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TEKSTBESCHRIJVING
Aangepaste tekst voor tussen referentie punt 5 en 6
5 >> 6 0,8 km Je kunt je weg vervolgen door gebruik te maken van het opstapje of je loopt 50 m
naar links waar je door een houten poortje kunt.
Door het poortje naar rechts volg je het slingerend pad, de mensen die het opstapje genomen
hebben komen vanaf rechts weer aansluiten. Bij de volgende splitsing hou je links aan en loop je op
het zandpad de heuvel op. Je loopt hier door het heidelandschap met rechts uitzicht op een
grasvlakte. Aan het einde van het begrazingsgebied gaan je door het poortje, en neem je het
zandpad verder naar rechts.
Op de top kies je rechts een zanderig pad. Het pad daalt al snel en zo kom je terug op de grindweg
aan het begin van de wandeling; je bent hier maar 350 m van je vertrekpunt verwijderd! Loop op de
grindweg naar rechts en verlaat (met de rode route en het GR-pad) het Molenheidegebied. De weg
maakt een bocht naar links en bij een T-splitsing ga je naar rechts tot aan een brug.
Vanaf hier volg je verder de tekst in de topogids

Aangepaste tekst voor tussen referentie punt 8 en 11
8 >> 11 . 1,1 km . Volg bij het bezoekerscentrum de kiezelweg rechtdoor en houd de parking van
Hengelhoef aan je linkerkant; even verder kom je, langs een groene afsluitboom, aan de
Hengelhoefdreef. Volg nu eventjes de verharde Hengelhoefdreef naar rechts en bij de volgende
aanduiding van Fluxys, na 25 m, ga je schuin links een bospad in. Laat je leiden door de GR-tekens.
Volg dit slingerende pad en hou bij de eerste splitsing bovenop de helling links aan.
Bij de volgende splitsing naar links en dan de helling af tot op het niveau van de vakantiewoningen.
Aan het kasseiwegje naar rechts tot aan het laatste huisje van dit huizenblok en dan links afslaan.
Je komt nu aan een pleintje met een openlucht zwembad, hou dit links en aan de laatste woning
nummer 7 sla je rechts af tot op de grote asfaltweg die je dan naar links volgt.
Steek de hoofdstraat van Hengelhoef over en volg de bocht naar links. Bij de bank rechts af en dan
door een beukenbos om zo langs een wegafsluiting van zes afgezaagde biels te komen.
Je kruist de Roosterbeek en bereikt op een T-splitsing het einde van de camping van Hengelhoef 11,
waar je links gaat.
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