1 Start

Elp en het Elperwesterveld, 4 km

• Bij de Koekoekshof steekt u de Hoofdstraat
schuin over. U loopt de Westerborkerstraat
in.

2 Baanderdeuren

• Op de Westerborkerstraat neemt u de eerste
weg rechts (Hogebrinksweg).
• U houdt de ijsbaan met een haakse bocht
aan uw linkerhand. De weg brengt u in
westelijke richting het dorp uit.

3 Westerkamp

• Aan het eind van de weg neemt u rechtsaf
de Spankampen.

4 Spankampen
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• Na de Spankampen gaat u rechtsaf, een
klein eindje terug in de richting van het
dorp.

9

7

5 Elper Westerveld
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• Neem voor het akkertje links het bospad
linksaf.
• Het pad brengt u het Elper Westerveld op.
Honden zijn hier niet toegestaan vanwege
het aanwezige vee.
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• Aan het eind van de bossingel aan uw
rechterhand, blijft u het pad nog een stukje
rechtdoor volgen.

7 Heideontginning en stijlrand
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6 Bossingel

• Als rechts van u na een houtwal het Elper
Westerveld eindigt, bent u op een
interessante plek gekomen om even goed
rond te kijken.
• Hierna loopt u het pad terug naar punt 6
waar u schuin linksaf het veld over loopt
naar het eind van de bossingel, aan de
geasfalteerde weg.

8 Bij de wilde konijnen af...
• Ter hoogte van de bossingel aangekomen
ziet u verderop schuin links voor u een hek
liggen.
• Die kant moet u op.

9 De Zandhof

• Via het wildrooster naast het hek gaat u
rechtsaf de Smalbroeksweg op.

10 Het witte kasteeltje

• Ga ter hoogte van het witte kasteeltje
rechtsaf het bospad langs het Heidehuis op.

11 Terug naar Elp

• Aan het eind van het pad neemt u linksaf de
Zwiggelterweg die u naar het centrum van
het dorp terugbrengt.

