
KERSTWANDELING 2021 (5,5 KM) 
 
Start- en eindpunt: 
Ingang van de velden van de voetbalvereniging Wacker, Wiltenweg 1a, De Wijk 
 
Hier kunt u ook parkeren. 
 
Afkortingen: LA= linksaf, RA=rechtsaf, RD= rechtdoor, KNP=knooppunt 
 

1. Einde parkeerplaats LA (Wiltenweg) 
2. Bij het weggetje tegenover het bordje “korfballen/tennissen” LA 
3. Volg het voetpad langs de sportvelden  
4. Bij knp 56 richting knp 55 lopen 
5. Steek de Dorpsstraat over 
6. Ga op het fietspad RA en blijf het fietspad volgen tot u aan uw linkerhand de zuilen 

van de ingang van Dickninge ziet. Ga hier LA.  
7. Halverwege ziet u zowel links als rechts lage witte hekken. Ga LA tussen de witte 

hekken door en direct weer LA. 
8. Volg het wandelpad tot aan een T-splitsing. Aan het eind rechts aanhouden. 
9. Steek de verharde weg over richting witte hekken.  
10. Ga tussen de witte hekken door een bomenlaan in. 
11. Ga bij de T-splitsing LA 
12. Einde pad een stukje links door de slagboom en voor het tolhuis langs en meteen RA 
13. Pad langs weiland blijven volgen tot aan de brug 

 
N.B. Als u RA gaat de brug over komt u op het mooiste stukje van het landgoed 
Dickninge. U moet dan echter na een klein stuk een bruggetje over. Dat bruggetje is 
niet meer erg veilig. U kunt er wel over op eigen risico. Als u dat wilt, volg dan punt 
14-17. 
 
Ga anders RD tot aan het grote witte hek rechts. Ga na het hek RA tussen paaltjes 
door. Ga verder bij punt 18. 
 

14. Ga RA de brug over. Volg het pad langs de Reest. 
15. Ga het kleine bruggetje over en loop RD. Ga na 100 meter LA en loop om het 

grasveld heen 
16. Einde pad RA.  
17. Ga door het witte hek en maak een scherpe bocht naar rechts. Ga tussen de paaltjes 

door.  
18. Neem het eerste pad naar rechts. Loop om het veld heen langs de Reest. 
19. Einde pad RA 
20. Eerste pad LA 
21. Einde pad LA en bij T-splitsing RA 
22. Steek schuin het van Veenhovenplein over en steek daarna de Dorpsstraat over en LA 

naar de parkeerplaats Wacker.  


