wandelroute Starnbosch 2013-02
Lengte ongeveer 3 kilometer.
Aard van de route door het bos en lang bosrand. Grotendeels over zand- en bospaden.

1. Vanaf Camping Starnbosch gaat u rechtdoor het bos in.
2. Na dat u 2 keer over een slootje bent gekomen via een kronkelpaadje
Gaat u nog steeds rechtdoor tot dit pad eindigt.

Vraag 1: hoeveel zand zit er in een kuil van 1,25 x 0,8 x 1 meter?
Antwoord: ________________________________
3. Bij het einde pad gaat u rechtsaf. Loop dit pad helemaal uit.
4. Nu kom je op een zandweggetje: daar rechtsaf.
5. Bij einde pad op zandweg (Sterrebosweg) rechts af.

Vraag 2: Welk beroep heeft de man op onderstaand visitekaartje?

A. Leemstar
Antwoord: ________________________________
6. Indien u moe bent loopt u rechtdoor en einde route bij de camping. Maar beter is bij eerste pad
aan linkerkant de heuvel over.
7. Over de heuvel rechts aanhouden. U loopt nu achter de camping langs.
8. Dank ziet u een huisje links op een heuvel.
Bij het huisje staat u ook op een zeer belangrijk punt in het bos. U weet dat het bos waarin u
loopt ‘Het Sterrenbos” heet. Daar is ook de naam van de camping in het plaatstelijke dialect
uit ontstaan Starnbosch. Dit bos heet niet zo door de wereld beroemde mensen die er in wonen
maar door de stervorm waarin de paden lopen. Bij het huisje staat u in het middelpunt van de
ster. Van hieruit lopen alle wegen en landlijnen in stervorm. Op een kaart is dit duidelijk te
zien. Tot zover even het vvv praatje.
9. Bij huisje op de heuvel aan linkerkant gaat u het pad rechts in. (of u loopt het hek van de
camping in en einde route).

Vraag 3: hoe heet het bos rondom camping Starnbosch?
Antwoord: ________________________________

10. Bij pad aan de linkerzijde het pad rechtdoor vervolgen.
11. Dan komt u aan bij een 5-sprong (niet geheel duidelijk, let dus op). Ga daar rechts de heuvel
over.
12. Over de heuvel rechtsaf de Sterrebosweg op.
Even weer voor de info: Door het aanleggen en planten van de zojuist beklommen heuvelrug
(zowel links als rechts gelegen van de camping) is het hele bos aan beide zijden ontstaan. De
heuvelrug is genaamd “De Bokkenberg”. Op het pad waar u nu loopt is de scheidslijn van
bosperceel eigenaren. De bossen rondom zijn namelijk eigendom van landgoederen. Het
gedeelte aan de linkerkant van de weg behoort tot Kasteel Rechteren. Dit bosgedeelte heet het
Rechterenseveld. Deels is dit ook eigendom van natuurmonumenten. Het bosgedeelte rechts (en
ook een deel van de camping) is eigendom van Landgoed Den Aalshorst.
13. Bij de camping einde route.

Vraag 4: hoeveel kampeer plaatsen zijn er op de camping?
Antwoord: ________________________________

We hopen dat u veel plezier heeft gehad.

