Almen – Velhorst – Kienveen

ca. 11 km

Wandeltocht over landgoed De Velhorst naar het Kienveen. Het Kienveen is een kwetsbaar
vochtig terrein met veel kikkers en bijzondere planten als melkviooltje en moerashertshooi.
De route komt na bijna 8 km langs hotel-restaurant Ehzerwold met een fraai terras en is
eenvoudig in te korten.
• Dorpsstraat langs De Hoofdige Boer richting Laren uitlopen
• Voorbij Huis “Het Groot Have” in de bocht rechtsaf de brug over de Berkel nemen.
• Over de brug linksaf en verder langs rivier de Berkel
• Volg de Berkel tot de ophaalbrug en hier rechtsaf
• Pad volgen tot de T-splitsing en hier linksaf (300m)
• Rechtsaf tot op de volgende T-splitsing na boerderij (230m)
• Eerste (rododendron)pad links
• Bij verharde weg (Lageweg) aangekomen links aanhouden
• Eerste zandweg rechts (Oude Vordenseweg)
• Eerste zandweg links (Tolzichtdiekske)
• Aan de linkerzijde komt een veld. Na ca. 100m rechtsaf het Kienveen in.
Let op! Het eerste pad is versperd met een balk is niet toegankelijk; ca. 20 meter verder is het
pad.
• Het pad kronkelt door het Kienveen (op het pad blijven!)
• Bij de zandweg aangekomen rechtsaf
• Bij kruising waar we vandaan gekomen zijn pad linksaf
• Op T-splitsing rechts
• Verharde weg oversteken (Lageweg)
• Doorlopen tot (rododendron)pad en daar linksaf
• Bij verharde weg schuin rechts het pad in en doorlopen tot ophaalbrug over de Berkel
• Over ophaalbrug het voet-/fietspad richting hotel Ehzerwold volgen
• Waar verharde weg begint rechtsaf bij bord Ehzerwold
• Na om het hotelcomplex gelopen te zijn de verharde weg oversteken (Ehzerallee)
• Op de parkeerplaats aan andere zijde van de weg naar de linkerhoek
• Het pad door het bos volgen. Langs de Ehzergracht en links van het huis met de wieldoppen.
• Verharde weg oversteken en pad vervolgen tot aan kampeerboerderij De Baankreis
• Linksaf achter de boerderij langs en weggetje volgen langs wijngaard tot T-Splitsing (Ehzerallee)
• Rechtsaf de Ehzerallee in
• In de eerste bocht bij brug over de Berkel rechtsaf bij hek en bord ‘Opengesteld’
• Pad vervolgen en bij de klinkerweg aangekomen deze recht oversteken
• Na 100 m rechtsaf het bos in dat verder door “Het Elger’ kronkelt
• Op de verharde weg linksaf
• Bij de driehoekskruising links aanhouden tot aan Hoofdige Boer dat het eindpunt is.

Link naar route Kienveen

