
ROUTEBESCHRIJVING 

S Klunderveen (Peize-Altena) 

Lengte ca. 10 km, bijna uitsluitend over 

geplaveide wegen. U kunt de route inkorten 

door even voor Altena RA de Kleiweg in te 

slaan (zie hiervoor verkorte route A, 7 km). 

Start bij de kerk van Peize, Hoofdstraat. 

 
Pad tussen kerk en woonboerderij  

2 Om de kerk heen en in de Kerkstraat RA het pad 

tussen de kerk en de woonboerderij op 

(Kerkepad). 

3. Dan op de verharde weg RD, Brinkweg. 

 
Lentetijd Brinkweg 

4. Op T-kruising LA Oude Velddijk (aan deze 

weg ligt rechts de begraafplaats, oudste 

gedeelte 1828). 

5. Oude Velddijk vervolgen, de tunnel onder de 

rondweg door. Hier staat links een picknicktafel. 

Hier LA Verlengde Oude Velddijk. 

6. Einde weg na 200 m RA, Altenaweg. 

7. En dan na de brug LA, Boerlaan. 

8. Doorlopen, in de bocht rechts, Boerlaan 

aanhouden. 



Even verder staan links en rechts van de weg 

kleine bankjes. 

9. Boerlaan vervolgen, op dit punt kunt u de 

verkorte route volgen (zie verkorte route A. zie 

pagina 57). 

Boerlaan is en buurtschap. Vroeger (1899) 

was het Boerelaan. De naam is afgeleid van 

het pad dat langs de boerderijen of bij een 

boerderij behorend stuk land loopt. 

 
Boer/aan 21 vroeger keuterij 

Vlak bij Altena bevindt zich rechts het 

Tolnersbos. Hier staan een infobord en. even 

het bos in, een bankje. Als aanvulling zou je 

hier door kunnen wandelen. 

 
Tolners bos 

10. Bij T-kruising RA, de Vaartweg. 

11. In Altena -  bij de voormalige school -  

op de T-splitsing LA, Lieverseweg. 

12. Na 1 km RA, Grote Velddijk. 

13. Op de T-sptitsing RA, Scharenhulsedijk. 

14. Doorlopen en tweede weg RA,  

Oude Paardendijk. 

 
Oude Paardendijk 

Na 50 m gaat de weg over in een zandweg. 

15. Op de kruising LA, Driebergendijk. De 

weg rechtdoor is afgesloten. 

16. Op de T-splitsing oversteken het fietspad op 

(Let op!) RA en over het fietspad langs de 

Roderweg naar Peize. 

In Peize de Roderweg vervolgen en de vierde 

weg RA, Oude Velddijk. Dan na 25 m LA, 

Burchtlaantje. Dit pad doorlopen naar het 

startpunt van de route bij de kerk. 

Einde wandeling. De route kant verkort 

worden tot 7 km, zie Route A. 

k VERKORTE ROUTE A 

 
Kleiweg 



Om de route in te korten neemt u, wanneer 

rechts de eerste huizen van Altena in zicht 

komen, RA Kleiweg. Aan het eind komt u op de 

Altenaweg hier RA en na 30 m 

 

LA het pad, plaatselijk als Het Dijkje' 

bekend, inlopen. Einde pad LA, 

Vossegatsweg. Op viersprong RD. Einde 

weg RA, Scharenhulsedijk. Eerste weg RA, 

Oude Paardendijk. Nu route vervolgen bij 

punt 15. 

Routekaart 

S Klunderveen (Peize-Altena) 

Lengte ca. 10 km. 
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