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Wandelroute blauw 3,4 km

Wandelroute geel 3,1 km

Omleiding na sluiting 
overweg Jonkheerpad 800 m.

! Wandelroute, geschikt voor 
rolstoel 2,7 km

Afsluiting overweg Jonkheerpad

Toekomstige locatie tunnel 
(Gereed in 2023)

" Toekomstig vlonderpad
(gereed in 2023)
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Jonkheerpad
Oud recht voor spoorwegovergang 
Al sinds de aanleg van de spoorlijn in 1865 ligt er een spoorwegovergang op Landgoed Nemerlaer. 

De toenmalige eigenaar van het landgoed, Donatus Alberic van den Bogaerde van Terbrugge,  

nam er geen genoegen mee dat zijn grondgebied doorkliefd zou worden door de nieuwe  

spoorlijn. Hij spande een proces aan en ontving een fikse schadeloosstelling.  

Om op het afgesneden deel van zijn landgoed te kunnen komen, werd voor  

de jonkheer een aparte overgang gemaakt. Het verhaal gaat dat hij zelfs  

het voorrecht had om de trein te laten stoppen. Een knecht zou dan de  

machinist waarschuwen door met een rode vlag te zwaaien. 

Legenda

Kasteel Nemerlaer

Natuurpoort

Informatiebord

Parkeerplaats

Wandelroutes

3,4 km

3,1 km

2,7 km (geschikt 
       voor rolstoel)

Let op! De onbewaakte spoorwegovergang voor wandelaars is  
met ingang van 20-12-2021 afgesloten vanwege veiligheid.  
Wandelaars kunnen gebruik maken van de overweg in de Posthoornseweg. 

In 2023 realiseert ProRail een tunnel op de plek waar ook de  
Essche Stroom onder het spoor door gaat. 

Meer informatie: www.prorail.nl/jonkheerpad
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overweg Jonkheerpad (800m)


