Natuurlijk ommetje Westervelde (4,1km)

Startplaats:
Parkeerplaats bij het hunebed D2 in Westervelde (naast Hoofdweg 2i, 9337 PA, Westervelde)
Informatie:
Vanaf hunebed D2 gaat de route een stukje door het pittoreske Drentse dorpje Westervelde.
Daarna gaat de wandeling door de mooie bossen rond het dorp.
Bij de parkeergelegenheid is hunebed D2 te bezichtigen.
Routebeschrijving:
Ga vanaf de parkeerplaats (terug) naar de doorgaande weg. Ga daar rechtsaf en volg de
doorgaande weg met de bocht mee naar links, langs de brink in het dorp. Volg deze hoofdweg
ongeveer 700 meter. Neem bij het einde-kom bord het schelpenpad links naast de weg. Volg dat
schelpenpad linksaf.
Na het afslaan naar links is er na ongeveer 300-400 meter een doorsteek naar rechts. Steek daar
het brede zandpad over en vervolg over het smalle pad door het bos.
Ga voor het ijzeren rasterhek linksaf en ca. 40 meter later rechtsaf, weer een smal bospad in,
tussen de naaldbomen door. Vervolg het smalle pad aan de achterrand van het bos met de bocht
mee naar links. Ga op het brede zandpad na het verlaten van dit bosdeel rechtsaf.
Waar het brede zandpad rechtsaf buigt zijn er 2 route-opties:
1) Rechtdoor door een klein moerassig deel van het bos. Toegankelijk
met goed schoeisel en in droge periodes. Dit is ruiger en natter terrein.
2) Rechtsaf het schelpenpad volgen. De betere keuze wanneer u liever
op meer effen terrein loopt en wanneer de grond nat is.
Optie 1)

Ga rechtdoor het bos in (linkerpijl). 100 meter verderop is er een pad
rechtsaf het natte moerassige deel in. Neem dat pad. Aan weerszijden ziet u de restanten van
dode bomen staan.
Ga op de kruising met een breed pad rechtdoor. Wanneer u niet verder rechtdoor kunt slaat u
rechtsaf. U komt uit op het schelpenpad met het brede zandpad ernaast. Ga hier linksaf.
Lees verder bij Vervolg route.
Optie 2)

Dit is de rode stippellijn op de kaart. Volg het schelpenpad met de bocht mee naar rechts
(rechterpijl).
Vervolg route:

Steek aan het eind van het schelpenpad de doorgaande weg over.
Ga aan de overkant van de doorgaande weg meteen rechtsaf het bospad in. Het bospad loopt
langs de rand van het bos. Ga aan het einde van het bospad rechtsaf op de splitsing en tussen de
hekken door.
Volg het brede zandpad circa 100-150 meter.
Ga daarna linksaf het volgende bosje in. Hier loopt een smal kronkelend pad door een jong
loofbos.
Bij een breed zandpad aangekomen kunt u de draden die daar gespannen zijn even losmaken
met het zwarte handvat. Svp. ook weer vastmaken. Deze draden houden de koeien op het rechte
pad wanneer ze naar de weide geleid worden.
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Vervolg de weg aan de overkant van het brede zandpad.
Op de asfaltweg aangekomen gaat u rechtsaf. Na ongeveer 200 meter bent u terug bij de
Hoofdweg door Westervelde. Ga hier linksaf en vervolg de weg tot u weer bij de afslag naar de
parkeerplaats bent.
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