FLAL Veenpolder-wandelroute Bantega, afstand 25 km., 2020-2021.
Start: vanaf Sociaal Cultureel Werk “De Pomp”, Middenweg 125, 8538 RB Bantega.
01. vanuit “De Pomp” RA, Middenweg
02. 1e weg LA, Otterweg
03. op kruising, wkpp 80, RA, Veendijk
04. einde Veendijk waar de weg naar links
buigt RA fietspad, na ± 10 m. LA bij fkpp 58
weg oversteken naar schelpenfietspad Lodo
van Hamelpad.
05. dit fietspad langs het Tjeukermeer volgen
06. bij haventje RD, bij wkpp 51 RD langs
kade (Sluispad).
07. einde Sluispad weg oversteken LA en
direct RA Gietersevaart
08. op driesprong bij wkpp 50 LAH,
Landmansweg, dit pad volgen tot weg
Middenweg, hier RA en direct bij wkpp 60 LA
Commissiepolle, schelpenpad bij
brievenbussen
09. bij haakse bocht LAH, einde schelpenpad
weg oversteken naar fietspad, Meerpad
10. einde pad bij wkpp 61 RA Lodo van
Hamelpad
11. pad volgen langs Tjeukermeer tot
Echtenerbrug, op driesprong LAH, kruising
klinkerweg RD rechts om het vijvertje, naar
De Petten
12. RA De Petten gaat over in Baggelaar deze
weg volgen, na huisnr. 19 LAH, na huisnr. 18
rechts en direct links
13. Baggelaar gaat over in De Veenscheiding
de weg blijven volgen tot einde.
14. einde straat LA, RD de brug over.

15. vóór wkpp 40 LA straatje langs
schuurtjes, einde parkeerterrein pad RD langs
water volgen.
16. na lange bocht naar rechts bij
strandje/afrastering RA rechte weg (Pieter
Christiaanswei) door nieuwbouw volgen tot
einde
17. weg oversteken en LA fietspad langs
Marwei volgen
18. 1e weg na de bebouwde kom RA,
Trekkersweg
19. op driesprong LA, blijft Trekkersweg, op
volgende driesprong RA, blijft Trekkersweg.
20. op kruising bij wkpp 83 RA, Tjongerpad
21. einde verharde weg RA fietspad,
Kettingpad, bij parkeerplaats RA, voor
voetbalveld LA klinkerweg volgen
22. einde weg LA over de brug en RD, wordt
Duimstraat.
23. na de bocht naar links RA, De
Kempenaarsweg
24. bij bord ‘doodlopende weg’ en bord
fietspad LA asfaltweg volgen, sloot aan je
linkerkant, dit gaat over in smal paadje
25. over bruggetje en RA pad langs
Klijnsmavaart volgen (water aan rechterhand)
26. einde pad op weg RA en direct LA fietspad
langs Klijnsmavaart (water aan linkerhand)
27. einde pad bij wkpp 10 RA , op driesprong
RA voetpad (langs Balorig)
28. einde weg RA, Middenweg, naar het
eindpunt bij ‘De Pomp’, afgelegd ± 25,7 km.

LA = linksaf
RA = rechtsaf
RD = rechtdoor
LAH = links aanhouden
RAH = rechts aanhouden
wkpp = wandelknooppuntpaal
–
fkpp = fietsknooppuntpaal

