Routewerk wandelroute 8,5 km
Start: ingang Oranjekom/Oase
Wandeling langs gebaande en ongebaande paden.

1. Start bij ingang Oranjekom/Oase. Loop recht- door en

Het zandpad wordt een smal spoor langs water en riet

na 20 meter rechtsaf het vlonderpad op naar

en gaat even verderop omhoog. Boven in dezelfde

bezoekerscentrum De Oranjekom. Sla op het plein

richting doorlopen, het wordt een breder pad.

rechtsaf, de klinkerweg op. U passeert een geel
routepaaltje. Ga het eerste pad linksaf, de houten brug

4. Dit zandpad volgen door het naaldbosje. U ziet een

over. Aan de overzijde van het water rechtsaf. Volg het

bankje aan uw rechterhand. Hier rechtsaf een stuk de

iets omhoog lopende pad, (niet het pad naar beneden

groene paaltjesroute volgen. Op een driesprong

langs de oever). U ziet een volgende houten brug over

linksaf, de groene paaltjesroute verlaten. Een zijpad

het kanaal, vervolg het glooiende pad rechtdoor.

negeren en het pad blijven volgen (een stuk van de
oranje paaltjesroute in tegengestelde richting).

2. Bij het bankje linksaf. Kruis een pad met wit/rode
markering (van een langeafstandsroute), loop

5. Dit pad blijven volgen hij buigt naar links, nog steeds

rechtdoor een stukje over de witte paaltjesroute. Einde

doorlopen. U wandelt door een loofbosje met rechts

pad rechtsaf. Pad blijven volgen, u passeert een

uitzicht op het Zwarteveld Kanaal. Bij de kruising van

bankje aan uw rechterhand. Bij schuine kruising

paden een klein stukje rechtsaf en vóór het bankje

linksaf, dit is bij een wit routepaaltje en ga door een

linksaf het pad vervolgen tot een kruising van paden.

houten hekje. Het slingerende onverharde pad volgen.

Hier rechtsaf het water oversteken en na 10 m direct

U passeert een bankje en vervolgens een bunker met

linksaf het eerste pad naar beneden lopen. Dit pad

drie schoorstenen aan uw linkerhand. Doorlopen tot

langs het water (Sprenkelkanaal) blijven volgen. U

de klinkerweg bij een kanaal.

loopt langs een vogelkijkhut aan uw linkerhand.

3. Hier linksaf, de klinkerweg op. Deze buigt naar rechts.

6. Het pad loopt iets omhoog en u steekt de klinkerweg

Hier nog vóór, na circa 15 m met een scherpe bocht

over en u blijft rechtdoor lopen via een smal paadje

naar links. Dit onverharde pad volgen met aan beide

langs de rechteroever van het water. Dit paadje komt

zijde duindoornstruiken. Langs een waterput aan uw

uit op een klinkerweg (de Blauwe Weg). U loopt

rechterhand.

vervolgens in dezelfde richting terug naar ingang

Het pad volgen langs het water. Op de klinkerweg

Oranjekom/Oase.

rechtsaf, het water oversteken. Meteen daarna, nog
vóór de weg naar rechts buigt, linksaf weer langs het
water.
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Deze wandeling is gemaakt met dank aan routewerk.nl.
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