
Steek het fietspad rechtdoor over 
om na 100m de 1e afslag rechtsaf te 
slaan. Dit pad volg je met de bocht 
mee naar links. Het eerst volgende 
kruispunt (je kruist een ruiterpad) ga 
je rechtdoor.

Blijf dit pad volgen. Je steekt een 
mountainbike-pad over en iets later 
zie je aan je linkerhand een kleine 
open plek met gras. Je ziet sommige 
paden afgesloten met takken. De 
eerste mogelijkheid ga je rechtsaf, 
een breed pad in.

Bij een y-splitsing ga je het rechter 
pad in. Negeer de rechter afslag 
(mountainbikepad) neem het pad 
linksaf.
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...NA TE VOLGEN. ALS JE EEN ONWAARDIG MENS TEGENKOMT, BEPROEF DAN JEZELF.”
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1,2km (9,8 van 23,3km)  Kaart 1.10 Amersfoort - Doorn
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Je volgt het pad en het 1e kruispunt 
is aan weerszijden afgesloten met 
takken. Bij het 2e kruispunt sla je 
rechtsaf.

Wanneer kan sla je linksaf een klein 
graspad in, blijf links aanhouden en 
aan loop even later het prachtige 
heidegebied in.

In het zandgebied sla je bij het 
kruispunt linksaf (een breed zand-
pad) en loop je naar de wegwijzer 
(in de verte zie je een witte paal). 
Daar sla je linksaf en loop je iets 
omhoog, kruispunt oversteken, naar 
een bankje. Hier vervolg je dit pad 
en krijg je aan je linkerhand een 
zandkuil. Daar sla je (na een blauw 
paaltje) met een haakse bocht naar 
rechts richting het Treekerpunt, een 
prachtig uitzichtpunt.

Daar ga je de trap af en de eerste 
links een klein paadje in dat uitloopt 
op een fietspad welke rechtdoor 
vervolgt richting de Treekerweg. 
Deze steek je over het bos in. Na 
150m sla je het eerste pad rechtsaf.
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1,9km (11,0 van 23,3km)  Kaart 1.11 Amersfoort - Doorn
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3ANDRE DEMEDTS “DE ONTMOETING MET EEN GOED MENS BLIJFT...

links en rechts
afgesloten met
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