Omleiding
Etappe Braamt - Millingen aan de Rijn
Kaart 9 - 10, blz. 49 - 59

Datum:
Gemarkeerd:
Noodzakelijk:
Lengte wijziging:
Extra lengte:

30-08-2019
Ja
Ja
3,9 km
800 m

Het viaduct over snelweg A3 bij Rietbroek wordt vanaf 2 september 2019 gerenoveerd en
is daardoor zeker tot begin december 2019 gestremd. Er is een gemarkeerde
omleidingsroute vanaf de Hulzenberg tot de bebouwde kom van Hoch Elten.
Richting Noord - Zuid
kaart 9, blz 49, regel 7
Bovenaan bij de uitkijktoren rechts houden en afdalen via een brede bosweg. Op kruising rechtdoor
en daarna op splitsing rechts. Een zijweg naar links negeren en daarna op splitsing linksaf. Einde
rechts en direct daarna weer linksaf, een dalen bospad wat verderop langs de bosrand komt te
lopen. Pad aflopen en aan het einde linksaf en vlak daarna weer rechtsaf (het Naoberpad voegt
zich hier bij de route). Ook dit pad geheel aflopen tot het einde aan de bosrand bij een voormalige
loopgraaf uit de eerste Wereldoorlog. Linksaf langs grenspaal 697 gaan. Uitgekomen bij een
tankstation langs de bosrand blijven lopen tot aan de doorgaande weg. De weg oversteken en dan
linksaf langs de weg en onder de snelweg doorgaan.
Na huisnr. 201 een asfaltweg naar links inslaan, Hohe Heide. Na ca. 750 m, ter hoogte van een
asfaltweggetje naar links, rechtsaf een boslaan inslaan achter een slagboom. Dit pad aflopen tot
een kruising van zandpaden, vlak voor een kruising met een asfaltweg. Linksaf slaan, de asfaltweg
oversteken en rechtdoor een boslaan achter een metalen afsluiting ingaan. Nu de tweede rechts
nemen, een stijgend pad (verboden voor ruiters). Dit pad aflopen tot het einde op een asfaltweg
ter hoogte van een zendmast. Eerste weg links, Graf Wichmann-Allee. Na een bocht naar rechts op
kruising rechtdoor, Graf Wichmann-Allee. Deze buigt rechts en gaat omhoog.
Lees nu verder bij kaart 10, regel 4.

Richting Zuid - Noord
kaart 10, blz 59, regel 16
Even verder op kruising rechtdoor, Graf Wichmann-Allee. Einde rechtsaf en iets verder rechtdoor
gaand het bos inlopen (links staat een zendmast), neem het rechter van de twee paden. Dit
dalende pad geheel uitlopen. Op het einde linksaf en een asfaltweg oversteken. Vlak daarna op
kruising van zandpaden rechts. Pad uitlopen en aan het einde op een asfaltweg linksaf. Op kruising
met een doorgaande verkeersweg rechts (neem het voetpad aan de overzijde van de weg) en
onder het snelwegviaduct doorgaan.
Voor een tankstation naar rechts gaan (richting LKW Wohnwagen), langs de bosrand lopen en dan
rechtdoor gaand een bospad ingaan (Bergherbos). Direct na een oude loopgraaf uit de eerste
Wereldoorlog en grenspaal 697, schuin naar rechts een boslaan inslaan, een stijgend pad. Op
kruising rechtdoor en vlak daarna aan het einde linksaf (het Noaberpad gaat hier naar rechts) en
direct weer rechtsaf, een stijgend pad langs de bosrand. Dit pad rechtdoor gaand geheel uitlopen.
Aan het einde rechtsaf en direct weer linksaf. Op splitsing rechts en op de volgende splitsing links.
Nu verder rechtdoor en omhoog naar de uitkijktoren op de Hulzenberg. Na de toren linksaf een
smal dalend pad nemen.
Lees nu verder bij kaart 9, regel 13.

