Rond landgoed Kernhem

Kernh 1

Afstand route: 7 km
Auto: Parkeren op de parkeerplaats bij Huis Kernhem.
Start: Voor Huis Kernhem bij de pannenkoekenboerderij.
Adres Pannenkoeken & Partyboerderij Kernhem,
Kernhemseweg 3, 6718 ZB Ede.
Rondwandeling:
Loop vanaf de parkeerplaats naar de hoofdlaan. Ga LA
(klinkerpad). Rechts is de pannenkoekenboerderij en links de
kruidentuin. Na de cirkel van klinkers RA pad op. Door hekje.
Fietspad en weg oversteken en langs afsluitboom RD
landgoed Kernhem in. Spoorbaan oversteken en RD.
Asfaltweg oversteken. (Asfaltweg gaat naar de begraafplaats.
Door hek en direct links bevinden zich 28 oorlogsgraven.)
Passeer de grote steen in het midden van het pad (Bloedsteen)

en loop over het Gravenbergje tussen de beuken door die hier
wat schots en scheef staan.
Ga LA waar de beukenlaan weer mooi recht is. Neem het 2e
pad LA (groene route). Na de viersprong 1e pad RA. Op Ysplitsing LA. Volg het pad RD over de brede open strook
grond. 1e pad LA. Op viersprong RD. Pad naar links negeren.
Einde pad RA en na 10 meter LA. (groene route gaat hier
rechtdoor!) Einde pad RA (links staat een bankje). Loop RD.
Einde pad na afsluitboom LA (asfaltweg). Na ongeveer 20
meter bij de hoek van de afrastering RA (Edese bos). Einde
pad LA (fietspad en zandpad). Loop RD. Na een flauw bochtje
naar links is vóór je de spoorwegovergang te zien. Ga hier LA
door hekje (klompenpad). Volg het wat bochtige pad naar
rechts en links. Einde pad RA (platenpad). Ongeveer 20 meter
voor het einde van het platenpad LA (klompenpad). Volg het
bochtige pad langs bankje aan rechterkant. Na bankje RA. Bij
asfaltweg RA. Spoorbaan oversteken. Eerste pad na
huisnummer 9 RA (Doesburger Eng). Volg het pad langs de
molen. Bij zandweg met fietspad LA. Bij kruising RD. Bij de
bosrand aan het eind van de afrastering schuin RA een smal
pad op. Volg dit bospad dat naar rechts en naar links buigt tot
de asfaltweg. Steek deze over en ga RD langs hekje landgoed
Kernhem in. Fietspad en zandpad oversteken. Bij viersprong
RA. Bij T-splitsing RA. LA de brug over. Na de 2e brug 2e
pad RA. (Passeer bankje aan rechterhand.) Bij splitsing links
aanhouden. Op viersprong LA. Loop door naar het beginpunt
bij het pannenkoekenhuis.

