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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst vanaf referentienummer 35 Destelbergen’ p.119 tot aan referentienummer 36 ‘Brug R4’ p.119
vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.) De markering werd aangepast.
Destelbergen - Brug R4 (35) > (36)
Wie de hoofdroute volgt, gaat aan de splitsing in een linkse bocht, vlakbij het centrum van
Destelbergen 35 rechtsaf, Bergenmeersstraat. Wie de Variant heeft gevolgd, gaat hier linksaf. Negeer
de eerste zijweg linksaf. Na een bocht naar links volg je nog 300 m en je komt uit aan het
Damvalleimeer (POI 52) , (Damvalleisingel). Sla linksaf, negeer alle zijwegen en volg verderop de oever
van het meer mee in een rechtse bocht. Sla na 1,1 km langs de oever linksaf, over een smal houten
brugje en een grindpad, Haasbilkwegel. Op het einde linksaf en aan de hoofdweg scherp rechtsaf naar
omhoog. Bij de splitsing steek je links de brug over de E17 over. Volg de bocht naar links mee en daal
aan de laatste boordstenen rechts af op een smal pad, over een houten brugje. Blijf het graspad volgen
rechtsom rond een grasveld tot op een straat. Steek schuinrechts over om het pad op de andere oever
te nemen. Na 500 m kruis je een grindweg en ga je rechtdoor. Terug op het asfalt ga je rechtdoor en
sla je linksaf tot onder de brug van de R4 (36).
De tekst vanaf referentienummer 36 ‘Brug R4’ p.119 tot aan referentienummer 35 ’Destelbergen’ p.119
vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.) De markering werd aangepast.
Brug R4 – Destelbergen (36) > (35)
Aan de andere kant van de brug van de R4 (36) sla je rechtsaf, Lagen Heirweg. Waar de straat een
bocht naar links maakt, ga je rechtdoor op een brede aardeweg. Je kruist een grindweg en vervolgt op
een smaller pad dat na 500 m uitkomt op een asfaltweg. Steek de straat schuinrechts over en neem
het pad op de andere oever van de beek. Volg het graspad linksom rond een grasveld tot je weer op
een straat komt. Sla linksaf. Je steekt de autostrade over en kiest bij de splitsing rechts. Daal af en
beneden ga je scherplinks op een smalle weg. Kies verder het pad rechts, Haasbilkwegel. Via een smal
houten brugje kom je op een bredere weg aan het Damvalleimeer (POI 52) , Damvalleisingel. Sla
rechtsaf. Na 1,1 km kom je aan een groot infobord in een haakse bocht naar links. Ga 200 m voorbij
die bocht rechtsaf in een verharde weg, (Bergenmeersstraat), negeer daarbij twee paden naar rechts.
Deze weg volgen, negeer een weg naar rechts en je komt aan een splitsing vlakbij het centrum van
Destelbergen (35) . Hier splitst de Variant af van de hoofdroute.
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