8. Rondwandeling van veen naar bos
Een rondwandeling over
halfverharde paden. Te starten
vanaf zes punten. De noordelijke
lus loopt over het Woudloperspad rond het vliegveld van
de modelvliegclub GMVC. Dit
Woudloperspad is op initiatief
van de Atletiekvereniging AV’47
aangelegd voor ‘sportief wandelen’. De rondwandeling kan
worden bekort door of alleen
die noordelijke lus of alleen de
zuidelijke lus te lopen.

Start- en eindpunt
diverse plaatsen: de auto parkeren parkeerplaats Gouwebos
(Lindelaantje) of de ﬁets stallen
op het Schravenwildertpad.
Duur
2 uur
Afstand
5,8 km

De Atletiekvereniging AV’47

De route
1 Vanaf het startpunt op het Woudloperspad van
de AV’47. De route volgen o.m. langs uitkijkpunt/
trimheuvel naar 2
2 het toegangspad van de GMVC. Dit pad schuin
oversteken en verder naar 3
3 de aanlooproute vanaf de brug bij het
Achterofsepad (1800m). Bij kruising wandelpaden
RA; bij volgende kruising RD naar 4
4 de aanﬁetsroute van de de brug nabij het
Bentwoudpad tot 5
5 de aanlooproute vanaf (Gouwebos en) Noordeinde;
hier scherpe bocht LA en naar 6
6 de aanlooproute vanaf de rotonde Noordeinde/
Snijdelwijklaan; bij kruising RA en terug naar 1

AV’47 biedt wekelijks
‘sportief wandelen’.
Dat is 1,5 tot 2 uur
lekker bewegen in
de buitenlucht, in
groepsverband en
met een trainer. Vanwege de lichte belasting is deze ideaal voor mensen
die actief willen blijven en aan hun conditie willen
bouwen. Meer informatie: www.AV47.nl. De trimheuvel geeft een geweldig uitzicht over dit Achterofse
deel van het Bentwoud.

Modelvliegclub GMVC

“Ik loop graag met mijn kinderen
langs bij de vereniging met de
modelvliegtuigjes. Opstijgen of
duikvluchten vinden ze geweldig!”

De GMVC behoort
met bijna 200 leden
tot de grotere modelvliegsportverenigingen van Nederland.
De leden bouwen
en onderhouden
radiograﬁsch bestuurbare modellen van een breed
scala aan vliegtuigen en helicopters. Op zaterdagen
en zondagen valt er veel te zien (tenzij het te hard
waait). U bent altijd welkom op die dagen voor een
kopje kofﬁe.
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Uitkijkpunt/trimheuvel: de hoogte is ongeveer het niveau van vóór de afgraving van het veen
Toekomstig ontsluitingspad / aanlooproute vanaf de Parkeerplaats bij de Karwei bouwmarkt
Tijdelijke toegang vanaf de Hogeveenseweg.

Bijzondere boom

