
NatuurWerkgroep rondt het D"a"-

opknappen wandelpaden af t6-8 t7

RUCPHEN - Vrijwilligers van de Na-
tuurWerkgroep hebben de aÍgelo-
pen maanden veel vriidagochtenden
gewerkt aan het opknappen van de
wandelpaden in de Rucphense Bos-
sen. Een Ílinke klus.

Volgens coördinator Piet van de Bergh was
er het nodige achterstallig onderhoud weg
te werken. 0p verzoek van Natuurmonu-

menten zijn de vijf routes, die in totaal 30

km lang zijn, opgeknapt. Daarbij ging het

om het vervangen van rotte en verdwenen

routepalen, het schilderen van alle.route-
palen, het verwijderen van overhangend

en dood hout en het venruijderen van bra-

menstruiken van de wandelpaden.

Wat veel mensen nog niet weten, is dat de

hoogste punt van de routepaal aangeeft in
welke richting je moet lopen. Je kunt beter

niet proberen de route in tegengestelde

richting te lopen, omdat je dan al snel een
paal zult missen.

0p de nieuwe informatieborden op de tien
parkeerplaatsen bij de routes staan de rou-

tes aangegeven en kom je de eerste paal

van de route tegen.

Een wandeling waard
Nu de wandelpaden weer goed zijn aan-

Het opknappen van de wandelpaden was
een flinke klus. F0T0 NATUUBWEBKGB]EP

gegeven, kunnen de vrijwilligers iedereen

aanraden eens een route te lopen. Er is
veel natuurschoon in en rond de Rucp-

hense Bossen te zien. Aan het toekomstig

onderhoud zal het niet liggen"

Een kaart met de routes en de daaraan lig-
gende kruidenakkers van het Ílower power
project is te vinden op: http://www.na-
tuurwerkgroep-rucphen.nl/wandelroutes-

rucphense-bossen/

Mocht iemand nog suggesties hebben

voor verbetering van de routemarkering,

dan kunt u dat kenbaar maken aafi Be-

heereenheid Natuurmonumenten West-
Brabant; telefoon (01 65) 52 35 80.
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