
 

 
 

Deze wandeling voert deels over goed 
begaanbare wegen en paden en deels door 
graslanden en smalle paden langs sloten. Na 

regenval kunnen delen van de route modderig 
zijn. 

 
De route is helemaal bewegwijzerd. 
 

Vanaf de parkeerplaats loop je in oostelijke richting over 

de onverharde Vlerkenseweg. Na 550 meter sla je 

rechtsaf het bospad in. Dit pad slingert zich voort en komt na 

500 meter uit op de Slievenstraat; hier sla je linksaf. Na 200 meter sla je rechtsaf en loopt 200 meter 

over de Varendonkweg. Je slaat dan linksaf en loopt langs de akker in noordelijke richting. Als je na 

300 meter bij een sloot komt sla je weer linksaf. Je volgt de waterloop tot je na 300 meter bij de 

gekanaliseerde Kleine Aa komt; dan sla je rechtsaf. 

Na 450 meter steek je de Kleine Aa over via het houten bruggetje en volgt het pad totdat je op een 

weg uitkomt. Hier sla je linksaf. Je blijft de weg, die op een gegeven moment een haakse bocht naar 

rechts maakt gedurende 550 meter volgen. In het gehuchtje Otterdijk sla je op de T-splitsing links af. 

Na 100 meter opnieuw rechtsaf. 

Op de Krompenweg sla je linksaf. Na 500 meter kom je opnieuw bij de Nieuwe Aa. Je slaat hier 

rechtsaf en volgt het smalle pad langs de sloot. Na 400 meter buigt dit pad naar rechts af; 150 meter 

verder, voorbij het bosje, gaat het pad weer naar links. Even verder kom je op de doorgaande weg, 

de Lieropsedijk, uit. Hier ga je linksaf. 

Als je weer bij de Kleine Aa komt sla je rechtsaf en loopt tot aan de eerste stuw. Hier kom je straks 

opnieuw uit, maar nu sla je rechtsaf. Je blijft het smalle pad volgen tot je na 750 meter op een T-

splitsing uitkomt bij camping ‘De Somerense Vennen’. Hier sla je linksaf. Na bijna 300 meter volg je 

de weg naar links; 200 meter verder sla je voor de Kleine Aa linksaf over het graspad. Je volgt de 

waterloop over een afstand van 700 meter. Bij de tweede stuw steek je de sloot over en loopt even 

verderop het bos in over de knuppelbrug. Als je bij de verkeersweg komt steek je die over, om na 100 

meter rechtsaf te slaan en terug te lopen naar de parkeerplaats. 

 



 


