ENGELSE WERK WANDELING

2013-3

Afstand: ruim 6 km ; niet geschikt met kleine loslopende kinderen ivm autoverkeer en sloten langs het pad.
o

opmerking: u kunt punt 14 t/m 21 overslaan, gewoon rechtdoor lopen door het Engelse werk, waardoor de route
ongeveer 350m korter is

1.
2.
3.
4.
5.

loop, als u met de rug naar “camping Starnbosch” staat rechtsaf de Sterrebosweg in
na 370m het 1e pad rechtsaf, over een wal
na 50m, onderaan de wal rechtsaf; u komt achter de camping langs
na 450m bij het huisje Bertjan op een heuveltje het 2e pad rechtsaf
na 200m, aan het eind, bocht naar links volgen (u krijgt nu een paar huisjes aan de
rechterhand).
6. na 80m, na een bocht naar rechts, vóór een weiland, tegenover een wit houten huis linksaf,
een tamelijk onopvallend smal voetpad in
7. na 170m, aan het eind, rechtsaf, Zandwijkallee
8. na 200m, aan het eind, rechtsaf (verharde Heinoseweg) (let op autoverkeer)
9. na 110m met de bocht mee linksaf
10. na 150m rechtdoor tussen 2 pilaren door, Aalshorsterpad (dit is bij bord “verboden in te rijden).
11. na 550m, tegenover “De Aalshorst”, rechtsaf, een pad langs water
12. na 400m via een klaphek aan de rechterkant het Engelse werk in
13. na het klaphek rechtdoor het middelste pad nemen.
14. Bij Y-splitsing rechtsaf
15. bij de volgende Y-splitsing ook rechtsaf (aan uw linkerhand water; even later aan uw
rechterhand de deur van de vleermuizenkelder
16. op T-splitsing rechtsaf
17. voor het hek rechtsaf; na ong. 15 m ziet u rechts aan de overkant van het water de
“vleermuizeningang” van de kelder, een gespleten ornament
18. voorbij bord “Ons laantje” bij kruising rechtsaf (ja u bent hier eerder geweest).
19. op Y-splitsing linksaf
20. op 4-sprong linksaf, een bruggetje over
21. aan het eind rechtsaf tot het hek
22. verlaat het Engelse werk via een klaphek (rechts) in het verlengde van punt 11
23. rechtsaf de verharde Heinoseweg op
24. na 200m 2e pad linksaf (bordje “opengesteld” en slagboom – dit is voorbij de Marswetering)
25. na 300m rechtsaf bij Jan’s bankje
26. na 20m linksaf (let op niet duidelijk te zien) (sorry voor die omgevallen boom op het pad)
27. na 100m rechtsaf, Bergerallee, een brede zandweg
28. steek na 250m de Diezerstraat (zandweg met fietspad) over en ga rechtdoor.
29. Daarna bij kruispunt rechtdoor.
30. Na paaltje met een pijl er op de richting van de pijl volgen.
31. Bij volgende paaltje met pijl er op deze niet volgen. U loopt gewoon rechtdoor.
32. Aan uw linkerhand ziet u een onopvallend paaltje “niet betreden” van Natuurmonumenten
laag bij de grond ziet met wat prikkeldraad; rechts staat een “grafpaaltje” u gaat hier rechtsaf.
33. volg de hoofdroute (greppels oversteken!) op dit slingerende pad.
34. Bij 2e greppel op deze route deze oversteken en de pijl op het paaltje volgen
35. Bij einde pad, einde route

