Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Afstand
Provincie
Startplaats
Vertrekpunt

Bijzonderheden

: 19 km
: Drenthe-Friesland
: Veenhuizen
: P Gevangenismuseum
: Oude Gracht
: Veenhuizen
: 60% onverhard
: dorp, heide, vennen,bos

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

-- Een prachtige wandelroute door een uniek natuurgebied Fochteloërveen en door het
dorp Veenhuizen.—

Start is de P van het gevangenismuseum. U
loopt het parkeerterrein af ri het infocentrum
van Veenhuizen. U gaat vanaf de uitgang van de
P, RA ‘Oude Gracht’ ri gevangenismuseum. RD
lopen voor de ingang van het
gevangenismuseum langs. RD blijven lopen tot
voorbij de brandweer. Hier gaat het pad met
een bocht naar rechts ri het oude monumentale
pand van de elektriciteitscentrale. Ga bij het
pand van de elektriciteitscentrale LA langs het water. Aan het einde RA. Op de kruising
gaat u RD langs de voetbalvelden (zijn aan uw rechterhand). Ga na het weiland in het
bos LA en gelijk weer LA. RD lopen totdat u voorbij de ‘Koepelkerk’ ( aan uw
rechterhand) bent. U komt op de ‘Kerklaan’, hier gaat u RA.

U steekt de hoofdweg over en gaat via het bruggetje over
het water ri het bos. U passeert het witte huis ( dat is aan
uw rechterhand).
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(zie trajectkaartje)RD doorlopen tot het derde pad hier LA. Dat is
het pad na het sluisje dat u passeert aan de linkerkant, vlak voordat
u de ijsbaan bereikt (rechts voor u). 1e pad RA bij het bankje op de
hoek, langs het Fochteloërveen. Tweede pad LA het bos weer in, 1e
pad RA, 1e pad LA en 1e pad RA is fietspad over het Fochteloërveen.

RD op het fietspad totdat u LA via een klein paadje dwars door het Fochteloërveen kunt
wandelen. Dit pad volgen en op de Y splitsing LA. U komt dan vlak langs een prachtige
ven. Uiteindelijk komt u weer op het fietspad uit. Hier gaat u LA.
U verlaat het eerste stuk natuurgebied van het Fochteloërveen en komt op de verharde
weg. Ga hier RA. Doorlopen via de verharde weg totdat u bij het informatiecentrum bent.
GA hier LA, via de P en loop via het invalide pad RD. Het pad gaat met een bocht naar
rechts en u passeert twee vlonderbruggetjes. Aan het einde op het fietspad LA. U
passeert een vogelkijkscherm aan uw rechterhand. Het fietspad blijven volgen, gaat met
een bocht naar links, langs een prachtige ven, en daar weer met een bocht naar rechts.
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Einde van dit pad gaat u RA ri ‘Kamporanje’.
Fietspad helemaal volgen tot de verharde weg
‘Veenweg’. Ga hier RA. Aan het einde gaat u
weer RA ‘Helomaweg’ . Op de kruising
Fochteloërveen RD. Einde RA voorbij de
slagboom, pad gaat met een bocht naar links.
Volgende kruising LA langs de rand van het
weiland en het bos. Daarna einde pad RA en
vanaf hier steeds RD lopen.

De brug oversteken en de Hoofdweg bij Veenhuizen oversteken. LA voor het pand langs
met het bord ‘bouw en bind’. Hierna RA langs het water en u loopt weer ri het
gevangenismuseum. Let op de teksten op de gevels van sommige
huizen. Eind LA ri P.
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Einde van de route
Ik stel het erg op prijs als u een reactie plaatst op de site Wandelvanuit.nl
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
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