Route Warnsborncross
Je kunt parkeren achter pannenkoekhuis Schaarsbergen, Kemperbergerweg 673, 6816 RV Arnhem op het
parkeerterrein bij de tennisvereniging.
Loop vanaf de parkeerplaats rechtsaf en meteen schuin links het bospad in. Bij de eerste kruising van paden is de
start.
Start bij de kruising en loop door in dezelfde richting als je al liep. Steek bij het grote pad over. Blijf steeds
rechtdoor lopen. Je komt aan bij een vijver waar je ook weer rechtdoor gaat langs de vijver.
Aan het einde van de vijver, bij het rode paaltje ga je rechtsaf (het rechte pad) . Blijf ook dit pad steeds rechtdoor
gaan en negeer alle afslagen. Neem de flauwe bocht naar rechts en aan het einde ga je bij het grote pad even
rechts en meteen links door het hek. Blijf dit pad volgend en nadat je weer over een open heideplek bent gelopen
ga je door het hek en blijf je rechtdoor gaan ook bij de kruising. Het pad maakt een scherpe bocht naar rechts en
daarna kom je over een bruggetje en ga je direct linksaf. Je gaat daarna weer het eerste pad links. Je komt 2 keer
over een bruggetje. Na het 2e bruggetje ga je linksaf en meteen rechts en je blijft rechts aanhouden tot aan de tkruising.
Ga daar linksaf en daarna rechtsaf. Volg dit pad omhoog tot aan het geasfalteerde pad en steek daar over naar
het pad langs het hek van de woning. Ga bij de t-kruising linksaf en ga het 2e pad rechtsaf, langs de bosrand. Steek
aan het einde over het grote pad en ga steil naar beneden, houd rechts aan en ga over het bruggetje en meteen
linksaf. Volg dit pad omhoog en ga aan het einde linksaf en het eerste pad rechts. Blijf dit kronkelpad volgen,
steek de verharde weg over en houd daarna links aan en volg dit pad langs de parkeerplaatsen van restaurant
Warnsborn.
Blijf het pad volgen, ga aan het einde linksaf en het 1e pad rechts en weer het 1e pad rechts. Steek het grote pad
over en bij het 2e grote pad ga je ook rechtdoor, maar je houd links aan. Je loopt over de hei naar boven en komt
aan bij de kruising waar je gestart bent, de finish.

