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TeVoet Jubileumroute 25 Spoorpad Axel (Z) 

Route van Chris Louwerse. 

Lengte van de wandeling: 14 km (korte variant 8 km). Onverhard: 50 %.  
Startpunt: voor de deur van Museum Het Warenhuis, Markt, Axel. 

Voor informatie over de 22 Kijkpunten onderweg: zie het aparte document. 

 

 
 

Routebeschrijving 

 
De route volledig gemarkeerd, ook in omgekeerde richting dmv gele streepjes. 
Meestal ook middels gele pijlen op groene ondergrond van het Wandelnetwerk Zeeland (WNW). 
In de beschrijving worden deze stukken uitsluitend beschreven door de opvolgende 
knooppuntennummers.  
Daar waar de route afwijkt wordt ze beschreven. Deze stukjes zijn alleen gemarkeerd volgens de 
gele streepjes.  
De V staat alleen bij een begin van een variant of verkorting!  
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Start vanaf de deur van het museum, om de markt heen (markt aan de rechterkant houden) 
Weststraat.  Knooppunten: 44 – 45 – 69- richting 77  
 
Ommetje langs de watertoren en de insectentuin: Vanaf de Kinderdijk: door het hek (of links 
naast een gemetselde paal = smalle doorgang) naar de Watertoren. Via trapje rechtsaf naar 
beneden, linksaf en brugje over, rechtsaf door bijen/insectentuin. Naar links blijven draaien en 
rechtsaf langs de tweede bank. Nu steeds rechtdoor. Op het eind tweemaal rechtsaf naar een 
hoge trap. Daar kom je bij knooppunt77, richting 66 
 
Ommetje door het bos. Volg wandelnetwerk (WNW) richting knooppunt 66 langs zweefvliegveld. 
Waar WNW linksaf gaat, aan de overkant van de greppel linksaf.  

 
V Wie geen slingerend paadje wil volgen dwars door het bos, gaat rechtdoor en volgt 
richting knooppunt 66).  

 
Even verder, waar de boomstammen wat ruimte laten, naar rechts, linksaf gaand wordt het een 
smaller pad, slingerend; na een scherpere bocht naar rechts, naar links en weer naar rechts 
ongeveer rechtdoor. Rechtsaf en via een halve cirkel naar een poel. 
 

V als het water te hoog staat even hiervoor naar links.  
 
Steeds naar links draaien en met een bocht naar links en rechts een breed pad bereiken. Nu 
rechtsaf parallel aan een asfaltfietspad = links achter een bosrandje. Achter een greppel schuin 
naar rechts. Je komt dan weer op het wandelnetwerk.  
 
Knooppunt: 66 – 67 – 68  
 

V Verkorting: als je de korte route wilt lopen, ga dan bij knooppunt 68 rechtdoor, Lageweg, 
op de rotonde rechtdoor Westsingel. Let op: blijf de Westsingel volgen (links aanhouden, 
rand van de bebouwing). Einde Westsingel (voor parkje) rechtsaf Singelweg. Richting 
knooppunt 43, daarna richting 44 tot de Markt. 

 
Vanaf knooppunt 68:  – 55. Ga bij viaduct even rechtdoor tot boven voor het uitzicht. Dan terug 
naar de trap. Knooppunt 20 – 30 – 36 – richting 43.  
 
Ommetje langs oude spoorwegovergang Bij de afslag naar links , na een graspad even rechtdoor 
lopen over grasveld tot in de hoek = plaats van oude spoorwegovergang. Daar naar links naar 
knooppunt 43, vervolgens richting 44.  
 
Maak onderweg een ommetje om de molen: voor de molen trap op en nogmaals linksaf trap op = 
schelpenpad. Later trap af en linksaf.  
Vervolg de route tot de Markt (eindpunt). 

 


