Rondje door het Lunterse Buurtbosch lbb 2 OV

Afstand: 10 km
Startmogelijkheden: Bij NS Station Lunteren of bij Hotel Belmont
Auto: Parkeren bij Hotel Belmont, Goorsteeg 50 Lunteren. Tegenover de parkeerplaats
begint bij de knooppuntenpaal de route .
Trein: Station Lunteren. Loop van het perron af naar de spoorbomen toe. Ga hier linksaf
(Boslaan) richting De Werelt. Op de hoek Boslaan / Bosrand starten bij de
knooppuntenpaal. Ga schuin rechts, volg pijl ri. blauw 11. (Start hieronder bij 4.)
Horeca: In Lunteren zijn voldoende mogelijkheden en de route komt langs de Lunterse Boer.

Routemarkering: Op paaltjes staat de route aangegeven: een gekleurd veld met witte pijl
met een cijfer in dezelfde kleur als het veld. De route is zelf samengesteld en maakt gebruik
van de knooppunten. Verschillende routekleuren worden dus gebuikt. In deze route
gebruiken we de kleuren oranje, groen en blauw. Blauwe en rode route lopen gedeeltelijk
samen op. (zie kaart) In dat geval wordt alleen blauw genoemd. De route is ook op het
kaartje te volgen.
1. Start: Bij knooppunt 56 tegenover Hotel Belmont. Bij 56 ri. oranje 15, bij oranje 15 rd. ri.
oranje 14 en verder naar oranje 13.
2. Bij knooppunt 13 stappen we over op de groene route en gaan ri. groen 12. Volg de
groene pijlen. De route slingert naar knooppunt 12. Na ruim 2 km van de start buigt de
groene route voor een groen hek naar links. Een kilometer verder passeert u een waterkom
met bankje.
Bij knooppunt 12 ri. blauw 6. Passeer het Bosbad en de Lunterse Boer.
3. Bij knooppunt blauw 6 ri. blauw 5.
Bij knp. bl. 5 ri. blauw 4. Let op: Al ongeveer 50 meter na knp. 5 gaat de route naar rechts, ri.
bl. 4. Bij de notaris Dinger boom ri. bl. 3. Blijf ri. bl. 3 volgen, passeer de De Paaskolk en loop
door tot knp. 3. op de hoek Bosrand / Boslaan. De route gaat hier naar links ri. blauw 11.
(Let op: Als je op dit punt rechtdoor gaat kom je bij het station van Lunteren.)
4. Ga ri. blauw 11. Passeer vogelparkje. Bij van der Ham bank ri. bl. 11 blijven gaan. Langs
atelier mrs. Timber.
Bij knp. blauw 11 asfaltweg over en ri. blauw 9 volgen (richting Koepel) Als het pad stijgen
gaat nadert u de Koepel op de Galgenberg.
5. Net voor de Koepel naar rechts, oranje ri. 15 volgen. Loop door tot knooppunt 15. Hier
naar rechts knooppunt 56. (Wanneer bij punt 4. is begonnen dan bij knooppunt 15 naar links
ri. oranje 14. (zie punt 1.) Tegenover knooppunt 56 is Hotel Belmont en de parkeerplaats.

