Corona Route 1/3 (10 km)
Start bij de Wenning;
Loop richting Oostering steek de weg over en ga RA over het voetpad.
LA richting “de Oosterhof”
We lopen links langs het zorgcentrum en steken de Dorpsstraat over.
We lopen door het Warreveen en slaan LA richting fietstunnel.
Als we de fietstunnel uitkomen gaan we RA langs Green Planet.
We steken de N375 over. ( kijk goed uit ) einde fietspad LA.
Eursinge. 1ste weg RA (olde stroatie) Eursinge. Ga linksaf Kraloërweg.
Na de hertenweide RA het verharde pad. Loop langs het woonhuis.
Einde pad RA deze weg loopt parallel met de A28 .
Bij “Het Oude Jachthuis” LA.
Onder de A28 door LA Beilerstraat.
Blijf deze volgen tot aan Nuil.
Steek hier de straat over, volg de klinkerweg. Ga RA verharde weg,
deze gaat over in een zandweg.Einde zandweg RA Hendrik Reindersweg.
Ga 1ste pad RA over de heide. Volg de paaltjes met de paarse koppen.
Verlaat de heide aan de westkant bij het woonhuis.
Loop het pad af tot de Hendrik Reindersweg en ga LA en dan RA
Kampiepensweg. Volg deze en ga de 2de weg RA De Marke.
Einde weg LA Veldbrake.
Einde bij de Wenning.

Corona Route 2/3

(10 km)

Start bij de Wenning;
Ga vanuit de Wenning RA ,,Veldbrake” en ga de 1ste weg RA ,, de Marke”
Volg deze weg tot het einde en ga RA ,,Kampiepensweg” en direct weer LA het
verharde pad op. Einde pad RA, langs de familie v.d. Zwaag.
Einde pad LA ,,Oostering” KIJK GOED UIT EN LOOP AAN GOEDE KANT VAN DE WEG!!
Ga de 1ste weg LA ,,Zwarte Water”, langs Pater Aanhanger Service.
Ga het 1ste zandpad LA.
Volg deze tot het einde en loop langs de aardappelschuur.
En loop dan achter de aardappelschuur langs.
Ga het 2de pad RA tot het einde. Steek de ,,H. Reindersweg” over.
Hier is een overstap om over de afrastering te komen.
Loop RA door het natuurgebied ,,Het Nuilerveld” en volg de palen met de
paarse koppen. Houd rechts aan en verlaat het natuurgebied via het bosje.
Als u het bosje uitkomt ga dan LA ,,H. Reindersweg” en ga het 1ste zandpad LA.
Volg deze tot het einde. Ga op de splitsing RA ,,Nuil”.
Steek aan het eind van de weg de ,,Beilerstraat” en het fietspad over.
Ga hier het bos in en volg het pad door het bos.
Als u het bos uitkomt gaat u over het graspad en komt u uit op het fietspad.
Ga RA richting Pesse. Einde fietspad de ,, Beilerstraat” oversteken en volg het
voetpad. ,,Beilerstraat” gaat over in ,,Dorpsstraat”.
Ga de 2de straat LA ,,De Hoorns” en ga de 2de straat RA ,, Lage landkamp”
Einde bij de Wenning

Corona Route 3/3

(10 km)

Start bij de Wenning;
Ga vanuit de Wenning LA ,,Veldbrake” steek de weg over en ga RA over het
voetpad. Einde voetpad,
steek de ,,Dorpsstraat” over en loop ,, Warreveen” in en ga RA.
Loop tot je LA kunt onder de A28 door.
Ga na het viaduct RA richting Green Planet.
Na het speelbos LA het verharde pad op.
Einde pad rechtdoor ,, Slagenweg”.
Na de 2de bosstrook LA het graspad op, wordt met rood-wit lint aangegeven.
Volg het pad door het bos tot je weer op de ,,Slagenweg” uitkomt. Ga direct
het 1ste graspad LA. Gaat over in verharde weg. Ga RA en blijf de weg ,,
Molenhoek” tot het einde volgen. Einde weg LA onder de A28 door. Einde weg
LA fietspad op. Steek de ,,Hoogeveenseweg” over.
Volg de weg tussen de begraafplaats door.
Ga het 1ste zandpad RA het bos in, met rood-witte linten aangegeven.
Loop het pad langs de sloot.
Einde pad LA ,,Kerkweg” 1ste weg LA ,,Oostering”.
Volg deze tot wagenschuur links van de weg.
Ga hier LA graspad (Kleine Esch).
Aan het eind RA fietspad richting Pesse.
Einde fietspad LA over het voetpad en steek de ,,Oostering” RA weer over.
Einde bij de Wenning

