Routewijzigingen Westerborkpad (1e druk 2017)
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Categorie
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Tracering

29 mei
2018

Tracering

14 sep
2018

Tracering

23 mrt
2018

Bij P-21083 rechts af en bij bocht naar links Tracering
dit brede bospad volgen tot N795 daar
links-af naar oorspronkelijke route.

29 jan
2018

Tracering

03 jan
2019

Tracering

18 apr
2018

Openbaar
Vervoer

29 mei
2018

Een opmerking betreffende de rolstoelroute: Deze markering hoort bij eerdere edities van
de routegids. Met het uitgeven van de nieuwe routegids is er besloten de markering niet
meer te onderhouden. De routebeschrijving is zodanig dat u de route goed kunt volgen.
46 | - | 05

De aangegeven afstand van 5,5 km bovenaan het kaartje is onjuist. Op de kaart zelf is dat
ook duidelijk te zien.

73 | 18 | 18

heen

LET OP: De route door Kamp Amersfoort (Nationaal Monument) is niet/zeer beperkt
gemarkeerd. We raden u aan de tekst en het kaartje van het routeboekje te gebruiken.

101 | 1 en 2 | A3

heen

De Pas-Op weg is tot ca. medio maart 2018 afgesloten wegens werkzaamheden.

147 | - | 49

In het Spaarbankbos mogen we niet meer markeren van SBB. De markeringen die er nog
zitten mogen blijven, maar er mogen geen nieuwe geplaatst worden. Dit bos was eerst van
de gemeente Hoogeveen maar is over gegaan naar SBB.

151 | 9 t/m 4 op p.153 heen
| 51 en 52

De toegang tot uitkijkpunt is maanden afgesloten vanwege werkzaamheden voor een
nieuw fietspad. De volgende tekst vervalt: "(...) schelpenpad vervolgen. Asfaltweg links af
de Vamberg op (...) t/m (...) Via betonpalen over het water."

161 | cursieve tekst |
56

Bus vanaf Westerbork. In het boekje staat op pag 161 vermeld dat er in het week-end 1x
per uur een bus (lijn 522) rijdt tussen het Herdenkingscentrum en station Assen. Deze
verbinding is OPGEHEVEN. Om van het OV gebruik te maken moet men teruglopen naar
Hooghalen en vandaar kan men de hele week naar zowel Assen als Beilen.(QBuzz lijn 22).

De afstand is ongeveer 7,5 km!

Ga de Vamberg niet op maar loop
rechtdoor. Volg bordje koffiekiosk "Het
Blinkerdje" en bij betonpalen over het
water komt u weer op de route.

