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Ontdek het onderduikershol bij Valthe
8 KM
2 uur

Startpunt
Hoofdstraat 98
7872PL Valthe
Nederland
0591 512 495

Knooppunten route
1Start bij Hotel Valthe
Naast Hotel Valthe ga je de Stationsstraat in. Je passeert het vroegere stationnetje
Valthe. Na de verharding blijf je de voormalige spoorlijn volgen. Aan het eind van het
pad moet je rechtsaf. Het pad brengt je over de Holtesch.
2Hunebedden
Ga op de viersprong linksaf. Je passeert de hunebedden D36 en D37. Blijf dit pad
volgen.
3Veldkeienweg
In de tweede bocht ga je linksaf een pad op dat door een bosje loopt. Aan het eind van
het pad moet u rechtsaf langs de akker. Je komt op een veldkeienweg uit waar je
linksaf gaat.
4Einde fietspad
Bij het bord Einde fietspad ga je rechtsaf. Je blijft dit pad zo’n 1200 meter door het bos
volgen.

5Paaltje met schild
Bij het paaltje met een schild neem je het pad rechtsaf. Na ongeveer 75 meter moet je
rechtsaf. Steek het brede pad recht over. Vervolgens ga je op driesprong rechtdoor en
meteen daarna aan het eind van het pad linksaf.
6Hoogspanningskabels
Op de vijfsprong neemt u het eerste pad rechts. Nadat je onder hoogspanningskabels
bent door gekomen, neem je het eerste pad rechtsaf. Na ongeveer 100 meter ga je
linksaf. Steek het fietspad over en loop het kleine pad in.
7Onderduikershol
Op de kruising loop je schuin rechtdoor naar het Onderduikershol. Bij de gedenksteen
ga je rechtdoor.
Op de plaats waar het pad een scherpe bocht naar links maakt, loop je rechtdoor naar
het fietspad.
Hier ga je linksaf. Links in de bosrand ligt ongeveer 100 meter vanaf de route hunebed
D35.
8Terug richting Valthe
Bij de paddenstoel loop je rechtdoor richting Valthe. Aan het eind van de weg ga je
linksaf.
9Terug naar start
Direct hierna ga je rechtsaf, terug naar de Hoofdstraat.

