RONDJE HELENAHEUVEL
2 km
Startpunt
Châlet Helenaheuvel
St. Helenalaan 2
3941 EH Doorn

Routeinformatie

Bereikbaar per trein
Bereikbaar per OV
Dagtocht
Rondtocht
Honden toegestaan

coördinaten: N52,0455 E5,3531

Introductie
De wandeling Helenaheuvel voert u over een door Natuurmonumenten aangelegd rolstoelpad. U bezoekt een
mooi gedeelte van de Kaapse Bossen met een gevarieerd bomenbestand en een heideveld met een prachtig
uitzicht richting Culemborg. U hoort veel vogels en in de herfst ontdekt u allerlei paddenstoelen. Op een fraai
gelegen het terras bij het startpunt kunt u fantastisch voor- en nagenieten.

Praktische informatie
De inrit naar Helenaheuvel wordt aangegeven middels een bord bij de twee pilaren met leeuwen waar u
tussendoor moet rijden. Let op, want u bent er voorbij voor u het weet. Op de parkeerplaats zijn drie plekken
gereserveerd voor mindervaliden.
De rolstoeltoegankelijke horecagelegenheid Châlet Helenaheuvel is di t/m zo vanaf 10 uur open.
Op mooie dagen en vooral in het weekend kan de parkeerplaats snel vol zijn. Bent u met een begeleider, dan
kan deze u afzetten en de auto op het nabijgelegen terrein van Zonheuvel parkeren. De route daarvandaan
naar het Châlet is niet rolstoeltoegankelijk.
Er stopt een bus bij Zonheuvel. De route daarvandaan naar Châlet Helenaheuvel is echter niet goed
rolstoeltoegankelijk; we raden deze optie niet aan.

Informatie over toegankelijkheid
Horeca bij start: Ja, hellende opgang
Toilet bij start: Ja, rolstoeltoegankelijk op verzoek
Lengte: 1,8km
Markering: ja
Officieel rolstoelpad: ja, Natuurmonumenten
Ondergrond pad: halfverhard, glad, makkelijk begaanbaar
Obstakels onderweg: geen
Helling: golvend terrein; laatste 150m max 5% omhoog
Bankjes onderweg: 4, zie kaart
Begeleider gewenst: ja, i.v.m. helling
Rolstoeltoegankelijk: ja
Scootmobieltoegankelijk: ja
Rollatortoegankelijk: ja
Honden toegestaan: ja, mits aangelijnd
Losloopgebied: ja, aan het eind van de route
Bijzonderheden: zie routebeschrijving.
Voor nog meer informatie kijkt u op de site van Natuurmonumenten.

Tip
U kunt deze korte tocht combineren met een bezoek aan het park van Huis Doorn, 2km hiervandaan. Kies
daarvoor onze route Keizerlijke paden.

Routebeschrijving

Looproute van P Zonheuvel naar Helenaheuvel

Parkeert u op het terrein van Zonheuvel? Stap terug naar de oprijlaan en loop die rechtsaf
helemaal uit. Kies bij de bruine/gele wegwijzers het bospad naar rechts, richting
Helaheuvel. Volg dit pad steeds rechtdoor. Ga aan het eind door de smalle fietssluis en
steek twee maal een halfverharde weg over. Volg het paadje schuin links naar de asfaltweg
en ga linksaf. Loop rechtsaf over het parkeerterrein naar het startpunt.
Routeaanwijzingen Rondje Helenaheuvel:

Loop vanaf de parkeerplaats naar de wegwijzer voor het Châlet en ga naar links; enkele
tientallen meters verder ziet u rechts het eerste houten paaltje met een smal geel pijltje.
Volg deze pijltjes; ook de ondergrond van het pad, die afwijkt van de ondergrond van alle
zijpaden, geeft perfect de route aan. U bent na 1,8km terug bij de ingang van het Châlet.
De laatste 100m, vrij steil omhoog, lopen door het hondenlosloopgebied, dat zich
zuidwaarts uitstrekt tot de bosrand.
Wij hopen dat u hebt genoten van deze tocht. Het plaatsen van een routereactie wordt zeer op prijs
gesteld. Dat kan op mooisteroutes.nl bij de route die u gevolgd heeft. Klik op 'plaats een reactie' en vul de
velden in.
Is er iets gewijzigd langs de route of is de tekst niet duidelijk, wilt u dat dan doorgeven? Klik op
mooisteroutes.nl op contact en u ziet hoe dit kan.
Met dank aan de routemaker(s) Foeke Jan Reitsma.
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