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Wandelroute, ca. 3,5 km 
(startpunt is Natuurinformatie 
De Wheem, Oud Avereest 22 
te Balkbrug)

1. Loop de parkeerplaats af en steek de weg over.
2.  Sla linksaf tussen de begraafplaatsen door en volg

het smalle pad.
3.  Sla rechtsaf bij de T-splitsing, steek het erf over van

boerderij Het Reestdal en vervolg het wandelpad aan
de linkerzijde.

4.  Sla rechtsaf op de T-splitsing.
5.  Vervolg het pad met een fl auwe bocht naar rechts en

loop rechtdoor bij het paaltje met wit plaatje.
6.  Sla rechtsaf op de T-splitsing
7.  Sla rechtsaf op de T-splitsing
8.  Sla linksaf bij de basisschool en volg de gele

bewegwijzerde route.
9.  Sla rechtsaf richting De Wheem en steek het bruggetje

over naar de parkeerplaats.

Dit project is tot stand gekomen met fi nanciële bijdrage van de 
provincies Drenthe en Overijssel en in nauwe samenwerking 
met Landschap Overijssel en Het Drents Landschap. 

Kijk ook op:

 wdodelta.nl

 @wdodelta
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