Fietsroute
Afstand: 10 km
ca. 45 minuten

b Ommetje Volthe
Startpunt op het Thijplein bij de Gerstemaaier
Steek het Thijplein over richting de
basisschool. Zowel de school als de straat
heet Kerkewei. U passeert de Rossumerbeek.
Bij de T-splitsing linksaf en 25 meter verderop
rechtsaf, Mr. Plegtstraat.
Einde weg linksaf en voor de supermarkt
rechtsaf, Pierikspad.

Kijk op
www.dorpsraadrossum.nl
voor meer gratis ommetjes
en foto’s.

Wiekerstraat volgen tot Molmansweg,
hier rechtsaf. Lijkt oprijlaan tot boerderij.
Voor boerderij linksaf, langs kapschuur.
Einde Molmansweg rechtsaf langs beek.
Deze vrij lange weg volgen. Einde weg
(Loosteresweg) rechtsaf, Everlostraat.
Na ongeveer 200 meter linksaf, richting
Havezathe “het Everloo”. Oprijlaan volgen,
rechtdoor langs parkeerterrein, bruggetje over
en (wandel)pad volgen.

Onder fietstunnel door en dan linksaf,
asfaltweg volgen. Bij T-splitsing en kappelletje
rechtsaf. U komt meteen langs de
milleniumboom.

Einde pad rechtsaf het brede pad op.
Bij fietsknooppunt 51 rechtsaf fietspad op.
Mooi zicht over de velden.

Asfaltweg volgen. Eerste weg linksaf,
Ensmanweg. Aan uw rechterhand ziet u
de boerderij “Erve Ensman”, mooie oude
boerderij met onderschoer.

Einde fietspad linksaf de asfaltweg op.
Na 50 meter rechtsaf fietspad op, Hamsweg.
Hier passeert u theeschenkerij ‘t Stekkie’.
Als de deur openstaat, bent u welkom.

Weg volgen en eerste zijstraat rechtsaf,
Rikhofweg. Weg volgen, gaat over in
zandpad, vervolgens in smal fietspaadje.
U komt langs de achterkant van minicamping
“‘t Rikhof“. U verlaat de camping weer
meteen.

Einde weg linksaf, kan drukke weg zijn.
Na 150 meter bij paddestoel 22306 rechtsaf
het fietspad op.

Einde pad linksaf asfaltweg op. Na 50 meter
rechtsaf, Smienkweg. Deze weg gaat over in
zandpad met fietspad.
Einde fietspad linksaf asfaltweg op. Bij de
eerst volgende kruising rechtsaf, Wiekerstraat.

Indien het Kulturhus Rabo de CoCeR open is,
kunt u er genieten van een kopje koffie of thee.

Fietspad blijven volgen tot einde. Hier
rechtsaf de asfaltweg op, Esweg. Asfaltweg
gaat na woning rechts over in fietspad.
Bij fietstunnel linksaf, na fietstunnel weer
linksaf, Pierikspad.
Einde Pierikspad linksaf en meteen weer
rechtsaf, Mr. Plegtstraat. Eerste straat links
en weer meteen rechts. U bent weer bij de
Kerkewei en het beginpunt op het Thijplein.

