
 

 

 

 

 

 

Wandelroute       Ca. 8 kilometer 
 
 
De route is vanaf de receptie van Recreatiepark ’t Gelloo 
 

1. Bij de uitgang rechtsaf 
2. Bij de kruising met de Barteweg rechtdoor het zandpad op 
3. Aan het einde van het zandpad rechtsaf. de Woutersweg op 
4. Bij het tweede bospad rechtasf. 
5. Aan het einde van het  bospad rechtsaf. 
6. Bij het tweede pad linksaf. 
7. Bij het eerste bospad linksaf. 
8. Aan het einde van het bospad linksaf. 
9. Aan het einde van het pas linksaf. de Woutersweg op 
10. Het spoor oversteken 
11. Bij het eerstvolgende kruispunt rechtsaf, dit is de Doesburgermolenweg. 
12. Deze weg blijven volgen tot OVER de spoorweg 
13. Na de spoorwegovergang linksaf de Molenweg op 
14. De Molenweg blijven volgen tot en met de Goorsteeg 
15. Goorsteeg oversteken. LET OP, auto’s rijden hier hard!! 
16. De weg vervolgen, daarna de eerste weg rechtsaf, de Galgenbergweg 
17. Deze weg vervolgen langs de groepsaccommodatie De Wildwal, rechts het 

bospad in 
18. Dit bospad rechts aanhouden 
19. Dit bospad maakt een bocht naar links, pad blijven volgen 
20. Bij de kruising rechtdoor en het pad blijven volgen 
21. Aan het einde van het pad is een hek van het Villapark. U komt nu op een 

veelvoudige kruising.  
22. Recht oversteken. Dit is het derde pad vanuit rechts geteld.  
23. Aan het einde van het pad rechtsaf, het verharde pad blijven volgen 
24. Aan de linkerkant zie je de uitkijktoren, maar loop rechtdoor, het pad vervolgen 
25. Bij de kruising met een breed pad rechtsaf 
26. Volg het pad dat is aangegeven met een rood en geel merkpaaltje 
27. Bij de kruising rechtdoor 
28. Bij de volgende kruising het tweede pad links (merkteken: rood paaltje met 

een K) 
29. Dit pad vervolgen en daarna rechtsaf 
30. Aan het einde van dit pad linksaf, de Lunterse Bosweg op 
31. Aan het einde van dit pad rechtsaf de Hessenweg op. LET OP: drukke weg!! 
32. Bij de T-splitsing met de Goorsteeg rechtdoor 
33. Eerste weg rechtsaf de Peteweg op 
34. Eerste weg linksaf richting Recreatiepark ‘t Gelloo 


