Naam wandeling: Rondje Tusveld [4,8km]
Omschrijving:
Vanaf RKSV Bornerbroek wandel je door de prachtige omgeving van Tusveld. De route is 4,8 km en
dus in ongeveer 1 uur te wandelen.
Tip: Neem af en toe de tijd om te genieten van de prachtige uitzichten.
Startlocatie: RKSV Bornerbroek | Maatkampsweg 17, 7627 PC Bornerbroek
Parkeermogelijkheid: JA
Fietsenstalling: JA
Routebeschrijving:
1. Als we met de rug naar het sportcomplex
staan gaan we rechtsaf de Maatkampsweg
op deze volgen we tot het Krikkenven waar
we rechts afslaan.
2. Bij de eerste zijweg naar links slaan we af
op de Ossendijk deze blijven we volgen en
gaan bij het schrikhek met de weg mee.
3. Waar de afrastering van de A35 een haakse
bocht maakt naar links gaan we het
graspad op en volgen de afrastering langs
de A35.
4. Als we bij een bosje komen, houden we
daar rechts aan en lopen tussen het bosje
en de sloot verder.
5. Aan het einde van het pad komen we aan
de Bornsestraat die we oversteken naar het
fietspad aan de overzijde. (Zeer drukke
straat let op bij het oversteken)
6. Aangekomen op het fiets gaan we linksaf ,
onder de A35 door en blijven het fietspad
volgen tot we links de straat Tusveld zien,
daar gaan we in.
7. We volgen het Tusveld tot de Joostinksdijk
links waar we afslaan de zandweg in. (Op
de hoek Tusveld –Joostinksdijk staat de
prachtige Mariakapel, waar de banken
uitnodigen even te gaan zitten)

8. De Joostinksdijk gaat weer over in een
verharde weg die we volgen langs het Erve
Kenkhuis.
9. We volgen deze weg verder door de poort
tot we bij het paaltje van wandelnetwerken
met de rode en oranje pijlen komen .
10. Hier gaan we over het bruggetje naar de
andere kant van de sloot waar we rechtsaf
gaan en volgen het pad langs de Bosrand.
11. Bij de volgende paal met pijlen gaan we
rechts over het bruggetje en komen zo op
het terrein van Nivon Natuurvriendenhuis
Krikkenhaar.
12. Op dit terrein blijven we de rode en oranje
pijlen volgen , kort voor het natuurvrienden
huis houden links aan en dan gelijk weer
recht s. (Als het natuurvriendenhuis open
is, kan er koffie of thee worden
gedronken)
13. Als we het natuurvrienden huis achter ons
hebben gelaten, gaan we rechts tussen
twee dennenbomen het bospad op.
14. Aan het einde van het bospad komen we
op Krikkenhaar, hier gaan we rechtsaf.

15. Bij wandelnetwerkpaal P 24 gaan we links
het poortje door de doorbraak in, steken de
brug over.
16. Als we de brug over zijn gaan we naar links
tot we bij een bosje komen met aan de
rechterzijde een poortje waar we door
gaan.
17. Het pad waar we opkomen blijven we met
alle bochten mee volgen tot we bij pad
versperring voor fietsers en bromfietsers
komen en steken hier de weg over
18. We volgen het talud pad tot de splitsing
met rechts de paal met de oranje pijl waar
we naar boven gaan. Als we ons omdraaien
zien we beneden een vogelkijkscherm van
de doorbrak.
19. Boven gekomen zijn we op de
Maatkampsweg die we links af volgen over
de brug over de A35.
20. Na de brug zien we het eindpunt al liggen.

