
BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC BY 4.0).

HHHHet Scharreveld
1  Boekweitenplas

• U start de route bij KP93 en volgt het pad tot 
aan KP74. 

• Hier verlaat u het veld en slaat RA (richting 
KP60) om een stukje langs de weg te lopen.

•  Aan de rand van het bos aan uw 
rechterhand loopt een pad naar de 
kijkheuvel.  

2  Kijkheuvel
• Vanaf de kijkheuvel vervolgt u de route nog 

400 mtr langs de weg. 
• Bij KP60 gaat u links de steggel over en slaat 

meteen weer LA om langs de afrastering 
‘terug’ te lopen. 

• U volgt de route langs het raster. Even later 
RA langs de rand van het terrein.

3  Bos- en paddenstoelenreservaat
• Op de zandrug volgt u het pad RA, aan de 

linkerhand ligt een sparrenbos en rechts 
heeft u een mooi uitzicht over de 
Boekweitenplas. 

• Vervolg de route naar de volgende routepaal. 

4  Verdwenen boerderijen
• Volg de routepaal die hier LA buigt en 

vervolg de route over de hoge zandrug.
• De lagere delen zijn hier zelfs in droge tijden 

te nat om doorheen te lopen. 

5  Keileem 
• Blijf de routepalen volgen.
• Aan het eind maakt u een haakse bocht naar 

rechts en loopt langs het raster. 
• U blijft de routepalen volgen. 

6  Scharrebroek 
• Bij KP62 volgt u het pad rechts door het bos, 

u verlaat dus niet het terrein. 
• Blijf de routepalen volgen. De route gaat 

door een klein stukje bos en om weer over te 
gaan in het open veld. 

• U loopt dan langs het raster verder naar 
KP61. 

7  Kerkestuk 
• Bij KP 61 verlaat u het terrein en slaat RA 

om via KP60 terug te lopen naar KP74. 
• Na KP60 vindt u de kijkheuvel weer aan uw 

linkerhand. 

8  Heidekartelblad 
• Bij KP74 slaat u LA naar KP93, volg de 

routepalen en u bent bij KP93 weer terug op 
het startpunt.
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