Holterberg
Herfstwandeling
We kiezen het Hazenpad

Wandeling
Deelname
Organisatie
Start

:
:
:
:

Ongeveer 10 of 15 km.
Individueel, geheel op eigen risico.
Vrienden van het Hoolterpad.
Camping de Holterberg
Reebokkenweg 8 Holten
www.holterpad.nl
www.velocitasholten.nl

Wij wensen u een prettige wandeling toe. Honden aan de lijn!
Route beschrijving:
1 – Vanuit de Kantine rechtsaf naar ingang Camping.
2 – Bij ingang Camping op asfaltweg rechtsaf. Reebokkenweg.
3 – Voorbij inrit van huisnummer 2 eerste pad rechtsaf.
Dit pad loopt rechts langs een maïs akker.
4 – Voorbij schuurtje, pad bos in vervolgen.
5 – Bospad links, in de lengte, midden door bos vervolgen.
6 – Einde bos rechtsaf. Daarna pad naar links tussen akker en wei volgen
7 – Einde Boschrandpad rechtsaf (voorbij slagboom)
8 – Einde Eeckholtsweg linksaf. (Enkweg)
9 – Einde Enkweg linksaf. (bij paal M57)
10 – Voorbij Wereldtijdpadpaal 978 rechtsaf. (Enkweg)
11 – Einde Enkweg, asfaltweg oversteken. Sparrenweg vervolgen.
12 – Eerste pad rechtsaf. Bergpad.
13 – Einde Bergpad linksaf. Ericaweg
14 – Eerste weg linksaf. Richting huisnummer 2 - 4
15 – Eerste bospad rechtsaf. Bij grote eik en bankje
16 – Grintweggetje oversteken en bospad vervolgen.
17 – Bospad links aanhouden. Heuveltje af.
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– Onderaan heuveltje bospad rechts aanhouden.
– Op splitsing, bospad linksaf. Richting trap.
– Inrit schuin oversteken. Bospad vervolgen.
– Einde Dikkerspad rechtsaf. Motieweg.
– Eerste bospad linksaf. Tussen hek door wringen.
– Onder in dal bospad linksaf. Pad onderin dal vervolgen.
– Op kruising met paden rechtdoor
– Eerste bospad rechtsaf. (Dit is bij een omgevallen boom)
– Einde bospad zandweg schuin naar rechts oversteken en bospad
vervolgen bij oranje SBB bord.
– Einde pad linksaf.
– Bij Wereld tijdpad paal 1876 bospad rechtsaf.
– Einde Kees Bos pad rechtsaf. Helhuizerweg.
– Eerste zandweg rechtsaf. Panoramaweg. Bij Helhuizerweg 16
- Eerste bospad linksaf. Bij bankje en oranje paal M48.
– Op splitsing bospaden rechtsaf.
– Op kruising bospaden rechtsaf. Bij paal met gele pijl.
– Eerste bospad linksaf.
– Einde bospad rechtdoor. Zandweg oversteken. Bij paal M23 kiezen
wij het Hazenpad.
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10 km gaat 1e bosweg rechtsaf en vervolgt de route bij routepunt 49

15 km gaat rechtdoor en vervolgt de route bij routepunt 37
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Eerste bosweg linksaf.
Eerste bospad rechtsaf.
Einde bospad linksaf.
Eerste bospad rechtsaf. Bij bankje.
Bij eerste bospad rechts lopen we rechtdoor maar we kunnen hier
even de route verlaten om de onderduikers hut te bekijken.
– Einde bosweg rechtsaf. Bij paal M20. (Links monument)
– Op de kruising bij fietsknooppunt 61 rechtdoor. Van Heekweg in.
– Tweede bosweg links. Bij oranje paal M18
– Bij geel bord ‘Sprengenberg’ bosweg rechtdoor vervolgen.
– Einde bosweg linksaf.
– Eerste bospad rechtsaf. Bij oranje SBB bord en bankje.
– Tweede bosweg linksaf.

49 – Einde bosweg, asfaltweg oversteken en bospad vervolgen.
50 – Einde bospad, zandweg oversteken en bospad vervolgen.
51 – Eerste bosweg linksaf.
52 – Eerste bosweg rechtsaf.
53 – Tweede kruising linksaf. Bij oranje paal M51. Vossenweg.
54 – Eerste bosweg rechtsaf. Oude Hellendoornseweg.
55 – Eerste bospad linksaf.
56 – Eerste bospad rechtsaf. Midden in het bos.
57 – Eerste bospad linksaf.
58 – Einde bospad rechtsaf. Eekhoornweg.
59 – Voorbij Canadese begraafplaats Eekhoornweg links aanhouden.
60 – Kruising oversteken. Eekhoornweg vervolgen.
61 – Einde Eekhoorweg, zandweg oversteken en bij ANWB paddenstoel
Camping vervolgen.
62 – Pad over Camping vervolgen tot Kantine.

pad richting

