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•e
 n langs de tennisvelden van Merletten. (liggen rechts)

In 1935 werd een ‘verpozingslokaal’ gebouwd, waar in de 19e eeuw de twee molens van de
papierfabriek stonden. Willy Adelaars was tot 1937 de eerste uitbater. In 1952 breidde Van
Hellemont het paviljoen uit met o.a. gastenverblijf. In 1978 werd er een grote zaal

•H
 et pad oversteken naar het restaurant

aangebouwd. Molenwijk is is nu een restaurant

Molenwijk,

7

•n
 et na restaurant Molenwijk rechtsaf

In 1933 werd het openluchtbad in het ven in

het pad langs het Leijsenven een eindje

gebruik genomen. Het heeft tot 1976 dienst

volgen

gedaan.
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•B
 ij splitsing (rechts staat de Lange Lei,

In 1933 werd het gemeentelijk voetbalveld in

(zie voor info kunst in Selissenwal j)

Molenwijk verpacht aan ODC. Aan westrand
van het park bevindt zich het hoofdveld en
tegenover het hertenkamp aan het Essche
Heike de 2e locatie
In 1936 vond de opening plaats van het hockeyveld van MEP (Mihi Est Pila= Mij is de bal
d.i. Ik heb gewonnen). Dit ligt ook oostkant
van het park
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• links aanhouden het bruggetje over
en rechtsaf, dan de 2e straat links in, de
Redoutestraat
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•b
 ij de rotonde de weg oversteken en
meteen linksaf, net na de Banier, gebouw met tren Magere Josje (zie ommetje 1) rechts en na de winkels rechts
naar het start/eindpunt, de Walnoot

Aan het eind van de Redoutestraat bevindt zich een bosgebiedje met daarin het protestantse kerkhof, ingang is aan de andere kant

