Valther Ommetje zuid-west– ca. 8,5 km
(Kampervenen- Oosteresch- Westeresch-Valtherbos)
Rode en blauwe paaltjes route. De hoge zijde van de afgeschuinde paal geeft de looprichting
aan. Start vanaf “het Perron” in Valthe (naast Hotel-Restaurant De Schuttershof).
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Vertrek vanaf het Perron
Volg de oude spoorbaan van Valthe , langs het oude station en verder via het
grasveld
Na de smalle doorgang links aanhouden
Einde landweg rechts en na ca. 100 m links
Deze landweg loopt iets naar beneden (het oude smeltwaterdal). Eerste weg rechtsaf.
Volg het betonpad dat na ca. 1500 m overgaat in een zandpad.
Bij houten bank aan de rechterzijde, het smalle bospad rechts nemen.
Aan het einde van dit bospad linksaf. Vanaf hier de blauwe paaltjes volgen.
Einde pad links, langs de keienweg van Valthe naar Weerdinge.
Vóór het woonhuis aan de rechterkant rechtsaf. Volg dit pad dat later iets naar links
buigt.
Einde pad linksaf
Na ca. 200 m pad van houtsnippers naar het Onderduikershol volgen.
Bij het Onderduikershol linksaf via smal bospad
aan het einde rechts, breed bospad.
Na ca. 100 m rechtsaf, volg het brede bospad
Pingo en hunebed D31
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Na ca. 400 m einde pad rechtsaf.
Einde pad links, langs het fietspad. Op volgende driesprong, met ANWB paddenstoel
rechtdoor. U komt langs Sportpark Duurshof, hier was het “Oude Valthe”.
Einde weg rechtsaf. (aan de linkerkant Bakkerij Kuipers)
Volg de Schoolstraat met de bocht mee naar links

•

Na het bordje “Geopark” aan de linkerkant, rechtsaf (Weerdingerzandweg).
Het Bed & Breakfast was vroeger een smederij
Schoolstraat 20: Rijksmonument uit 1750: boerderij onder met riet gedekt wolfdak., vroeger een
klompenmakerij

•

Volg deze keienweg en ga na ca. 300 m linksaf
Bezienswaardigheden: Keibestrating en de Westeres

•

Einde pad links de rood/blauwe paaltjes volgen
Bezienswaardigheden: De ‘Valther Tweeling’, de hunebedden D36 en D37 en het smeltwaterdal naar de
Kampervenen

•
•

Op de volgende kruising rechtdoor.
Einde pad Hoofdstraat oversteken en rechtsaf het voetpad volgen tot het einde, het
Perron!

Wandelen op eigen risico
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