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Uitgang camping rechts
Na 300m 1e weg rechts
Na 550m einde weg links
Na 800m op 1e kruising direct na korte afdaling rechts
Na 300m 1e weg links (rechtdoor wordt zandweg in bos)
Na 240m einde weg rechts (D158E1, kan druk zijn)
Na 1,9km 2e verharde weg links (50m voor B&B “Les Quatre Puits”). De
1e weg is de D158 al na 700m bij transport Rullier.
8. Na 500m over spoorviaduct wordt het een zandweg en na 2,0km bij eerste
huizen van “Les Tours” scherp rechtsaf (is dan weer asfaltweg) . Let op
want 25m verder kun je “flauw” rechtsaf, maar die moet je niet hebben !
9. Na 1,1km kruising met D157 oversteken → Baraillon / Les Enclos
10. Na 1,2km einde verharde weg links → Le Maine Jarry / Guérin
11. Na 650m 1e asfaltweg (direct na bos aan rechterkant) rechtsaf → Maine
Jarry / Montville. Je kijkt tegen achterkant bord aan.
12. Door gehuchten Maine Jarry en Montville weg volgen en na 1,8km op
kruising met D142 links
13. Na 60m 1e weg rechts → Chez Beaudut en Chez Chagneau
14. Na 1,7km kruising met D156 oversteken → Chez Beaudut
15. Na 180m weg naar rechts volgen (rechtdoor is doodlopend) Je rijdt nu op
de grens van de Charente en Charente-Maritime
16. Na 1,3km 1e verharde weg links (is bij rare knik in de weg)
17. Na 110m kruising met D100 oversteken (verboden > 6ton)
18. Na 1,2km einde weg rechts → Chez Maudet
19. Na ca 1,5km zowel links als rechts mooie afgravingen die bezocht kunnen
worden. De gravelwegen erheen zijn officieel afgesloten, maar je kunt er
eenvoudig met de fiets inrijden.
Te voet moet je op ruim 5 minuten lopen rekenen tot de afgraving links en
zo’n 10 à 15 minuten tot de afgravingen rechts. Rechts (150mtr na de
barrière links) kun je makkelijker met de fiets in en het pad is beter
begaanbaar met de fiets.

Astand tot de afgravingen ca 17km

Terug naar camping La Motte
Vanaf punt 19 de asfaltweg volgen en na 500m op de 1e splitsing rechtsaf.
Na 750m op de kruising met de D127 in Chez Thomas rechts → Boresse
Na 700m 1e weg links → Le Moulin de Bouchet
Na 400m is links “Lac Sensation Frisson” met restaurant. Helaas is dat
niet altijd open en wordt er al heel lang “verbouwd”
5. Na nogmaals 1,5km einde weg rechts D7 (pittig klimmetje)
6. Na 500m 1e weg scherp links → La Sablière (ziet achterkant bord)
7. Na 650m in bocht naar links rechtdoor rijden (dus niet naar links)
8. Na 1,4km einde weg rechts D89 (halverwege ga je over het nieuwe
spoorviaduct)
9. Na 1,5km einde weg links D7 → Martron / Montguyon
10. Na 850m 1e weg links D134 → Sauvignac
11. Na 50m rechts D206 → Sauvignac (kan ook D459 heten…)
12. Na 1,7km 1e verharde weg rechts → Le Chêne Besson (kijkt tegen
achterkant bord aan + vuilnisbakken op de hoek)
13. Na 1,2km einde verharde weg op kruising rechts asfaltweg
14. Na 2,0km einde weg op kruising met D142 links
15. Na 75m 1e weg rechts D142 → Boscamnant / St Aigulin
16. Na 1,1km op eerste kruising D142 blijven volgen (camping aangegeven)
17. Na nogmaals 400m 1e weg rechts D260 → Camping La Motte
18. Na 3,0km in gehucht Lampiat rechts D270 → Camping La Motte
19. Na 1,2km ingang camping rechts
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Terugweg ca 19,5km
Totaal afstand 36,5km

