
5 wandelroutes in de omgeving van 50|50 Hotel Belmont 

Kijkt u op de achterzijde voor een 
beschrijving van de 
bezienswaardigheden 



A Grafheuvels 
 
De grafheuvels liggen een beetje 
verscholen onder de jonge boompjes 
en struiken. De grafheuvels zijn ruim 
5000 jaar oud en stammen uit de late 
steentijd en de bronstijd.  
 

B Celtic Fields 
 
Celtic Fields zijn prehistorische 
akkers. Een Celtic Field is een 
systeem van kleine rechthoekige 
veldjes ongeveer 35 bij 35 meter. 
Omdat het grondgebied in die tijd 
schaars was werd elk stuk optimaal 
benut.  
 

C Germaanse Put 
 
Deze holle boomstronk heeft in de 
ijzertijd gediend als waterput. Het is 
een grote kuil die, toen deze ontdekt 
werd, gereconstrueerd is. 
 

D De Koepel 
 
De Koepel is een uitzichttoren die in 
1913 is gebouwd ter nagedachtenis 
aan een notaris. De naam Koepel is 
ontstaan door het koperen dak dat 
de koepel overkoepeld. Er worden 
diverse exposities georganiseerd in 
de Koepel. Toegang is € 2,00 per 
persoon.  

E  Middelpunt van Nederland 
 
Het middelpunt van Nederland is 
aangegeven door middel van grote 
zwerfkeien. Waarschijnlijk is deze 
plek vroeger gebruikt als 
gerechtsplaats. De zwerfkeien 
werden vroeg gebruikt als 
kalenderstenen. 
 

F Paaskolk 
 
De Paaskolk is een natuurlijke poel 
die vroeger werd gebruikt om 
schapen te laten drinken en te laten 
wassen. De bodem is van leem en is 
in 1991 hersteld na een lek. De poel 
heeft daarvoor ook enige tijd droog 
gestaan. 
 

G Eendjesvijver 
 
Voordat u de Paaskolk bereikt komt u 
langs 2 poelen met betonnen bodem. 
Dit zijn de zogeheten eendjesvijvers. 
Deze poelen zijn speciaal aangelegd 
om de eenden in de omgeving een 
plek te bieden. 
 

H Voormalige Vuilstort 
 
U komt een grote bult tegen die zeker 
de moeite waard is om te 
beklimmen. U heeft vanaf hier een 
mooi uitzicht. Deze bult was vroeger 
een vuilstort die in de loop der jaren 
begroeid is en nu onder de lokale 
bevolking bekend staat als “de bult”.  


