Labor Wandel 5-daagse
Route: Eikelhof 2 “De Zoogenbrink” 7,5 km
Deels onverhard (smalle paadjes ook) en leuk voor kinderen maar ongeschikt
voor buggy’s en kinderwagens. Controleer nadien bij jezelf, maar ook bij de
kinderen, op aanwezigheid van teken!
Mocht je iets willen drinken tijdens de route zelf graag meenemen.

Start vanaf parkeerplaats Lepelaar, hier staat ook een kist met appels: neem
er rustig één mee om onderweg van te genieten!

Start vanaf parkeerplaats “de Lepelaar”
 Vanaf parkeerplaats Lepelaar, naar de Boxbergerweg lopen, dan rechtsaf
richting Diepenveen,
 Klein stukje over de fietsstrook lopen en daarna het fietspad aan de
rechterkant volgen,
 Je gaat rechtsaf De Lange Dijk in,
 Aan de rechterkant ligt een vakantiehuisjespark. Na het park
rechtsaf wandelgebied Salland ’t Nijendal in (zie bord bij de
ingang van het pad)
 Na een tijdje zie je wandelroutes aangegeven. Volg de groene pijlen,
 Volg de aangegeven groene wandelroute tot aan de Eikelhofweg,
 Je gaat linksaf, de groene pijlen gewoon verder volgen, op een gegeven
moment moet je de Eikelhofweg recht oversteken naar de
Ketelgatstraat, vervolg de groene wandelroute,
 Op een gegeven moment zie je links het bord Spijkerbospad
Sla hier linksaf het Spijkerbospad in
(Let op: niet het 1e pad links, maar pas bij de bord Spijkerbospad)
 Volg het Spijkerbospad. Bij een splitsing (boom met huisnummer 5 en
een pijl erop) vervolg je het pad (links aanhouden),
 Volg dit pad rondom Huize Spijkerbosch, voor het huis sla je rechtsaf en
volg de verharde oprijlaan richting Eikelhofweg,
 Steek de Eikelhofweg over en ga op het fietspad linksaf.
 Ga rechtsaf de Molenweg in,
 Ga linksaf de Tolhuisweg in. Let op: dit is weer een smal wandelpad, waar
ook mountainbikers gebruik van maken! Blijf op dit pad lopen tot aan het
brede bospad waar je eerder hebt gelopen, ga rechtsaf en volg dit pad.
 Loop alsmaar rechtdoor, sla niet af, tot aan het woonhuis aan de
rechterzijde. Sla hier linksaf en volg deze weg tot aan de Eikelhofweg.
 Ga op het fietspad rechtsaf en volg het fietspad.
 Einde weg (Boxbergerweg) rechtsaf, over de fietsstrook weer terug naar
de Lepelaar,
 Einde route 2 Eikelhof.
Een mooie foto van de route (of met jezelf of met jullie zelf erop?), alles kan!,
kun je mailen naar: foto@laborwesepe.nl
Je loopt deze route op eigen risico, kijk goed uit met oversteken en vooral op
stukken waar je loopt op doorgaande wegen!
Wij wensen u veel wandelplezier!

