Alternatieve Avond4daagse
Kloosterveen
2020

Met veel plezier opgesteld
door;
Evelien Hut en Karen den Uyl
Geniet van onze prachtige omgeving!!!!

Route Norgervaart (4,7 km)
Start bij de Vesterotonde op de kruising van de Steurstraat en de
Kloosterweg.
1. Loop in de richting van de rotonde op de Kloosterweg.
2. Steek de weg over bij de rotonde; ga deze ¾ rond.
3. Volg de Aletta Jacobsweg, langs de Aletta Jacobsrotonde en blijf deze
volgen tot bij de scholen.
4. Sla linksaf op de kruising van de fietspaden en ga verder op het
Domeinpad.
5. Steek de weg over en blijf het Domeinpad volgen.
6. Het Domeinpad gaat over in de Domeinweg, blijf volgen.
7. Steek de grote weg over (Norgervaart) en sla weer linksaf.
8. Blijf de Norgervaart volgen.
9. Sla voor de brug, linksaf naar de (stille kant van de) Hoofdvaartsweg.
10. Volg de Hoofdvaartsweg tot bij de Professor Prakkenweg.
11. Steek de weg over links van de Kloosterbrug.
12. Sla linksaf.
13. Loop verder over de Kloosterweg.
14. Bestemming bereikt: Het eindpunt is op de kruising van de
Steurstraat en de Kloosterweg!

Route Kloosterhout (5,3 km)
Start bij de Vesterotonde op de kruising van de Steurstraat en de
Kloosterweg.
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Loop in oostelijke richting op de Punter, ga het bruggetje over.
Sla rechtsaf op de Tjalk.
Volg de weg en sla rechtsaf naar de Praam.
Sla aan het einde van het weggetje linksaf naar de Hoofdvaartsweg.
Volg de Hoofdvaartsweg en sla de eerste weg links af naar de
Wijkbaan.
In de bocht van de Wijkbaan rechts aan houden naar de Hertenlaan.
Vervolg de weg over de Hertenlaan met de hoogspanningsmasten
aan de rechterkant.
Sla rechtsaf het 3e fietspad in richting de Maria Montessoriweg,
tussen de hoogspanningsmasten door.
Sla linksaf op het fietspad.
Volg het fietspad tot de Caro van Eyckrotonde.
Steek de weg over, achter de bushalte, naar de Lange Hout.
Sla rechtsaf, de Lange Hout op.
Eerste weg links naar de Esdoornhout.
Ga (met een klein bochtje naar links) rechtdoor en vervolg de weg op
de Kloosterhout.
Hou aan het einde van de Kloosterhoud in een bocht, rechts aan, naar
de Ahornhout.
Ga het bruggetje over.
Sla linksaf, het fietspad op.

18. Volg het fietspad en sla aan het einde linksaf, net voor het gras,
richting de Bosrank.
19. Volg de Bosrank tot het eerste fietspad rechts, na een stukje
braakliggende bouwgrond, richting de Bosanemoon.
20. Steek het water over via de brug ‘Pol’ naar de Stedewater.
21. Sla rechtsaf.
22. Neem het 2e pad links, naar de Stedehof en volg de vijvers.
23. Steek de weg over (Stedewaarts) en houd iets rechts aan.
24. Vervolg het pad en steek de grote weg over (Hildegard van Bingen).
25. Het pad gaat over in het Amandelpad, weg vervolgen.
26. Sla aan het einde rechtsaf en neem meteen het eerste pad (over het
water) naar het Abrikoospad.
27. Op de Moeibeistraat (in de buurt van nummer 30) rechtsaf slaan.
28. Aan het einde van de weg, linksaf het Kruidenpad op.
29. Sla rechtsaf naar de Kloostersingel.
30. Volg de Kloostersingel tot de kruising met de Kloosterweg.
31. Steek de weg over en sla rechtsaf, de Kloosterweg op.
32. Volg de Kloosterweg richting de Vesterotonde.
33. Bestemming bereikt: Het eindpunt is op de kruising van de
Steurstraat en de Kloosterweg!

