DoorLopen(d) Fit
Warnsborn, Maasbergsebos– Kleine en Grote Kweek, 11/ 8.5 km
Duur: ongeveer 2 ¾ / 2 uur.
Start: Parkeerplaats tegenover Camping Warnsborn, Bakenbergseweg
(buslijn 9, halte Warnsborn)
L = linksaf; R = rechtsaf
1. Vanaf parkeerplaats richting camping
en op asfaltweg: R, linkerkant van de
weg.
2. Bij einde van grasveld van de camping
aan linkerhand: L, trapje op, boslaan
met campingterrein aan linkerhand.
3. Na ca. 200 m einde pad: bocht naar
rechts daarna na ca. 20 m: scherp links,
4. Einde pad: scherp R, dalend pad.
5. 1e L, dalend pad. En over brug meteen R,
pad met beek aan rechterhand.
6. Op asfaltweg: R en 1e L, richting "Groot
Warnsborn", langs buste van Mr. S.
Baron van Heemstra aan rechterhand.
7. Op splitsing voor Groot Warnsborn:
rechts aanhouden, asfaltweg met
parkeerplaats aan rechterhand. Voor
HR rechts aanhouden en na 5 meter L,
smal paadje. Op splitsing: links
aanhouden, paadje met beek aan
linkerhand blijven houden.
8. Over brug, beukenlaan.
9. Einde laan: R, rode en oranje paal aan
rechterhand, bospad met beek aan
rechterhand.
10.Op kruising met stenen brug: L, lang
pad.
11.Na ca. 440 m: op 4-sprong (lijkt einde
pad): 2e van rechts.
12.Op kruising met brede laan met
naastliggend ruiterpad (= 5 sprong): R
en meteen L.
13.Door klaphek en 1e R, heide pad, rode
paaltjesroute (tegengesteld).
14.Aan eind van heideveld door klaphek en
R, asfaltweg (= Harderwijkerweg).
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15.Bij P 21044/001: R, langs wit hek "Het
Geldersch Landschap" en bord
"Landgoed Warnsborn".
16.Op 3-sprong bij wit huis "Kleine
Kweek" aan linkerhand: links
aanhouden. En bij rode P 71551/001 aan
linkerhand maakt zandweg bocht naar
links, lang pad.
17.Na ca. 650 m op kruising waar ruiterpad
rechtdoor gaat: L.
18.Voorbij slagboom: einde pad R,
asfaltweg.
19.1e R, pad over terrein manege de
Maesberg,iets vederop kraal aan
rechterhand houden.
20.Aan einde van kraal: L, pad tussen
bungalows richting hek.
21.Voorbij laatste vakantiebungalow: langs
grenspalen "Gemeente Arnhem" aan
rechterhand en op 6-sprong rechtdoor,
langs wit hek en bord "Maasbergsebos"
aan rechterhand.
22.Op splitsing: links aanhouden
(=rechtdoor), vergrast pad.
23.Na ca. 350 m op 1e kruising: R, lang en
smal kiezelstenen (fiets)pad met
naastliggend ruiterpad aan linkerhand
blijven volgen.
24.Na ca. 500 meter, voorbij wit hek, einde
paadje: R.
25.1e L, langs bord "Landgoed Warnsborn" aan rechterhand.
26.Voorbij boerderij "De Groote Kweek"
aan rechterhand op splitsing rechts
aanhouden (= rechtdoor), bospad met
afrastering aan linkerhand houden.
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27.Ca. 30 m voorbij einde van heideveld
aan rechterhand: op kruising met
P 21027/001: L, richting Schaarsbergen,
zandweg met naastliggend fiets- en
ruiterpad aan rechterhand.
Korte route:
a) Op kruising met P 21053: rechtdoor.
b) Op kruising vlak na blauwe paal aan
linkerhand: R, langs bord “Honden
aan de lijn” aan rechterhand.
ga verder met punt 43.
Vervolg lange route:
28.Op kruising met P 21053: L, asfaltweg.
29.Vlak voor huize “Hienenkamp”: L, pad
met afrastering aan linkerhand houden.
30.Ongeveer op diepste punt: R, lange laan.
31.Op grote kruising: rechtdoor.
32.1e R en na ca. 40 m: op splitsing links
aanhouden (=rechtdoor).
33.Op 5-sprong: 1e van links, bochtig pad.
34.Vlak voor bordje “privéterrein” maakt
pad bocht naar rechts.
35.Einde pad: R, door opening in hek en
rechtdoor.
36.Einde pad: schuin rechts.
37.Einde pad: R (ventweg van
Kemperbergerweg).
38.Voorbij ‘t Pannekoekhuis
“Schaarsbergen”: 1e R, klinkerweg.
39.Ca. 40 meter voorbij wit hek bij einde
afrastering aan linkerhand: schuin links
(is 2e van links, dus niet de beukenlaan),
smal paadje over de heide.
40.Voorbij monument van Clement van
Maasdijk: op kruising met fietspad
rechtdoor, heidepaadje.
41.Op 3-sprong vlak voor bosrand: rechts
aanhouden. Einde bospaadje L, bospad
met ruiterpad aan linkerhand.
42.Op kruising met breed bospad met
naastliggend fietspad: rechtdoor, bospad
langs bord “honden aan de lijn” aan
rechterhand.
43.Ca. 50 meter voorbij kruising met asfalt
fietspad maakt pad bocht naar rechts.
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44.Op 5-sprong (=ca. 20 meter vóór vijver):
L, karrenspoor richting wit gebouw
("Groot Warnsborn”).
45.Einde pad (= voor weiland): 2e van links
(= schuin L), pad met afrastering aan
rechterhand.
46.Bij oranje paaltje: op splitsing: links
aanhouden, sparrenlaan.
47.Op splitsing rechts aanhouden
(=rechtdoor).
48.Op 5 sprong: 2e van links (= schuin
rechts). En op splitsing rechts
aanhouden, dalend paadje tussen
Rhododendronstruiken door.
49.Einde pad L en pad maakt even later
bocht naar rechts. Op kruising met
kiezelpad rechtdoor, langs einde oude
muur aan linkerhand.
50.Einde parkeerplaats: schuin R, stijgend
paadje. Helemaal aan einde maakt
paadje bocht naar rechts, pad door tuin.
51.Einde pad: R, twee trappen af en L,
door klaphek, links aanhouden en na ca.
20 m L, stijgend bospad.
52.Op splitsing: rechts aanhouden, stijgend
pad met even verderop ijskelder aan
rechterhand
53.Voorbij kruising bij einde pad: L,
stijgende asfaltweg.
54.Bij campingterrein aan rechterhand: L,
langs bord "Landgoed Warnsborn" en
weer terug naar start.
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