Winterwandeltocht 17 km
Je loopt op eigen risico met inachtneming van de coronamaatregelen. Onderweg heb je geen verzorgingsposten. Zorg dus
zelf voor voldoende eten en drinken.
Deze wandeltocht start vanaf de parkeerplaats Lodge Visdonk Rozenvendreef 2 Roosendaal

1e Etappe Lodge Visdonk- richting ingang oprit “ De Posthoorn”
1Volg het halfverharde pad langs oranje afvalbak( lodge rechts van je)
Einde pad, even naar rechts en meteen linksaf door Gedenkbos 1
2 Dan rechtdoor en 100 meter verder asfaltweg oversteken
3 dan na T-huis (dit ligt nu links van je ) half verhard pad langs slagbomen
(ben je bekend met de knooppunten van RWB en de groen/gele “pijlen”???
Volg dan richting 47-48-46-44-45-52-53-59-07-05-49-74-73-71-96-94-93-47
4 LA na 100 meter 1e pad richting knpt 47 RWB (groen/gele pijltjes)
5 RA na speeltuintje op kruispunt van paden ri 47 RWB
6 LA einde bospad oversteken naar Hoge Langendijk richting 48 RWB
7 RA Einde weg en daarna meteen LA op onverhard pad (water aan linkerhand)
Richting 46 RWB Krampenloop
8 RA op t-kruising en Krampenloop verder volgen
9 RA op t-kruising en meteen LINKSAF Krampenloop verder volgen
wordt Laagveldsestraat bij knpt 46 RWB
10 LA Einde Langendijkse straat
9- RA 1ste weg bij knpt 44 richting knpt 45 Posthoorn
10- LA 1ste pad bij knpt 45 richting 52 Posthoorn
11-RD na 1700 meter bij kpt 52 richting knpt 53 Kade
12 RA 1ste weg Pierestraat richting knpt 59
Na 380 meter is vooraan de oprit van De Posthoorn bereikt.
17 km gaat RECHTDOOR over fietspad.

Winterwandeltocht 2e etappe 17 km
35 fietspad verder volgen tot knpt 59
36 RA 1e pad bij knpt 59 RWB
37 LA einde pad Kromme Elleboog
38 RA 1e pad richting knpt 07 RWB
39 RD bij knpt 07 richting 05 RWB
40 RA einde pad
41 LA 1e pad richting knpt 05 RWB (pijltje op verkeersbord)
42 RA 1e pad (groen/gele pijl op boom rechts)
43 RD bij knpt 05 richting knpt 49 kruispunt Schietbaan/Zeepestraat
44 RA einde pad
45 LA 1e pad (zie groen/gele strepen op bomen)
46 RA 1e pad
47 LA einde pad op breder pad
48 RD bij knpt 49 en Zeepestraat richting knpt 74 bij
Nederheide/Achtmaalsebaan
49 RD bij 1e kruispunt
50 LA 4e pad (zie groen pijltje op witte paal langs fietspad
51 RA 1e pad (links staat gele paalkop)
52 RD op kruispunt zandpaden en smaller pad over heide
53 RD bij einde pad op breder zandpad richting knpt 74 RWB
54 RA 1e pad ( let op groen/gele strepen op bomen)
55 LA einde pad op fietspad Achtmaalsebaan
56 RA 1e weg Nederheide knpt 74 RWB en blijven volgen tot
57 RA 1e weg Katteven
58 LA 1e pad bij knpt 71 RWB (rechts ligt hondenuitlaatplaats)
58 LA einde pad (samenkomst met 6 en 10 km)
59 RD einde pad Rozenvendreef oversteken ( 10 km gaat hier LA op asfaltweg)
en 6km RD
60 RA einde pad knpt 96 RWB
61 RD onverharde pad volgen langs weiland rechts tot manege
62 RD betonpad volgen richting knpt 47 RWB
63 RD Rozenvendreef oversteken en je bent er.
Nu loop je weer terug naar de parkeerplaats bij de lodge.
Misschien is bij Brasserie T-Huis koffie to go of bij de lodge.
Goede thuisreis en misschien tot de volgende wandeling Kees knappers
Bostocht.
Reacties graag naar mailadres: wpjpardon@kpnmail.nl