Route Pelinckbos (5,8 km)
Start bij de Vesterotonde op de kruising van de Steurstraat en de
Kloosterweg.
1: Loop richting de Kloosterbrug
2: Als je de brug over bent, ga je naar rechts bij het stoplicht en steekt de
Professor Prakkeweg over.
3: Je loopt rechtdoor en volgt het wandel- en fietspad (Hoofdvaartsweg)
4: Bij de Polweg sla je linksaf. Deze weg loop je helemaal door totdat je bij de
Balkenweg uitkomt.
5: Je steekt de Balkenweg over: goed uitkijken!
6: Je loopt rechtdoor .
7: Bij de eerste weg naar rechts, sla je rechtsaf (bospad). Je loopt langs de
balk die over de weg ligt. Je mag er ook overheen springen.
8: Je komt uit op een viersprong. Je gaat naar rechts.
9: Dan ga je de eerste afslag weer naar links.
10: Dit pad blijf je een hele tijd volgen.
11: Na het bosmeertje sla je linksaf.
12: Bij de tweede afslag ga je naar links.
13: Rechtdoor lopen (nergens afslaan). Je komt dan weer uit op de Polweg.
14: Linksaf op de Polweg.
15: De eerste afslag naar rechts.
16: En dan bij de eerste afslag weer naar links. Je loopt dan om de visvijver
heen. Dat is over het verharde fiets- en wandelpad .
17: Bij de Kloosterveenrotonde steek je de Balkenweg over.
18: Je loopt dan langs de Professor Prakkeweg over het fiets- en wandelpad.
19: Rechtdoor lopen, langs de Torenrotonde.

20: Bij de Hoofdvaartsweg steek je de straat weer over (bij het stoplicht)
21: Steek de Kloosterbrug over en volg de Kloosterweg.
22: Bestemming bereikt: Het eindpunt is op de kruising van de Steurstraat en
de Kloosterweg!

Wist je dat:
Het Pelinckbos is aangelegd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het
gebied was droog komen te liggen nadat er turf was gewonnen. Van de
turfwinning en ook van de aanleg van het bos zijn nog sporen te zien. Zoals de
naam al doet vermoeden, is het Pelinckbos aangelegd door de familie Pelinck.
Dit is een familie van onder andere burgemeesters en rechters. Eén van de
vrouwen is de sturende kracht geweest achter de oprichting van
consultatiebureaus in Drenthe. Het bos is nog steeds eigendom van de familie
Pelinck.
(bron: Assercourant)

Route Baggelhuizerplas (5,2 km)
Start bij de Vesterotonde op de kruising van de Steurstraat en de
Kloosterweg.
1: Verlaat de rotonde en loop naar de Kloosterweg. Loop richting en over de
Kloosterbrug.
2: Bij na de Kloosterbrug ga je naar links (Hoofdvaartsweg), richting de
Carpoolplaats.
3: Bij de kruising met de Balkendwarsweg, ga je naar rechts
4:Deze weg loop je helemaal uit (tot aan de BMW garage). Je loopt dan naar
de stoplichten en steekt de straat over.
5. Je gaat rechtdoor en loopt langs de achterkant van Van der Valk.
6: Je komt dan achter bij de parkeerplaats uit. Ook zie je hier geitjes en een
varkentje lopen bij de vijver. Je loopt langs deze vijver en de geitenweide en je
ziet dan een weg naar rechts. Hier ga je in (bospad).
Wegens werkzaamheden bij de Van der Valk, kan het zijn dat het niet
mogelijk is achterlangs te wandelen.
Volg dan de volgende omleiding i.p.v. punt 5 en 6 hierboven:
5. Na het oversteken, ga je naar links en steek je weer over bij de volgende
stoplichten. Volg het fietspad tot je naar links kunt, de parkeerplaats van Van
der Valk op (nabij Tesla oplaatpunten).
6. Loop over de linkerkant van de parkeerplaats(langs de bomen) naar de
achterkant van het hotel richting de geitjes. Naast de vijver en de geitjes loopt
een pad met een wit bord: ‘Fietsers  recreatieplas Witten’
7: Je volgt dit bospad, langs de snelweg, het weiland van de Van der Valk, etc.
8: Aan het einde van dit bospad kun je de weg oversteken. Goed uitkijken!
9: Je volgt dan het witte schelpenpaadje: heuveltje over en de weg volgen.
Aan het eind van het schelpenpaadje gaat de weg weer even naar beneden.

10: Als je beneden staat zie je het grote grasveld voor je liggen. Je gaat dan
naar links, het verharde pad op.
11: Je volgt het pad, neemt het schelpenpad naar links en steekt zo de
Baggelhuizerplas over. Links en rechts van je zie je water.
12: Aan het eind van de weg, bovenaan, sla je rechtsaf. Dit pad blijf je volgen.
Je loopt dus langs de Baggelhuizerplas aan je rechterkant.
13: Als je bij de weg uitkomt, ga je naar rechts.
14: De eerste weg ga je dan weer naar links (richting vijsvijver). Deze weg blijf
je volgen.
15: Bij de Kloosterveenrotonde steek je de weg over (goed uitkijken!). Je
loopt dan rechtdoor.
16: Bij de Torenrotonde loop je ook rechtdoor. Bij de Hoofdvaartsweg steek je
over. En dan ga je gelijk weer naar rechts. Je loopt dan over de Kloosterbrug.
17: Je loopt rechtdoor over de Kloosterweg.
18: Bestemming bereikt: Het eindpunt is op de kruising van de Steurstraat en
de Kloosterweg!

