ROUTEBESCHRIJVING
Ga over de Parkeerplaats naar het pad voorbij het (west)einde van de P (aan de Doornse kant). Ga daar
LA en steek de N225 over. Ga RD over de toegangsweg naar Kaap Doorn. RD tussen sportveld en
weiland. Op verharde weg LA (Buurtweg).
NB Hier start de verkorte route vanaf de P bij de sportvelden aan de Buurtweg.
A Na 150 m RA Geersteeg. Na 200 m LA (onverharde laan). Verharde weg oversteken. Na 100 m bij
bankje (aan linkerkant) RA voetpad in langs weiland. Net voor einde bomenlaan (op kruising van paden)
RA en direct na de sloot LA over bospad langs de sloot.
B Het pad komt uit op verharde weg. LA. Op kruising met Gooyerdijk RD (Sandenburgerlaan). Na ruim
300 m RA. Volg de pijlen van het wandelnetwerk (paarse pijl op oranje ondergrond) over het nu en dan
slingerende bospad. Op de verharde weg LA en na 80 m RA (onverharde weg). Volg de pijlen van het
wandelnetwerk.
C Einde pad RA (ga op Knooppunt 49 richting K48). Einde pad RA (op K48, richting K87). Direct weer LA.
Op K87 LA bospad in (je verlaat het wandelnetwerk met de paarse pijlen). Einde pad met de bocht naar
links en weer RA. RD langs smalle doorgang bij hek, weiland oversteken en weer langs smalle doorgang.
D Einde pad RA en via plank weiland oversteken. Einde pad LA (eikenlaan in). Op verharde weg bij K22
LA ri K24 (net ervoor: bankje!).
Bij K24 RA over bruggetje en dan graspad langs wilgenrij in (richting K23). Na zo’n 600 m staat een
wegwijzer die aangeeft dat je RD moet. Dat is niet zo. Ga RA bij de boom (met vervallen uitkijkhut). Volg
het pad met bochten (links-rechts-links) langs de akkerrand naar het pad dat langs een lange rij wilgen
loopt. Dat komt na 600 m uit bij een asfaltweggetje.
Op verharde weg (bij K23) LA richting K25. Na 50 m RA over bruggetje en weilandpad in (hier verlaat je
weer het wandelnetwerk met de paarse pijlen). Op kruising van paden (met uitkijkhut voor de jacht) LA
wilgenlaan in. Je volgt de routeverkorter van het Klompenpad. De onverharde weg wordt verhard. Deze
met bocht naar rechts volgen. Bij K26 RD ri K27 over de Buntlaan.
E Routeverkorting naar P Buurtweg Op K26 LA richting K28 (Dwarsweg). Verharde weg oversteken. Bij
de volgende verharde weg RA. Einde weg LA. Na 100 m ligt de P aan de rechterkant.
Hoofdroute Bij K27 Buurtweg oversteken en onverharde weg (Buntlaan) in, ri K33. Op kruising voorbij
boshuis De Kleine Bunt op K33 LA ri K29. Bij verharde weg (K29) RD ri K77. Na 75 m RA. N225 oversteken
en LA en direct weer RA naar de P (of fietspad volgen naar de bushakte, 100 meter verderop).
Extra rondje Kaap Doorn Neem vanaf de oostzijde van de Parkeerplaats (waar je naar binnenreed) de
rood gemarkeerde route tot aan uitkijktoren De Kaap. Ga met de toren in je rug en zicht op de
beukenlaan LA. Het brede pad daalt met een flauwe bocht naar rechts. Net voor de verharde weg RA een
beukenlaan in (rechts van het pad staat een bankje). Bij kruising met de rode route RD, de laan volgen.
Op driesprong links aanhouden. Doorlopen tot N225. Je bent nu op de hoofdroute.

