De Veldenroute – 12 km.
Start van de route is in Klijndijk, aan de Melkweg.
Locatie: parkeerplaats (Valtherbos), naast huisnummer 42
bord langs Melkweg: symbool Hunebed
Oranje P op kaart.


























Op de parkeerplaats richting het bos gaan en dan min of meer
rechtdoor lopen. Bosrand aan uw rechter hand houden.
Eerste pad RA. Na plusminus 50 meter, vóór het heideveldje,
links, LA gaan. Hunebed D35 aan uw linker hand.
Rechtdoor het smalle paadje nemen.
Waar het paadje een ruime bocht naar rechts maakt, hier LA het
korte paadje naar het fietspad.
Op fietspad LA.
Na plusminus 15 meter een knik naar rechts maken en RA het
brede zandpad op.
Na einde bouwland, links, LA (tweesporen-pad). Dit pad geheel
uitlopen, linker zijpaden negeren.
Einde pad, op driesprong (betonpad met fietspad) LA.
Eerste huis aan rechter kant passeren en even verderop eerste
pad RA, langs huisnummer 4 gaan en rechts houden.
Het eerste bospaadje, bij bankje, LA.
Einde paadje op driesprong RA, breed pad.
Eerste bospaadje RA, rode paaltjesroute volgen.
Aangekomen op breed pad, RA, links hunebedden D36 en 37.
Op kruising LA.
Aan het eind op driesprong RA, Schoolstraat (Valthe).
Op kruising rechtdoor, de Schaapskuilweg.
Volgende kruising (rijbaan oversteken!) rechtdoor,
Schaapskuilweg.
IJsbaan Valthe passeren en na ± 500 mtr. bij stalen hek, LA,
Engelsveenbos, en rechtdoor het graspad opgaan.
Eerste pad RA, langs vennetje.
Bij vennetje LA (groene paaltjesroute).
Op T-splitsing LA, langs houtopslag en verderop met de bocht
naar links.
Bij hek RA, Engelsveenbos verlaten, richting fietspad.
Op fietspad RA.
Na 100 mtr. LA, keienweg oversteken en het smalle bospad
opgaan. Verderop met de bocht naar rechts (lees dit 2 keer).
Aangekomen op breed pad, T-kruising, LA.
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Bij verlaten bos, RA, Bergjesweg. Door klaphek gaan, Hunzebos,
en rechtdoor, over heuvel (links grafheuvel).
Steeds rechtdoor, het veld oversteken richting hek.
Door klaphek en LA.
Op T-splitsing links aanhouden en verderop door klaphek.
Op kruising LA en rechtdoor.
Na ± 500 mtr. opnieuw door klaphek, Hunzebos verlaten en
rechtdoor.
Einde pad, LA (betonpad), rechts het dorp Odoorn (centrum op
250 mtr.)
Verderop, op kruising LA, Dennenweg.
Op T-splitsing RA.
Rijbaan oversteken! en op fietspad LA en direct weer RA, Tweede
Dwarsweg (tweesporen-pad).
Aan eind van tweesporen-pad, op T-splitsing, LA.
Na 2 grote bomen, rechts van het pad, voorbij het bouwland en
halverwege het bosperceel, rechts, het smalle paadje ingaan
(RA), links langs meertje lopen. Paadje volgen, weer uitkomend
op het brede pad dat u had verlaten, RA.
Op T-splitsing bij hunebed D34, RA, brede zandpad.
Eerste pad LA, iets stijgend (groene paaltjesroute).
Op T-splitsing RA en paadje blijven volgen.
Voorbij woning, rechts, het paadje even verderop verlaten en LA,
betonpad.
Uitkomend op fietspad, RA.
Na 50 mtr. de rijbaan oversteken naar parkeerplaats waar u
gestart bent. Finish! (12 km.)

