Startpunt is bij Staminee D’n Eigenwijze aan de Keijenhurkseweg 1 te Vessem

1. Laat D’n Eigenwijze aan uw rechterhand liggen en loop noordwaarts richting Stroomkesberg
2. Op de kruising bij Stroomkesberg aangekomen, oversteken en linksaf de weg over het
fietspad vervolgen
3. Net voor recreatiepark Kempenzoom rechtsaf de zandpad in. Na 200 meter met haakse
bocht mee linksaf
4. Zo’n 750 meter rechtdoor lopen. Eerst licht het recreatiepark aan de linkerkant, daarna aan
de rechterkant. Verder rechtdoor het bos in
5. Bij de 5 sprong van zandpaden 2e weg rechtsaf. Aan de linkerkant ziet u de kassen van
biologische tuinder Oirschot Organics
6. Na zo’n 200 meter komt u bij het 1e werk; De Beerse Strijkster van Tom L’Istelle.
7. Weg vervolgen tot aan de Kleine Beerze. Net voor de beek de pad rechts langs de beek
vervolgen.
8. Na een paar honderd meter steekt u de stuw over en vervolgt de weg nu aan de andere kant
van de stroom
9. Na zo’n anderhalve kilometer ziet u aan de linkerkant het kunstwerk van Rebecca
Oevermann ; A view on/off birds
10. Route verder vervolgen. Na zo’n 750 meter (zo’n 100 meter voor de stuw) kunt u linksaf de
zandpad in die bekend staat als ‘Hazenloop’
11. Vervolg de weg tot aan de Heikesestraat. Sla hier linksaf.
12. Na 700 meter ziet u tegenover camperparkeerplaats De Spekdonken links in de wei het werk
van Timm Donke & Thieu Custers ; De Kamer van de Kleine Beerze
13. De weg weer terug vervolgen naar de Hazenloop en terug naar de Kleine Beerze.
NOOT : na de hermeandering van de Kleine Beerze (die start in 2021) zal er een logische
route komen van het werk View On/Off Birds naar de Kamer
14. Aangekomen bij de Kleine Beerze naar links de route vervolgen langs de Kleine Beerze. De
stuw rechts laten liggen
15. Doorlopen tot aan het brugje bij het Heike. Hier staat het kunstwerk van René Oploo ;
Fundament
16. U loopt weer terug langs de beek en steekt nu bij de stuw de beek over.
17. Hier de beek nog zo’n 100 meter blijven volgen. Dan met de pad mee linksaf slaan. Na 100
meter weer rechtsaf.
18. Na wederom zo’n 100 meter een klein stukje grasland oversteken tot u in een pad aankomt
met een dubbele bomenrij en veel struweel.
19. Hier linksaf slaan en de pad vervolg richting de bebouwing.
20. Bij een bankje met een afdakje vind u links in het struweel het kunstwerk van Iris Hofland ;
De Stilte Weder Lief
21. Vervolg de weg naar de verharde weg Donk. Hier rechtsaf slaan
22. Na zo’n 50 meter de weg links volgen (Achterste Donk)
23. Na een kleine 100 meter bij wandelknooppunt 32 rechtsafslaan en de route volgen naar
knooppunt 31
24. Dat betekent na 100 meter linksaanhouden en iets verderop weer rechtsaf het pad door het
bos, parallel aan de provinciale weg volgen
25. Aan het einde van de pad linksafslaan, De weg Stroomkesberg oversteken naar de Ing. Van
Meelweg
26. De weg rechts aanhouden en het zandpad op richting wandelknooppunt 31. Hier rechtsaf
slaan.
27. U bent nu weer op de Keijenhurkseweg en loopt nu weer naar Staminee d’n Eigenwijze
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