
Routewijziging    
 
blz. 3 routepunt 2: ………………………….. 
Na het hek volgt u het graspad. 
blz. 7 routepunt 5: na “Op de kruising links af”  
toevoegen: …….. en rechtdoor lopen tot de 
punt van het golfterrein.  
blz. 8 bovenaan: Aan de linkerkant van het 
pad …………… is inmiddels flink gekapt. 
U vindt de beschreven zwammen niet meer, 
maar misschien wel weer andere. 
blz. 8/9 routepunt 6/7: Bij punt 6 en 7 komt de 
routebeschrijving niet meer overeen met de 
huidige situatie. Dit geldt ook voor de 
ingetekende route op het kaartje. 
Volgt u onderstaande aanwijzingen, en gaat u 
vervolgens verder in de routebeschrijving  met 
het stukje tekst “Intermezzo”.  
6. Op de punt van het golfterrein is de splitsing 
van de korte en de lange route. De korte route 
gaat rechtdoor, zie blz. 16, 6a. en verder. 
De lange route gaat rechts af. Aan uw 
linkerhand het golfterrein, rechts een 
gevarieerd bos, met grove dennen, wat berken 
en een enkele larix en douglas. 
7. Op de T-splitsing rechtdoor (Klein 
Amerikaweg). Het eerste pad links af, 
(Ginkelseweg), een fietspad dwars over het 
golfterrein. 
blz. 14 routepunt 9: Op de splitsing rechts 
aanhouden, het asfaltpad op. 
Vermelde bank staat er niet meer. 
blz. 16 korte route routepunt 6a: 
Langs het smalle paadje verdergaan.  
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