21 - Dwalen rond Dalen
Met deze leuke, korte wandeling maakt u uitgebreid kennis met het gezellige Drentse dorp Dalen en zijn mooie wandelomgeving. U maakt een slinger
door het horecarijke centrum met fraai kerkje, door een groenstrook langs
een begraafplaats en over een bospaadje tussen woonwijken door.
Bij museummolen Jan Pol raakt u het centrum nog even aan en gaat dan
op weg naar het buitengebied. Daar kuiert u over rustige binnendoorwegen
en door een sport-/wandelpark naar de Kymmelsstukken. Dat is een
kleinschalig boerenlandschap met een paar prachtige, vogelrijke
bomenwallen waar u over een fietspad langs loopt.

Praktische informatie:
Afstand: 8 km
Soort: rondwandeling
Start- en eindpunt:
station Dalen
Tegenover Kymmelskampen 2
7751 SJ Dalen
Coördinaten: 52°41’44” N 6°45’21” E

Na een rondje door De Daoler Tuun stapt u weer vrij vlot in de trein.
De route loopt grotendeels over rustige verharde paden en wegen.

Horeca:
In centrum
Honden: aangelijnd
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1015/4783

1. Steek stationsplein over, ga RA en volg na boerderij linkerbocht
(Stationstraat). Op driesprong LA (ook Stationstraat). Aan einde
RA (Hoofdstraat). Na huisnr 31 op kruising LA ri begraafplaats en
voor hek daarvan ook LA. Na 50m op 1e bospad schuin RA, rechts
ziet u begraafplaats nog. Tegenover 2e grasveld op 1e pad RA,
rechts ziet u nog steeds die begraafplaats. Op driesprong met in
midden grasdriehoek LA, negeer kort daarna linkerpad. Na flauwe
rechterbocht, aan einde van Stellingmolen, op kruising met Burg.
Ten Holteweg RD, tegelwandelpad. Na 100m (daar ziet u rechts
straat met parkeerplaatsen en huisnr 2) LA en na 5m RA, pad
door bosstrook. Blijf pad volgen, tel onderweg tegelpadkruisingen.
Op de 4e (daar ziet u rechts groot grasveld in woonwijk) RA, strak
voor heg op tegelpad LA, gelijk beetje naar rechts en langs huisnr
13 RD, passeer dat grote grasveld links van u. Op driesprong LA
(Mr. Cassastraat) en verderop op 1e kruising RA (Westerwijk).
Na huisnr 29 op kruising LA (Meulenpad).
2. Bij museummolen linkerbocht volgen en gelijk RA (Meulenpad).
Bij ruime kruising gelijk op fietspad RA.
T.h.v. schoolplein (r), LA, weg oversteken, aan overkant op
klinkerpad RA en volg linkerbochtje waarna u rechts muur met
vijver ziet. Op kruising met klinkerstraat RD, daarna wat naar
rechts verdergaan.
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Na klinkerparkeerplaats op kruising met Wettringerlaan RD de 2e
parkeerplaats over en daarna verdergaan over klinkerpad met
links een prachtige boerderij. Aan einde op kruising RD (Dalerveensestraat, met rechts wandel/fietspad). Loop nu consequent
RD-gaand bebouwing uit. Ruim 30m na spoorwegovergang op
bosrandpaadje langs rechte sloot RA. Op 1e kruising met weg LA
en daarna RD (Oude Dalerveensestraat). Op kruising bij boerderij
20 RD en 150m daarna op 1e pad LA, rechts ziet u grasland
(’s winters ijsbaan). Na rechter- en linkerbocht passeert u
een hek, blijf pad richting sporthal volgen.
3. Passeer alle gebouwen van sportcomplex (Het Grootveld,
huisnr 30b) strak rechts van u. Na rechterbochtje aan einde van
klinkerpaadje op schelpengruispad LA. Na slootkruising aan einde
van dit pad (daar ziet u links sportveld) RA, pad maakt bijna gelijk
linkerbocht. Volg hard pad met lantaarnpalen, maakt onderweg
zeer ruime linker U-bocht om groot grasveld. Even voor sportterrein wat scherp RA, pad met rechts achter bomenrand pad waar
u net vanaf kwam. Pad gaat over grasveld, met links bankje, en
maakt verderop linkerbocht, daarna binnen 100m op kruising
met asfaltpad RA naar asfaltweg en daarop RA. Na ruim 200m
op kruising RD (Drift), blijf asfaltweg bijna 1km volgen, onderweg
ziet u flink eind verderop Joodse Begraafplaats (l), daarna maakt
weg ruime rechterbocht. Bij linkerbocht met sculptuur en fietsroutenetwerkbord 09 RD, fietspad langs bomenwal. Loop fietspad van
ruim 500m uit, maakt onderweg handvol haakse bochtjes en gaat
brugje over.
4. Aan einde op asfaltweg LA en direct na rechterbocht op schelpengruisfietspad langs rechte sloot RA (is deze goed begaanbaar,
dan kunt u ook graspad aan andere slootkant volgen).
Na 300m op 1e kruising met bankje en fietsroutepaal LA.
Aan einde via slagboom de Daoler Tuun in en voor vijver LA.
Na rechterbocht daaromheen, bij Honingboom, RA en na 5m voor
gras'rotonde' met bankjes LA. Loop daar half omheen, bij 2e
bankje op schuin kruisinkje RD, volg halfverhard pad ri bosrandje,
daar maakt pad rechterbochtje. Loop pad evenwijdig aan spoor
uit. Aan einde op asfaltwegje LA. Direct na overweg ook LA, volg
grasbaan en roosterbrugje strak langs spoorhek naar het station.
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