Valtherbos - 5 km.
Rode paaltjesroute
Bezienswaardigheden: Zietakkanaal en Zietakkerbos, voormalig
kerkje, pingoruïne, onderduikershol,
grafheuvels, hunebed D35
Startpunt: Vanaf de rotonde in Klijndijk ga je richting Odoorn.
Na plusminus 350 meter is aan jouw linker hand een klinkerweggetje. Hier bevindt zich de open locatie vóór het Zietakkanaal
met het startpunt. De locatie bevindt zich schuin tegenover rest.
Thijs en Aafke en het bedrijf Stadtmüller.
Komende van Odoorn: bij binnenkomst Klijndijk het bosperceel aan
jouw rechter hand passeren. Daarna eerste (klinker)weggetje naar
rechts > startpunt.
Startpunt,
vanaf hier aan de rechter zijde van het kanaal lopen, voorbij huis en
voorbij het educatief paadje (informatiepanelen). Doorlopen tot volgende
brede bospad en hier scherp rechtsaf gaan. Einde bospad rijbaan
oversteken (!) en op voetpad rechtsaf. Bij rotonde rechtdoor ri. Emmen,
fietspad. Direct voorbij parkeerplaats van camping ‘de Fruithof’ staat het
voormalig kerkje (met informatiepaneeltje). Op dit punt aangekomen,
terugkeren naar de rotonde en hier rechtsaf ri. Valthe (Melkweg),
fietspad. Bij paddenstoel P24597 (huisnummer 35) rechtsaf, rijbaan
oversteken en asfaltweggetje richting bos opgaan. Bij bos rechtdoor het
brede bospad volgen ( links fietspad) – rechts grafheuvel. Na een kruising
van brede bospaden (percelen 133 t/m 136) het eerste bospad linksaf en
gele paaltjesroute volgen. (op dit punt evt. rechtdoor naar kijkwand; zie
commentaar, onder).
Na evt. terugkeer kijkwand, de gele paaltjesroute volgen. Op kruising
rechtdoor. Bij het onderduikershol rechtdoor - rechts grafheuvel. Pad met
de bocht naar links volgen. Op T-splitsing, na hunebed, rechtsaf (de gele
route gaat hier linksaf). Op T-kruising, linksaf, ri. parkeerplaats en
rijbaan. Vanaf de parkeerplaats de rijbaan oversteken (!) en rechtsaf,
fietspad. Na 50 meter linksaf, betonpad, en na 30 meter opnieuw linksaf,
2-sporenpad/graspad rechtdoor volgen. Bij kruising met sloot (rechts
bosperceel) is het wandelknooppunt (zie commentaar, onder over
wandelknooppunt).
Hier linksaf, sloot aan jouw linker hand. Bij huis, klinkerstraat opgaan en
rechtdoor. Waar klinkerstraat naar links afbuigt, rechts de sloot volgen
(graspad). Bij parkeerplaats (Oes Hokkie), linksaf, verhard pad.
Einde pad, rechtsaf. Op T-kruising rechtsaf (Visserstraat) en rechtdoor
gaan, later bocht naar links.

Bij betonnen paaltjes (schoolplein ligt vóór je), voetpad naar rechts
opgaan. Einde voetpad (rechts autogarage), rechtsaf. Na ± 100 meter
terug bij het Zietakkanaal en startpunt.
Kijkwand
Op het punt waar men het paadje naar links moet opgaan en de gele
route moet volgen, is het aan te raden een stukje rechtdoor te lopen.
Na enkele meters komt men bij de Kijkwand rechts. Door de kijkgaten is
de grote pingoruïne te bewonderen. Met een beetje geluk zijn er reeën
waar te nemen die hier regelmatig komen drinken.

Wandelknooppunt
Op dit punt heeft men 3.5 kilometer van de rode route afgelegd. Je kan
hier beslissen of je de route wilt verlengen en verder wil gaan op de
blauwe route, of hier linksaf en verder met de rode route (langs de sloot).
Voor de blauwe route hier rechtdoor naar de rijbaan (Hoofdweg) en daar
aangekomen op het fietspad, rechtsaf. Volg de blauwe route.
De afstand wordt verlengd met 3.5 km.; totaal 7 km.

