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WANDELROUTE

LOOPGRAVEN WOI
Parkeren bij Star Tankstelle aan de
Beeker Straße 250 – Emmerich
(ligt aan de weg Beek – Elten)

WAARSCHUWING
Mountainbikers maken ook deels
gebruik van deze route en kruisen
wandelpade.

1.

Start vanaf parkeerterrein bij Star Tankstelle

2.

Sta met de rug naar het Tankstation, neem het pad links en ga het
Bergherbos in
ONTDEKKING
Bergherbos

3.

Na ca 200 m rechts loopgraven uit de WO1
ONTDEKKING
loopgraven

4.

Na loopgraven bij ijzeren zuil rechtsaf
ONTDEKKING
ijzeren zuil ‘granaat’

5.

Zo’n 50 meter verderop liggen tussen de varens aan de rechterhand
restanten van een bunker uit WOI
Let op!
Vanaf links Mountainbikeroute

6.
7.

Op kruising rechtdoor
Pad rechts aanhouden
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ONTDEKKING
links ijzeren zuil ‘eiken hakhout’
8.
9.

Pad vervolgen, bij kruising rechtdoor.
Bij aanwijsbord: ‘De Sprung’ rechtsaf
ONTDEKKING: De Sprung

10.
11.
12.
13.

Loop door tot bord ‘Spelen in de beekloop’
Ga via de stapstenen naar de andere zijde van de beek
Volg het pad
Op 5-sprong: 2e pad links aanhouden (Hollandse Heide)
ONTDEKKING
Hollandse Heide

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kijk bij het bankje even om: uitzicht op de Eltenberg met links kerk van
Hoch-Elten
Op T-kruising rechtsaf
Na circa 50 - 75 m ga in de oksel van het pad rechtsaf = smal pad
Op T-kruising: linksaf
Op T-kruising: rechtsaf
LET OP!
VANAF RECHTS MOUNTAINBIKEROUTE
ONTDEKKING
Uitkijktoren Hulzenberg

20.

Houd toren rechtsachter en ga linksaf naar beneden
LET OP!
VANAF LINKS MOUNTAINBIKEROUTE

21.
22.
23.
24.
25.

Steek brede zandweg over en loop tussen lage slagbomen door
Op Y-kruising links aanhouden
Volg dit pad lange tijd, ca. 600 meter
Op kruising rechtdoor
Op Y-kruising links aanhouden
ONTDEKKING
rechts: ijzeren zuil Laak (Middeleeuwse markgrensweg)

26.

Op kruising rechtdoor
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27.

1e Pad links
Pad gedurende ca. 600 meter volgen, zijpaden negeren
Op grote kruising rechtsaf (houd bankje schuin links in de rug)
Bij bord ‘Speelnatuur OERRR’ linksaf
ONTDEKKING
Speelbos OERRR

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Na ca. 50 meter linksaf, pad langs bosrand
Houd open veld aan rechterhand en blijf pad volgen
Bij 3-sprong rechtsaf (open veld door bomen nog zichtbaar)
Na ca. 300 meter steek kruising over en vervolg pad langs bosrand
Houd open veld aan rechterhand
Vervolg het pad ca. 550 – 650 meter door het bos en negeer alle zijpaden
Steek de brede zandweg over en vervolg het pad
Volg pad tot 3-sprong
Ga rechtdoor, houd weiland rechts van u
Op T-kruising: rechtsaf
Op T-kruising linksaf richting startplaats
ONTDEKKING
Grenspaal 696

