Westerwoldepad etappe 1 (11,5 km)
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Westerwoldepad etappe 1
Wedde – Smeerling – 11,4 km

De gehele route
is geel-blauw
gemarkeerd.

Legenda
LA
= linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor

FKP
P-…
Y-…

= fietsknooppunt
= ANWB-paddestoel
= ANWB-handwijzer

SBB = Staatsbosbeheer

MTB

= mountainbikeroute

N.B. Als de in de tekst genoemde straatnaam niet gelijk zichtbaar is, maar pas
verderop, wordt deze tussen haakjes vermeld.

Start op de parkeerplaats bij Paviljoen Weddermeer, Paviljoenweg 2, Wedde
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Vanaf de parkeerplaats LA (Paviljoenweg).
Einde weg, RA fietspad op (Wedderbergenweg)
Na ca. 300 m. bij lantaarnpaal WBD 02211 RA, ingang naar de Weddermeerhoeve.
(Voor horeca RD lopen: Weddermeerhoeve, Wedderbergen 3, www.weddermeerhoeve.nl)
1e pad, bij rood-witte slagboom, LA; strandje en water aan rechterhand houden.
1e paadje LA: bij bordje richting Hawkey Paintball
Op splitsing LA
Bij groen ijzeren doorgang RD en pad vervolgen, Hoorndermeden in.
Op kruispunt (met rechts een bankje) RD, over de es richting kerk van Wedde.
Na bankje aan rechterkant van de weg, LA over paadje met kerkhof aan rechterhand.
Einde pad klinkerweg oversteken en RA over trottoir.
Eerste weg RA (Kerkstraat) (2 bankjes rechts).
Bij dorpshuis (met parkeerterrein) links aanhouden, Schoolstraat.
Einde weg, LA, Hoofdweg, en gelijk 1e weg rechts, Hoenderkamp. (Op de hoek Eetcafé
de Leeuw, Hoofdweg 35, Wedde – https://www.facebook.com/Eetcaf%C3%A9-DeLeeuw-169248169854293/ .
Hoenderkamp gaat over in Esweg. (Bankje voor huisnummer 16).
Asfaltpad gaat over in graspad. Pad over dijk blijven volgen.
Op splitsing rechts naar het water (Veelerdiep) en pad vervolgen.
Pad komt uit bij stuwtje, brug met gemetselde leuningen (Krabbenbrug) en bankje. Hier
RA, halfverharde weg met naastliggende fietspad (Westerweg).
Eerste pad (met slagboom) RA (om de Giezelbaarg).
Op splitsing bij slagboom LA en op volgende splitsing RD, Meienweg
Na huis aan rechterzijde op splitsing LA, graspad op (tegenover bordje “Veelerweg” en
gelijk weer RA (bordje “ommetjes” en paaltje met paarse kop).
Op kruising van meerdere paden, met links een bankje, RA (paaltje met paarse kop).
Einde pad over vlondertje op asfaltweg RA.
Op splitsing LA, Jaskampenweg
Gelijk na brug, bij Y-70836 LA fietspad op richting Ter Wupping – Onstwedde en gelijk
na 50 m. vóór afsluitboom RA.
Zandweg oversteken en graspad op.
Op splitsing RD en over vlondertje. Op splitsing RAH.
Op volgende splitsing RA en op daarop volgende splitsing LA.
Pad komt uit op asfaltweg; hier RA en gelijk na 10 m. LA (brede zandweg). Zandweg
gaat na bocht naar rechts over in smal paadje.
Pad komt uit op zandweg voor kanaal. Hier LA. Zandweg volgen tot aan de brug
RA over brug over het Mussel-Aa-Kanaal en daarna RD veldweg volgen.
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Na 500 m. bocht naar links, fietspad schuin naar rechts oversteken en over bruggetje
de Ruiten Aa over.
Na ca. 100 m. op kruising van paden RD. Pad langs Ruiten Aa volgen richting
autoweg.
Onder de weg doorlopen naar het fietspad langs de autoweg (Onstwedderweg).
Alternatief in geval van hoog water onder viaduct: na vlonder voor viaduct linksaf en
omhoog lopen naar houten vangrail. Einde vangrail weg oversteken (Goed uitkijken!) en
op het fietspad rechtsaf. Hierna verder met punt 34.
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LA het fietspad op richting Smeerling.
Eerste weg LA Smeerling in. (Rechts Gasterij Natuurlijk Smeerling https://www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl/
Na 200 m. LA het betonnen wandel-/fietspad op.
Einde parkeerplaats van Natuurmonumenten, Smeerling, Onstwedde.

Heeft u op- of aanmerkingen over de wandeling of onjuistheden in de beschrijving
aangetroffen? Meld het ons via het contactformulier op de website of per e-mail:
westerwoldepad@gmail.com

Sponsor van het Westerwoldepad

Hoofdweg 35 Wedde, tel. 0597-522295
eetcafedeleeuw@gmail.com

Sponsoren van Stichting Wandelen in Westerwolde
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