Routebeschrijving ommetje De Achterhoek, Rucphen

Start: Hoek Gastelseweg – Gastelsebaan

Volg de oranje paaltjes; bij twijfel de linkerpaal volgen.

1: Rondje om heidepoel in bosje.
(Door planfout is er nooit water in deze poel komen staan. Wel heide. We hebben alle houtopslag uit
de poel verwijderd, alsmede exoten uit het bosje. Het bos hoort bij het Natuur Netwerk Brabant.)
2: Gastelsebaan oversteken; over bruggetje langs houtwal verder lopen. Tot aan doorgang naast hek.
(U loopt over een graanstrook o.a. langs een kruidenakker die in het kader van Flower Power in de
droge ecologische verbindingszone (EVZ) Posthoorn Noord is aangelegd.)
3: Rucphenseweg oversteken (pas op) en rechtsaf langs linkerkant fietspad lopen.
(Na enige tijd loopt u over de faunapassage die de droge EVZ met het bos van Le Jardin verbindt.)
4: Linksaf Achterhoeksestraat in. (Hier - en elders - hebben we de bermen ingezaaid.)
5: Bij T-splitsing linksaf; de Achterhoeksestraat volgen richting bos (NNB) van Elektoor.
6: Achterhoeksestraat met de bocht mee naar rechts volgen; deze zandweg verder volgen.
7: Als u bij de poel aan uw rechterhand komt, slaat u linksaf langs het hakbosje en de sloot.
8: Als u de volgende poel heeft bereikt loopt u iets terug en loopt u rechts om het hakwalletje heen.
9: U loopt links langs poel (7) langs de sloot naar het zuiden.
10: U steekt de sloot links over het bruggetje over en slaat rechts af en loopt langs het parkje.
11: U steekt bij de verharde weg links af richting Sint Willebrord / het oosten.
12: Aan de rechterhand loopt u rechtsom de poel heen. U gaat daarna linksaf terug naar het westen.
13: U loopt nu langs de natte ecologische verbindingszone (EVZ) Zwarte Sloot. Aan het eind gaat u
naar rechts en weer direct naar links.
14: U loopt over de Achterhoeksestraat terug naar de Rucphenseweg. Pas op met oversteken. Na het
oversteken rechtsaf langs het fietspad.
15: U slaat linksaf; Gastelsebaan richting start.
16: Aanlooproute Sint Willebrord

17: Aanlooproute Rucphen

Honden aan de lijn; hondenuitwerpselen a.u.b. afvoeren.

NatuurWerkgroep gemeente Rucphen.

