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Blauwe molenroute  
 
Algemene tips: 

Bij het volgen van de routes geven de driehoeken de richting aan. De paden zijn soms niet 

altijd goed herkenbaar bij start als een pad, we hebben zo goed mogelijk de richting 

aangegeven zodat duidelijk wordt hoe de route loopt. Een pad wordt gevolgd zolang er geen 

nieuwe aanwijzing is 

 

 

 

 

Rechtsaf/linksaf 

 

Rechtdoor 

 

 

 

Links aanhouden 

 

Rechts aanhouden 

 

Controleer voor vertrek je uitrusting: remmen, schakelsysteem, zadelhoogte. Zorg dat je 

goed op de fiets zit. Neem voldoende water mee en draag een helm! Alle delen welke je niet 

kunt/durft te fietsen, zijn prima lopend over te steken.  

Route 
 

De route start bij het bovenste toiletgebouw, maar het is uiteraard ook mogelijk om op een 

ander punt te starten omdat de route een lus maakt en aansluit op de andere routes. 

Bordjes zouden goed zichtbaar moeten zijn, maar eventueel een omschrijving: 

 

Rij over het veldpad de camping af richting Le Fournioux. Neem de asfaltweg omhoog en 

houdt bij de eerste kruising links aan. Net achter Le Fournioux sla linksaf. Volg dit pad, het 

gaat eerst geleidelijk omhoog en vanaf de bosrand naar beneden. Pad kan modderig zijn met 

losse stenen. 

Het bospad maakt een scherpe draai naar links, je daalt af naar een zijstroom in de Petite 

Creuse (staat droog bij lange warme dagen). Hier zie je een bruggetje, ga voor het bruggetje 

linksaf omhoog, over de boomwortels klimmen omhoog. Na de knik, pad volgen tot op het 

voetbalveld bij de camping.  

Sla rechtsaf over het kiezelpad, dalen naar de Molen, achter de molen over de brug linksaf. 

Schuin omhoog tussen de velden door omhoog. Einde pad rechtsaf, volg het kiezelpad 

linksom omhoog tot bij de houtzagerij en volg het kiezelpad tot aan het asfalt. Sla linksaf tot 

in Le Reconsat en sla de eerste weg linksaf. Net voorbij de bocht sla je linksaf het veldpad op. 

Deze loopt aan het einde rechtsaf over in een bospad/singletrack. Na een korte afdaling een 

scherpe bocht naar links, onderin bij de knik links aanhouden (miniklim). Volg het pad langs 

de zijstroom van de Petite Creuse eerst links, dan door de zijstroom heen, daarna rechts 
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erlangs. Aan het einde wordt het pad breder en eindigt bij de brug tegenover de garage aan 

de voet van Chéniers. Sla linksaf over de brug, rij omhoog naar het dorp. Op het kerkplein, 

kies de route naar Moulin de Piot. Net na de receptie rechtsaf (makkelijk is asfalt, moeilijk is 

veldpad), volg de route naar het startpunt.  

 

 


