Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Afstand
Provincie
Plaats
Vertrekpunt

: 13.5 KM
: Grafschaft Bentheim
: Wilsum Duitsland
: Café am Muhlenteich
: Am Muhlentheich 1
: 49849 Wilsum
: Duitsland

Bijzonderheden

: bos, heide vennen
: 80 % onverhard

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting

: versie oktober 2017

-- Een afwisselende route, in Duitsland vlak over de grens met Nederland. Bos, heide, vennen,
watermolen, glooiend landschap.

Zie trajectkaartje: Vanaf de P loopt u voor de
ingang langs en u gaat voorbij de eerste watermolen
over het bruggetje RA. U loopt rond de vijver tot
voorbij de andere watermolen. U gaat dan LA verder
langs de vijver en aan het einde RA en gelijk weer RA
op het pad dat achter de vijver langs gaat. U loopt
RD, over het bruggetje totdat u bij de verharde weg
‘Am Mühlenteich’ bent. Hier gaat u LA.

In de bocht, ziet u een wit hek van Feriënpark Graber. Vervolg de verharde weg met de
bocht mee naar links. Loop door totdat u bij de ingang van het Feriënpark bent.
Zie trajectkaartje: Ga tegenover de ingang van het
Feriënpark LA op het zandpad. Op de Y gaat u RA,
volgende Y LA. Einde pad LA langs de bosrand. In de
bocht LA/RD (rechts ziet u twee vreemde bunkerachtige
bouwwerken). Klein stukje verder is rechts een ven. Hier
kunt u even heen en terug lopen om dit te bekijken.
Vervolg verder het pad.
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Zie trajectkaartje: Op de Y LA, heuveltje naar boven. Op
de Y RA en vervolgens RD langs bosrand en weiland. RD
voorbij het tweede weiland en dan eerste pad RA. Dit pad
gaat met een bocht naar links. Aan het einde RA, zandpad
met smal fietspad ernaast. In de verte ziet u de ‘Itterbecker
Heide’.

Zie trajectkaartje:
Eerste pad LA. RD over
het heuveltje op de
heide. Dit pad gaat met
een bocht naar links
dwars over de heide.
Einde pad Y splitsing
RA. Vervolgens einde
pad LA en dan weer
einde pad RA.
Hierna einde pad LA, en
vervolgens einde pad RA
en RD tot verharde weg.

Zie trajectkaartje:.
Verharde weg
‘Itterbeckerstrasse’
oversteken en RD op de
klinkerweg. Als de de
klinkerweg eindigt/RA
gaat dan LA zandpad
kiezen. Doorlopen tot
het weiland en dan RA
langs het weiland lopen.
Het pad gaat met een
bocht naar links. Ga hierna het tweede pad RA. Einde pad LA en gelijk RA. U komt daarna op
een zes-sprong. Kies het tweede pad schuin LA, dit is weer een ruiger pad. Einde van het
pad LA aanhouden. U komt bij een weiland, links staat een bankje. Blijf langs de rand van
het weiland lopen en ga links in de hoek LA door de hekken. Rechts zijn twee vijvers. Ga RA
tussen de vijvers door ri. het prieeltje. Loop dan LA langs de andere vijver. Aan het einde
RA.
Dan na het hek LA, groot zandpad. Dit pad is onderdeel van de Podagristenroute.
U loopt dit pad RD en volgt de rode pijlen van de Wilsumer Wanderwege.
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Zie trajectkaartje: Bij de kruising waar rechts op de hoek de ‘Feriënwohnung Egberink’
staat, gaat u LA. U volgt nog steeds de rode pijltjes. Verharde weg oversteken en RD. U gaat
schuin RA op de kruising (rode pijltjes niet meer volgen!!). Bij de verharde weg RA weer ri het
beginpunt.

3

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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