Wandelroute
Afstand: 8 km
ca. 2 uur

Ommetje Voltheres
Start: Thijplein bij de “Gerstemaaier”.
Steek het plein over en wandel langs de
basisschool ‘De Kerkewei’.
Bij T-splitsing linksaf en meteen weer rechtsaf
(Mr. Plegtstraat).
Einde weg links en meteen weer rechtsaf,
het Pierikspad in.
Loop onder ﬁetstunnel door en ga daarna
rechtsaf, zandpad op.
Na huis aan de linkerkant (nr 3) op kruising
rechtdoor zandpad op
Op het einde van dit pad staat een
“Tuffelkelder”. Hier kunt u even schuilen.
Ga hier linksaf de asfaltweg op.
Eerste weg rechtsaf (Molenweg).
Bij kruising café ‘t Peuleke en de Blokhut
linksaf de Tramweg in.

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

Na huisnummer 12 en na ongeveer 170
meter bij ijzeren hek linksaf het bos in
(opengesteld wandelgebied).
Eerste pad linksaf.
Voor hekwerk rechts aanhouden,
‘wandelroute’ volgen.

U gaat rechts om het water (Kleigat), op
het weiland aangekomen rechtsaf langs de
struiken (kan drassig zijn); ongeveer 100
meter verderop ziet een hekwerk met bord
Natuurmomenten.
Ga tussen de hekken door.
Dit pad volgen tot aan het ‘tramhuisje’.
Op deze kruising rechtdoor, na 100 meter
linksaf en volgt u vanaf nu de kleine gele
pijltjes route (niet te verwarren met de gele
route van wandelnetwerk Twente); ook door
een weiland.
Aangekomen bij een zandpad met ﬁetspad
linksaf en na 150 meter rechts af. Vervolgens
weer de gele pijltjes route volgen.
Bij landgoed het Everloo linksaf.
Bij T-splitsing links richting ﬁetsknooppunt 51
rechtsaf zandpad met ﬁetspad op.
Einde ﬁetspad linksaf asfaltweg op
en na 50 meter rechtsaf ﬁetspad op.
U passeert theeschenkerij ‘t Stekkie.
Bij T-splitsing linksaf (drukke weg).
Bij ANWB-paddestoel (22306) rechtsaf
het bos in, het ﬁetspad op.
Einde ﬁetspad links aanhouden, Kerkpad op.
Rondweg oversteken en dorp inwandelen,
linksaanhouden Thijstraat in.
U komt weer bij het beginpunt.

Deze route is vooral geschikt
voor mensen die goed ter been zijn.

