Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting

Afstand
Provincie
Plaats
Vertrekpunt

: 10 KM
: Drenthe
: Assen
: Achterkant NS-station
: Oosterparallelweg
:

Bijzonderheden

: 60% onverhard
: hei, weiland en bos
: versie Augustus 2017

!!Waarschuwing ivm de verbouwing van het station in Assen is het even opletten
waar u naar de achterkant kunt. Tot op heden is het wel steeds bereikbaar!!
-- Een afwisselende route, aan de Oostkant van Assen. Rondje over het natuurgebied Kampsheide en
landgoed Valkenstijn.

Als u met uw rug naar het station toe staat, gaat u LA. Eerste straat RA ‘Koekoekstraat’.
Kruising RD ‘Oosterpark’. Kruising LA ‘Sperwerstraat’. Eerste RA ‘Steendijk’. Kruising RD
‘Steendijk’. Dan eerste LA ‘Frans Halslaan’. ‘’ Rolderhoofdweg’ oversteken en RD
‘Roessinghstraat’. Kruising met ‘Lonerstraat’ oversteken en RD ‘Marissstraat’.
Aan het eind in de bocht kiest u het fietspad(beton) RA. Het spoor is aan uw linkerhand. U
blijft dit fietspad volgen tot aan de ‘Lonerstraat’ hier even naar links en weg oversteken RA,
het fietspad langs de sportvelden volgen. Aan het eind steekt u de rondweg, ‘EuropawegOost’ over en volgt het bordje ‘Wandelspoor’, u passeert het hek en gaat RD. Aan het einde
gaat u LA over het wildrooster en verder links aanhouden over de brug van het
‘Deurzerdiepje’.
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Zie trajectkaartje: RD fietspad vervolgen, einde van
het pad RA(zandpad) langs de bosrand.
Einde LA, steek de weg over ri de ‘boerderij
Kamspheide’ en vervolg het zandpad RD. Kruising RD
en volgende kruising het fietspad oversteken RD.
Op de volgende splitsing bij het informatiebord over
Kampsheide gaat u LA, over het wildrooster en door de
hekken, het pad gaat met een bocht naar rechts.
Doorlopen tot aan het ven. (route maakt een rondje
rond het ven) LA langs het ven (aan uw rechterhand)
lopen totdat u voorbij het wildrooster op een groot
zandpad komt.
Het eerste pad RA(over het wildrooster) u loopt nu
opnieuw langs het ven, dit is aan uw rechterhand.
Voorbij het bankje, waar u de eerste keer bij het ven
kwam, gaat u nu LA onder de grote bomen door en u
komt op de heide. U passeert hier de grafheuvels.RD
over het wildrooster LA het grote zandpad. Hierna RA
het fietspad ‘Van Muizenbergpad’ weer richting Assen.

Zie trajectkaartje: Na de brug van het ‘Deurzerdiepje’ gaat u LA via het vlonder pad.
Einde pad RA, beton pad. Einde RA en gelijk LA langs het weiland. Pad volgen naar rechts en
weer naar links langs de sloot en RA over het bruggetje RD het fietspad ‘Van Muizenbergpad’
oversteken, zandpad kiezen (staat bordje fietspad). Einde LA en dan einde RA fietspad onder
het viaduct door. Fietspad oversteken en RD. Voor het bankje RA, gelijk LA en eerste pad
het bos weer in LA. De route gaat nu een stukje kriskras door het ‘Amelterbos’. Einde RA, 1e
RA , 1e LA, einde LA. 1e RA,1e LA, einde RA, LA.

2

Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Dan de Rolderhoofdweg oversteken. RD (langs de tennisbanen) en aan het einde
LA(onverhard pad) vervolgens bij de ingang van het tennispark RA weg oversteken en het
‘park Valkenstijn’ in u ziet de hekken. RD lopen, u komt bij een plattegrond van stenen deze
geven de contouren aan waar vroeger het ‘landgoed Valkenstijn’ stond. U gaat rechts over
het bruggetje. Na het grafmonument gaat u einde pad RA. Einde pad LA en doorlopen tot
aan de straat. Hier gaat u RA aan het einde van deze straat staat u weer bij het station.

Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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