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Routewijziging 

Etappe Sleen - Coevorden 

Kaart 23, blz 99 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

Extra lengte:  

 01-03-2022 
 ja 
 nee 
 3,7 km 
 - 100 m 

De route is aangepast meer westelijk van Sleen en bevat nu meer onverharde meters. 

Richting Noord - Zuid. 

kaart 23, regel 1.  

Op de Brink tegenover de kerk bij P-21670 richting Erm, De Klencke gaan. Daarna bij Y-2796 (begin 
routewijziging) rechtsaf richting Oosterhesselen, Schaapstreek. Aan de rand van Sleen, na huisnr. 19, 
linksaf, Zetelveenweg. Ca. 300 m verder, ter hoogte van een picknickbank, rechtsaf Sleen uitlopen. 
Na een bocht naar links, rechtsaf een graspad inslaan langs weiland (rechts) en  een groenstrook 
(links). Dit pad steeds volgen. Het wordt smaller en gaat verderop door de groenstrook lopen. Aan 
het eind, bij wandelknooppunt 79, linksaf. Opnieuw een pad door een smalle groenstrook. Na ca. 900 
m buigt het naar links en komt het uiteindelijk, bij wandelknooppunt 81, weer uit op de 
Zetelveenweg. Deze naar rechts volgen. De asfaltweg wordt een zandweg (einde routewijziging) Na 
1,5 km kom je op een kruising met een asfaltweg bij P-24003. 

Zie nu verder bij kaart 24 

Richting Zuid – Noord 

kaart 23, regel 1.  

Naar links de vaart oversteken en langs de andere oever verder lopen over een zandweg met 
naastliggend fietspad, Zetelveenweg. Deze weg langs de vaart voorlopig volgen (begin 
routewijziging). Na 1,5 km wordt het een asfaltweg. Daarna op kruising met een andere asfaltweg 
nog rechtdoor, maar direct daarna linksaf een smal pad inslaan, achter een slagboom met bordje 
“Sleenerzand”. Verderop buigt het naar rechts en wordt het een smal pad door een groenstrook 
tussen de velden. Na ca. 900 m, bij wandelknooppunt 79, rechtsaf (dit is het eerste pad naar rechts). 
Dit geheel uitlopen tot het einde op een asfaltweg. Hier linksaf Sleen binnen lopen. Op het einde 
weer links, Zetelveenweg.  Op kruising rechtsaf en via Schaapstreek Sleen verder binnen wandelen. 
Op het einde bij Y-2796 linksaf, Bannerschultestraat, richting Noordsleen (einde routewijziging). 
Daarna kom je uit op de Brink met de N.H. kerk. Hier is bij P-21670 het eindpunt van deze etappe. 

Zie nu verder bij kaart 22. 

 

Kaart op volgende bladzijde.  
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