Labor Wandel 5-daagse
Route: Nieuw Sion “Sion – Averlo” 5,6 km
Let op, deze route bevat ook onverharde wegen. Buggys’s met kleine wieltjes
kunnen hiervan hinder ondervinden, verder is het een prachtige route langs
stiltegebieden. Tip voor vakantiegangers; loop deze route ’s ochtends in alle
vroegte.

Start bij Nieuw Sion
Onder de poort staat een kist met appels, pak er gerust 1 uit voor onderweg.
Neem voor jezelf wat drinken mee, er is geen post onderweg.

Start bij Nieuw Sion, loop tegenover de hoofdpoort het pad in tussen de beide
weilanden door.
Op de weg gaat u rechtsaf door de landhekken, links de weg volgen en over de
brug rechtdoor de brede laan op.
Bij het paaltje met de roze pijl aan de rechterhand ga je rechtsaf het smalle
bospad in. Het pad volgen (geniet van het uitzicht bij het bankje van
IJssellandschap) en bij het paaltje met de roze pijl rechtdoor gaat u rechtsaf.
Einde pad rechtsaf (de gele route). Aan het einde van dit pad langs het
rustgebied gaat u linksaf. Vervolgens de Averlose Houtweg oversteken, de
Veldhuizerdijk in.
Bij paal K20 linksaf, de gele route volgen. Einde pad op het fietspad rechtsaf.
Waar het fietspad ophoudt sla je links af weer de brede laan op.
Na ca. 100 mtr. Rechtsaf het pad in (gele route). Bij K21 links aanhouden.
Bij K12 rechts volgen en volg de gele route.
Vanaf K11 volgt u de grijze route. Bij het elektriciteitshuisje rechtdoor, het pad
vervolgen. Bij de splitsing links aanhouden.
Wanneer u bij het bouwland aankomt, gaat u rechtsaf het smalle bospad op.
Dit pad loopt u helemaal uit en op de laan van Nieuw Sion gaat u linksaf naar
het startpunt.

Een mooie foto van de route (met jezelf of met jullie zelf erop?), alles kan!, kun
je mailen naar: foto@laborwesepe.nl.
Je loopt deze route op eigen risico, kijk goed uit met oversteken en vooral op
stukken waar je loopt op doorgaande wegen!
Wij wensen u veel wandelplezier!

