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FOTO?

R O U T E

wandelgids Devon

AFSTAND:

Afstand: 16 km
circa 4,5 uur, rondwandeling
ZWAARTE: 2 (klimmen en dalen, afstand)
KAART:
OS Landranger 191
TIJD/TYPE:

DARTMOOR

De verlaten hoogvlaktes
ER NAAR TOE

Wandelen in Devon
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Neem vanaf Widecombe in
the Moor de weg naar
Buckland en Postbridge.
Even buiten het dorp neem
je de eerste afslag rechts
naar South Combe. Na
ongeveer een kilometer
parkeer je je auto op de
parkeerplaats bovenop de
heuvel, rechts van de weg.

WAAROM?
Deze wandeling brengt je in de hoogste regionen van Dartmoor, tot ruim 500 meter.
Slechts op een paar punten reiken de heuveltoppen nog hoger. De combinatie van de
ruige, kale hoogvlaktes met de groene, waterrijke dalen maken dit tot een afwisselende tocht. De te overbruggen hoogteverschillen zijn uitdagend (ruim 200 meter), maar
ook goed te doen. In de vruchtbare en dus gras- en bloemrijke dalen kom je veelvuldig wilde pony’s tegen. De route voert langs Grimspound, één van de meest gave prehistorische nederzettingen in Zuidwest-Engeland. Verderop de route kom je langs overblijfselen van kleine huisjes: restanten uit de tijd dat er nog volop tin, lood, koper,
ijzer en zilver werd gedolven in de mijnen van Dartmoor.
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Grimspound
Hameldown Tor

Soussons Farm

Widecombe in
the Moor
Lower Cator

Wandelen in Devon
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START

Southcombe

DE WANDELING
Vanaf de parkeerplaats (GPS1) neem je het graspad dat in noordelijke richting naar
boven loopt. Na ongeveer 900 meter kom je bij een muurtje. Rechts zie je een boerderij. Hier ga je rechtdoor en houd de muur aan je rechterhand. Bij het eind van de
muur ga je rechtdoor naar de top van de heuvel. Helemaal bovenaan zie je op een
heuveltje een stenen paaltje dat Hameldown Beacon markeert (GPS2). Vervolg het pad
dat evenwijdig aan de muur loopt. Als deze muur naar links buigt (bij het paaltje Two
Barrows), ga je rechtdoor. Het loopt over de grafheuvel Broad Barrow. Daarna houd je
links aan, richting een heuvel met stenen: Hameldown Tor (GPS3). Neem het pad dat
rechtdoor/links naar beneden loopt, richting de prehistorische overblijfselen van
Grimspound. Deze ommuurde nederzetting verlaat je aan de linkerkant en je daalt verder af naar de asfaltweg. Daar ga je rechts. Ter hoogte van een huis aan de linkerkant,
net voor een flauwe bocht naar rechts, neem je een smal pad aan je linkerhand dat
naar beneden loopt. Je komt bij een wegwijzer (GPS4). Je gaat rechtdoor richting
Warren House Inn. Het pad loopt parallel aan een muurtje. Als die muur naar links
buigt, ga je rechtdoor, een smal pad omhoog. Negeer een smal pad naar links en blijf
het bredere pad volgen. Negeer een pad naar rechts. Voor je zie je een vallei met dennenbossen. Het pad daalt nu langzaam naar de bodem van de vallei. Na verloop van
tijd loopt het pad weer langs een muur. Bij een kruising van paden zie je twee bomen

en wat restanten van gebouwtjes (GPS5). Hier ga je links. Even verderop ga je via een
houten hek richting de dennenbossen. Bij een splitsing met een wegwijzer ga je
rechtsaf: Bridleway to County Rd Near Soussons. Volg het stijgende pad rechtdoor dat
verderop overgaat in steenslag. Blijf dit slingerende pad volgen tot aan een kruising
met zandpad en wegwijzer. Hier ga je linksaf, richting de boerderij. Ga twee maal door
een houten hek en houd het huis (GPS6) aan je linkerhand. Ga rechtdoor. Het pad
buigt eerst rechts, dan links en komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechts. Je passeert een veerooster en even verderop, als de weg naar rechts buigt, ga je rechtdoor
een breed steenslagpad op. Je loopt langs een afrastering en na ongeveer 300 meter
ga je linksaf bij een houten hek en wegwijzer. Volg dit pad, dat dwars door de weilanden loopt, tot je bij een bomenrij komt. Hier ga je rechts en loopt langs de bomen en
afrastering tot je bij een hek bij een asfaltweg komt (GPS7). Hier ga je links. Volg de
weg en negeer een afslag naar Cator Court. Negeer ook een steenslagweg naar rechts
en volg de weg tot de volgende zijweg aan je linkerhand. Hier ga je links en loopt
naar beneden. Het pad voert tussen boerderijen en schuren door. Steek via de brug
het riviertje over. Bij een splitsing ga je rechtdoor, een dalende weg die verderop weer
omhoog loopt. Bij de volgende splitsing ga je rechtsaf, richting Widecombe in the
Moor. Na ongeveer 500 meter ga je op een kruising van asfaltwegen linksaf. Volg deze
weg zo’n 600 meter en je komt uit bij je auto.
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GPS-COÖRDINATEN
1. Parkeerplaats

N 50˚34.356

R O U T E

wandelgids Devon

AFSTAND:

10,5 km
circa 3 uur, rondwandeling
ZWAARTE: 1
KAART:
OS Landranger 192
TIJD/TYPE:

W 03˚49.605
2. Hameldown Beacon
3. Hameldown Tor

N 50˚35.740
W 03˚49.586

BUDLEIGH SALTERTON

N 50˚36.625

Langs de Otter rivier en lagune

W 03˚50.053
4. Wegwijzer

N 50˚36.922
W 03˚50.930

5. Kruising van paden
6. Boerderij Soussons

N 50˚36.809

ER NAAR TOE

W 03˚51.833

De wandeling vertrekt
vanaf de zuidkust bij het
plaatsje Budleigh Salterton,
vlakbij Exmouth. Parkeer je
auto op het parkeerterrein
Lime Kiln, helemaal aan
het oostelijke einde van de
kustweg.

N 50˚35.776
W 03˚51.655

7. Hek bij asfaltweg

N 50˚34.801
W 03˚52.297

Wandelen in Devon
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WAAROM?
Een afwisselende wandeling die een dwarsdoorsnede biedt van al het moois dat OostDevon te bieden heeft. Vanaf het strand van Budleigh Salterton heb je mooi zicht op
de rode rotsen, onderdeel van de Jurassic Coast, het deel van de Zuid-Engelse kust
dat een beschermde status heeft en op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. De monding van de Otter vormt een mooie lagune waar veel vogels hun voedsel vinden. In
en rond de rivier leven nog steeds otters in het wild. East Budleigh, het geboortedorp
van Sir Walter Raleigh, is op en top Engels. In de locale pub kun je terecht voor iets
te eten en drinken. Bicton Park is begin 19de eeuw aangelegd als een privé-tuin en
sinds 1963 opengesteld voor publiek. Hij staat inmiddels bekend als dé botanische
tuin van Zuidwest Engeland. Je komt er tijdens de wandeling langs, maar kunt natuurlijk ook er voor of er na je bezoek aan de tuin plannen.

