Corona Route 1

(5 km)

Start bij de Wenning;
Ga vanuit de Wenning RA ,,Veldbrake” en ga de 3de weg RA ,,Grootslag”.
Loop de Grootslag af tot het einde en ga het ,,Meulepad”op.
Ga als het pad RA gaat LA het graspad op tot de ,,Kampiepensweg” en ga LA volg
de ,, Kampiepensweg”.
Ga na het vennetje/meertje aan de rechterkant van de weg het 1ste pad RA, naar
de boerderij van de familie Veldman.
Loop aan de linkerkant van de grote aardappelschuur langs.
Ga het 1ste pad LA. Einde pad LA ,,H. Reindersweg”. Loop deze af tot het einde.
KIJK GOED UIT EN LOOP AAN DE GOEDE KANT VAN DE WEG!!
Steek de ,,Beilerstraat” over en volg het fietspad LA.
Ga na het fietspad het voetpad op langs de WOK.
,,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 2

(5 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 tot het eind. Ga LA over het voetpad
en steek de ,,Oostering” RA weer over.
Einde bij de Wenning

Corona Route 3

(5 km)

Start vanuit ,,De Wenning”:
L.A. ,,Veldbrake”. Steek de ,,Oostering” over en ga L.A. over het voetpad.
Einde voetpad R.A. Blijf deze volgen tot aan de
,,Hoogeveenseweg”. Steek de ,,Hoogeveenseweg” over en ga L.A. over
het fietspad. Steek na 200 mtr. de ,,Hoogeveenseweg” nogmaals over
,,Kerkweg”. Na 400 mtr. L.A. over de sloot (loopplanken) langs de boswal.
Volg deze tot aan het bos. Ga hier het bosje in. Op het hoofdpad R.A.
zandpad door de weilanden
(kleine Es). Einde pad L.A. ,,Oostering”. Einde weg L.A. ,,Oostering”.
Na huis met nr. 40 het eerste pad R.A. langs de fam. v.d. Zwaag.
Gaat over in graspad, blijf deze volgen tot het eind.
Ga L.A. ,,Kampiepensweg”. Na de bocht 1ste graspad R.A.
Einde graspad R.A. ,,Meulepad”. ,,Meulepad” gaat over in ,,De
Grootslag”. Volg de ,,De Grootslag” tot aan ,,De Korte Lange”. Ga L.A. ,,De
Korte Lange” in, steek ,,De Hoorns” over ,,Lage Landkamp”. Volg deze tot
het einde. Einde wandeling bij ,,De Wenning”.

Corona Route 4

(5 km)

Start vanuit ,,De Wenning”
Loop de ,,Lage landkamp” in. Ga het 1ste pad L.A. ,,Tonckenspad” in en volg
deze tot de ,,Dorpsstraat” en ga R.A. Ter hoogte van de bloemenwinkel
steekt u de ,,Dorpsstraat” over en ga L.A. Einde weg ,,Warreveen” schuin
oversteken en ga L.A. het fietspad onder de A28 door. Volg het fietspad
tot het einde en ga R.A. Loop langs de 2 boerderijen en volg het pad langs
de landerijen. Ga hier het bosje in. (Rood-witte linten). Als u het bosje
uitkomt ga dan L.A. en direct weer R.A. ,,Molenhoek”. Volg deze weg tot
het einde en ga L.A. ,,Molenhoek”. Volg de weg tot het einde en ga L.A.
het fietspad op. Steek na 200 mtr. de ,,Hoogeveenseweg” over.
Blijf het pad volgen tot het einde en ga L.A. over het voetpad.
Na 150 mtr. steekt u de weg ,,Oostering” over.
Einde wandeling bij ,,De Wenning” .

