Velhorst - Staringkoepel

[11,2 km]

Deze tocht loopt door de Berkelvallei via landgoed De Velhorst naar de Staringkoepel
en terug door het mooie natuurgebied ‘Het Elger’
• Vanaf de kerk loopt u over de Dorpsstraat langs hotel De Hoofdige Boer in oostelijke
richting het dorp uit.
• Voorbij Huis Het Groot Have in de bocht rechtsaf de brug over de Berkel nemen.
• Over de brug linksaf en de Berkeloever aan de rechterzijde volgen
(de andere Berkeloever is niet geheel toegankelijk voor wandelaars).
• Volg de Berkel tot de ophaalbrug.
• Bij de ophaalbrug rechtsaf het pad volgen tot de T-splitsing en hier linksaf.
• U loopt tussen huize ‘De Velhorst’ en een prachtige oude boerderij door tot op de
volgende T-splitsing. (Info: De Velhorst)
• Linksaf en net na huize ‘De Velhorst’ rechtsaf het voetpad nemen.
• Op de T-splitsing de zandweg rechts in oostelijke richting vervolgen.
• Bij de harde weg aangekomen linksaf en na ca. 50m rechtsaf het voetpad in.
• Dit voetpad loopt langs de Berkel die u volgt tot het handbediende voetveer dat
u naar de overkant neemt.
Bekijk de Staringkoepel op de volgende video: Voetveer naar Staringkoepel
• Via het klaphek komt u bij de Staringkoepel waar een kleine tentoonstelling is
ingericht.
• Voor de terugweg volgt u het pad terug tot aan de harde weg.
• U steekt de brug over en vervolgt de weg langs de rechteroever van de Berkel.
• Bij de ophaalbrug slaat u rechtsaf het voet-/fietspad in.
• Bij de harde weg linksaf.
• Na ca 300 m rechtsaf richting huis ‘De Ehze’.
• Voor de fraaie brug naar huis ‘De Ehze’ linksaf.
• Eerste pad linksaf.
• Dit pad volgt u. U komt eerst achter een boerderij langs en bij de volgende boerderij
is een wijngaard. Wijnboerderij de Nieuwe Baankreis.
• Op de T-splitsing rechtsaf.
• Eerste straat rechts de Bakkersteeg in
(bij galerie ‘De Blauwe Deur’)
• Na het eerste huis aan de linkerzijde met daarachter een schuur (ca. 200 m) linksaf
het voetpad nemen (bij bord ‘opengesteld’). Dit slingert door een fraai natuurgebied ‘Het Elger’, genoemd naar huis ‘Het Elger”
• Als u het voetpad uitloopt komt u op een verharde weg de Blauwe Dijk. Hier
linksaf.
• Aan het einde linksaf buigen richting de kerk
• Voor het hotel de Hoofdige Boer staat een informatiebord over de dichter A.C.W.
Staring. Dit is tevens het einde van de wandeling.
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