Routebeschrijving 5 km:
-

U start op ’t Sas na ’t Sas 16
Bij eerste bocht linksaf grasbaan in langs de Leije pad volgen tot aan harde
weg.
Bij harde weg rechtsaf slaan.
Op splitsing met zandbaan linksaf de zandbaan in.
Bij 2e bospad linksaf. (langs slagboom af)
Einde pad linksaf pad volgen richting knooppunt 40.
Bij knooppunt 40 rechtsaf het bruggetje over
Linksaf grasbaan volgen tot aan de harde weg
Op harde weg rechtsaf
1e harde weg links
Deze volgen tot aan Uw startpunt.

De organisatie van wandelen voor lucht wenst u een fijne wandeling.

Routebeschrijving 8 km:
-

U start op ’t Sas na ’t Sas 16
Bij eerste bocht linksaf grasbaan in langs de Leije pad volgen tot aan harde
weg.
Bij harde weg rechtsaf slaan.
Op splitsing met zandbaan linksaf de zandbaan in.
Bij 2e bospad linksaf, langs houten slagboom af
Einde pad rechtsaf.
Bij wandelknooppunt 52 bospad linksaf, via knooppunt 53, 54, 57, 42 tot
knooppunt 40. Bij knooppunt 40 rechts het bruggetje over.
Linksaf grasbaan volgen tot aan de harde weg
Op harde weg rechtsaf .
1e harde weg linksaf
Deze volgen tot aan Uw startpunt

De organisatie van wandelen voor lucht wenst u een fijne wandeling.

Routebeschrijving 13 km
-

U start op ’t Sas na ’t Sas 16
Bij eerste bocht linksaf grasbaan in langs de Leije pad volgen tot aan harde
weg.
Bij harde weg rechtsaf slaan.
Op splitsing met zandbaan linksaf de zandbaan in.
Bij 2e zandpad linksaf, langs houten slagboom af.
Einde pad rechtsaf.
Einde rechts. U loopt langs wandelknooppunt 52 naar 51 waarbij u links het
fietspad op gaat en bij de grote bank linksaf slaat de zandbaan in.
Daarna volgt U de wandelknooppuntenbewegwijzering naar knooppunt 55
U komt ondertussen langs ’t Ven De Halve maan.
Bij knooppunt 55 gaat U naar knooppunt 56
U loopt nu de Regte Heide op naar knooppunt 01.
Vanaf 01 gaat U naar de knooppunten 27 – 26
Vervolgens volgt U weer de knooppunten: 59 – 58 – 57 – 42 – 40
Voor knooppunt 40 gaat u rechtsaf over het bruggetje. Dan links langs De
Leije tot u op de harde weg komt.
Op de harde weg gaat U rechtsaf
1e harde weg linksaf
Weg volgen tot aan Uw startpunt

De organisatie van wandelen voor lucht wenst u een fijne wandeling.

Routebeschrijving 21 km
-

U start op ’t Sas na ’t Sas 16
Bij eerste bocht linksaf grasbaan in langs de Leije pad volgen tot aan harde
weg.
Bij harde weg rechtsaf slaan.
Op splitsing met zandbaan linksaf de zandbaan in.
Bij 2e zandpad linksaf, langs houten slagboom af.
Einde rechts. U loopt langs knooppunt 52 naar 51 waarbij u links het fietspad
op gaat en bij de grote bank linksaf slaat de zandbaan in.
Daarna volgt U de wandelknooppuntenbewegwijzering naar knooppunt 55
U komt ondertussen langs ’t Ven De Halve maan.
Bij knooppunt 55 gaat U naar knooppunt 56
U loopt nu de Regte Heide op naar knooppunt 01.
Vanaf 01 gaat U in de volgende volgorde de knooppunten volgen : 30 – 31 –
29 – 34 – 35 – 33 – 32 – 28 – 27 – 26
Vervolgens volgt U weer de knooppunten: 59 – 58 – 57 – 42 – 40
Voor knooppunt 40 gaat u rechtsaf over het bruggetje. Dan links tot u op de
harde weg komt.
Op de harde weg gaat U rechtsaf
1e harde weg links
Deze volgen tot aan Uw startpunt.

De organisatie van wandelen voor lucht wenst u een fijne wandeling.

