Wandeling 12 maart 2020 8 en 12 km

Dit bordje volgen, tenzij er VVN-bordjes staan.
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Start met de rug naar de kerk in Dalen. Sla rechtsaf de Hoofdstraat in
Eerste weg linksaf (Oude Dalerveensestraat)
Op kruising rechtsaf slaan ( De Brinken)
Op Y-splitsing linksaf (Reindersdijk)
Steek de spoorwegovergang over en vervolg de weg naar rechts. Na ongeveer
200 meter is aan de rechterzijde een voetgangersdoorgang en wandelpad door
de Daoler Tuun te zien. Ga hier de Daoler Tuun in.
Volg het gravel pad, ga bij de splitsing rechtdoor en loop voorbij de bijenstal
(rechts)
Volg het pad rond het grasveld met banken
Bij de splitsing even rechts en meteen weer links. Volg de weg met de vijver
aan uw linkerzijde
Bij infobord “De Daoler Tuun “ (links) naar rechts en verlaat de Tuun door het
hek
Steek de verharde weg (Reindersdijk) over en ga verder over de doodlopende
weg / fietspad
Sla bij de eerste kruising rechtsaf het schelpenpad op
Ga op de volgende kruising linksaf en volg de verharde weg (Bosweg)
Ga na ongeveer 100 m rechtsaf het fietspad op
Ga aan het einde van het pad naar links de asfaltweg op. Hier zijn aan de
rechterzijde drie grote kunstwerken te zien
12 km-route gaat verder bij punt 40

Vervolg 8 km
dit bordje nu volgen, tenzij er bordjes van VVN staan.
Blijf de verharde weg (De Drift) rechtdoor volgen
Even verder ziet u rechts het Joodse kerkhof liggen
Sla op de volgende kruising linksaf (Oude Dalerveensestraat)
Na de tennisbaan en ijsbaan rechtsaf het voetpad volgen
Voor de sporthal langs rechtdoor tussen kantine en kaartverkooppunt door
Op de splitsing rechts aanhouden, voorbij het Albert Ruinemans Veld
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Blijf dit gravel-pad steeds volgen
Bij T-splitsing naar rechts
Bij kruising met verhard pad, steekt u dat pad over en gaat rechtdoor
Bij T-splitsing naar rechts
Bij volgende T-splitsing rechtdoor
Ga aan het einde van het pad rechtsaf
Op T-splitsing met grote weg naar rechts ( Dalerveensestraat)
Eerste weg naar links (Vliers)
Eerste weg links (’t Veld)
Op T-splitsing de weg oversteken en rechtsaf op het fietspad verder
(Dalerveensestraat)
Direct na de spoorwegovergang steekt u de weg over, via een stukje grasveld
loopt u naar een vlonder en over de vlonder gaat u linksaf langs de sloot verder
Bij de verharde weg even naar links en op de viersprong rechtdoor (langs huis
in aanbouw)
1e paadje links (fietspad)
1e weg rechts (Voorkamp)
Aan het eind de (Dalerveense)straat oversteken en rechtsaf op het fietspad
verder
Op driesprong oversteken en het kleine paadje naar links volgen.
U loopt over de parkeerplaats.
Aan het eind rechts aanhouden en oversteken bij het zebrapad.
U gaat links en loopt door tot het eindpunt: restaurant Cornelis.

Vervolg 12 km:
40. Neem het schelpenpad langs deze kunstwerken richting Huttenheugte
41. Aan het einde van het pad gaat u linksaf het fietspad op
42. Na ongeveer 500 meter (voorbij de afslag Dienstingang) gaat u rechtsaf naar de Huttenheugte (ingang leveranciers, 15 km, verbodsbord fietsers)
43. Na de slagboom neemt u de eerste weg links en houdt u links aan
44. Loop de verharde weg verder langs huisjes 909 t/m 915. Deze verharde weg gaat over in
een onverharde weg rond het meer
45. Volg deze weg en ga daarbij twee maal door een houten klaphek. Laat het ponyverblijf aan
uw rechterhand
46. Na het tweede klaphek volgt u de verharde weg naar de receptie
47. Op de viersprong rechtdoor richting 101-884
48. Neem het 1e pad rechts richting receptie en 3 4 5 6 7 8
49. Ga bij huisje 117 rechts
50. Ga op de T-splitsing naar links
51. Ga op de driesprong naar links
52. Loop door de Market Dome
53. Weer buiten, gaat u naar links langs het water
54. Neem het 1e pad rechts (door de Kinderboerderij)
55. Na de Kinderboerderij komt u over de brug; neem daarna het 1e pad links (onverhard). Dit is
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langs het water.
Neem het 1e pad links richting 4 5 6 7
Bij de dikke keien gaat u links
Neem het 1e pad rechts (onverhard) richting 4 5 6 7
Ga na het speeltuintje naar links richting 3 4 5 6
Op het pleintje (rotonde) rechts aanhouden
Loop onder de slagboom door en ga dan naar links
Loop langs de parkeerplaats (aan uw rechterhand)
Loop naar rechts richting 620-623 en 653 en het hek
Ga door het hek en sla linksaf (een klein stukje door het gras, daarna is het verhard)
Aan het einde van dit pad (voorbij de bushalte) de Reindersdijk oversteken en linksaf over
het fietspad verder
Sla de eerste weg rechts in (Drift)
Na ongeveer 200 meter gaat u linksaf het schelpenfietspad langs de sloot op
Daar waar het schelpenpad uitkomt op de verharde weg, gaat u linksaf de verharde op
(Bosweg)
Aan het einde gaat u rechtsaf de Reindersdijk op
Ga de eerste weg links (via het zandpad) naar de verharde weg (Burg. Bouwmeesterstraat)
Spoorwegovergang oversteken en rechtsaf slaan (Kymmelskampen)
Kymmelskampen gaat over in Stationsstraat, volg deze tot het einde
Steek de Hoofdstraat oversteken en ga naar links
Na huisnummer 59 gaat u rechtsaf het gravelpad op
Blijf het gravelpad volgen
Bij de verharde weg, rechts het gravelpad blijven volgen
Ga het laatste gravelpad rechts (is net voor de Burg. Ten Holteweg)
Blijf het gravelpad volgen
Op Y-splitsing rechts aanhouden
Op T-splitsing (driehoekje) links aanhouden
Blijf het pad volgen tot de verharde weg
Hier slaat u linksaf
Bij de ingang van de begraafplaats (links), gaat u rechtsaf
Links ziet u het eindpunt: restaurant Cornelis

