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Afstand
Provincie
Plaats
Kenmerk
Start

: 10 km
: Drenthe
: Drouwenerveld
: onverhard, hei, bos.ven
: P Boomkroonpad
Steenhopenweg 4
9533 PN Drouwen

Bij de ingang van de P de weg oversteken. Over de afsluitbalk en vervolg over het
klinkerpad. Doorlopen tot aan de grens met het Drouwenerveld.
Hier RA. Op de kruising net voorbij het veld
LA. Vlak voor het einde van het veld LA, (
bij perceel 58) door het hek over het veld.
Rode paaltjes volgen en RA door het hek
het veld weer verlaten. RD klinkerpad en
fietspad oversteken rode paaltjes
vervolgen.

RD lopen tot vlak voor het weiland. Hier komt u op een kruising van zes paden. Neem
het tweede pad RA deze gaat schuin RA. 1e kruising RA (perceel 66). 1e RA, 1e LA,
vervolgens vlak voor het einde van het pad/bos RA klein paadje. Einde van dit pad, bij
de derde kruising RA ( bij perceel 80-79) dit is een groot pad.

Einde fietspad oversteken en door het hek
RA langs het ven lopen. Halverwege (aan de
noordkant van het ven ) rechts aanhouden
en doorlopen totdat u bij de
kruising(perceel 70-57) komt. Hier LA dit is
een groot pad. U verlaat weer het gebied via
een hek en gaat 1e RA.
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Halverwege veld LA (perceel 59). 1e RA, dit pad volgen, gaat met een bocht naar rechts
en daarna een bocht naar links. Aan het einde LA. Hierna 1e RA, (dit is een mtb route).
Einde van dit pad LA. RD weg oversteken (rode mtb route volgen). Op de eerste grote
kruising RA. Volgende kruising RD en gelijk na deze kruising ziet u RA een kleiner pad,
deze volgen totdat u weer op een kruising komt waar RA de oranje wandelroute staat
aangegeven. Hier LA. Eind van dit pad komt u weer op de klinkerweg. Hier RA richting
de P van het begin punt.

Einde Route

Plaats een reactie op de site Wandelvanuit.nl
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
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