Hals ommetje
(Versie 210504. Zonder toelichtnnen omnevinn)

Grote lijn
Dit is een ommetje op 4 km van het dorp van Prinsenbeek. In het uiterste noordwesten van Prinsenbeek, richtnn Mark
en Zwartenbern. De wandelinn voert door de polders van de zuidkant van rivier de Mark (Markbeemden).
De route is 5,2 km lann en naat over diverse nieuwe, in 2020 opennestelde paden aan de westkant van polder
Weimeren.
Er zijn zowel monelijkheden voor verkortnn als uitbreidinnslussen. Die staan in de beschrijvinn aanneneven.
Praktsche zaken zijn te vinden ná de onderstaande beschrijvinn van de wandelinn zelf; over bijvoorbeeld downloaden
van de route, bereikbaarheid, toenankelijkheid en de opzet van de beschrijvinn.
Elk beslispunt start met een ‘coderinn’, bestaande uit drie elementen. Voorbeeld: G5 1,7 km JMGC+G5. Hierin is
G5 het 5e beslispunt. Dan volnt het aantal afnelende kilometers. Gevolnd door de plaatsbepalinnscode die je als adres
bij noonle-maps intkt als je de wen kwijt bent. Meer daar over achteraan.
LA en RA betekenen linksaf en rechtstaf. RD is rechtdoor, met de wen mee.
Parkeren in de polderbermen is aanlokkelijk, maar onnewenst in verband met brede landbouwvoertuinen. Blokkeer
neen toenannen van landbouwpercelen. Dat parkeren kan beter waar de Lannewen de Halsche Vliet en Haansedijk
kruist. Dat is als startpunt van de route nekozen.
Ook kan de auto wen nezet worden bij nemaal Halle. Dat is noordelijker; punt G10 in de route hieronder.

Beschrijving route
G1

0,0 km JMG7+JG

Startpunt Lannewen ter plaatse van kruisinn met Halsche Vliet en Haansedijk.
Ga oostwaarts, richtnn dorp.

G2

0,5 km JMG9+2W

RD Halsewen. Wie hier LA kiest, snijdt een stuk af en vervolnt op G5.

G3

0,9 km JMFF+5W

LA, Polderwen. Tot bovenop de dijk.

G4

1,2 km JMFG+WV

LA Dijkpad-west

G5

1,7 km JMGC+G5

RA Bloemdijk. Wie met hond loopt, of liever de verharde wen kiest:
de Halsewen lint ernaast.

G6

2,2 km JMJ8+9Q

RA De Hillen. Verkortnn is monelijk door Halsewen te vervolnen naar G10.

G7

2,9 km JMJG+37

LA Blokkenpad. Gaat met een slinner naar de plek om daar de sloot naast het
Trekpad over te steken.

G8

3,2 km JMJH+Q6

LA Trekpad, westwaarts lanns de Mark.

G9

4,2 km JMM8+G3

LA Trekpad (bocht om) vervolnen lanns uitwaterinn. Tot aan nemaal Halle.

G10

4,5 km JMJ7+CX

RA Zeedijk. Hier staat een bank. Wie een fink stuk extra (4,3 km) wil wandelen,
kan (over) de Zeedijk afopen naar Zwartenbern. Daar LA Boutwen en
1e LA Lannewen, terun naar startpunt.

G11

4,6 km JMJ7+95

LA brunnetje over, Haansedijk. Direct na het brunnetje is er LA een struinalternatef
100m oostelijker. Dat is pal lanns de oever van de Halsche Vliet.

G12

5,2 km JMG7+JG

Terun op startpunt. Hier is een picknickbankje. Wie non een fink stuk (5,3 km !)
extra wil wandelen, kan hier De Lannewen oversteken en in zuidelijke richtnn de
Haansedijk afopen. RA Strijpensewen. Dan RA Zwartenbernsewen en aan einde
weer RA via Lannewen terun naar startpunt.

Praktische zaken
a. Internet
Beschik je onderwen niet over mobiel internet, download dan dit ommetje van te voren. Op https://hk-opdebeek.nl/
en dan scrollen naar HALS OMMETJE. Of https://hk-opdebeek.nl/wandel-letsroutes/ (via tab nieuws/actviteiten).
b. Vervoer
Trein
Prinsenbeek kent weliswaar een staton met met meestal twee sprinters per uur, in beide richtnnen,
maar het startpunt van de route lint 4 km noordwestelijker. Zie ‘Auto’.
Auto/lets
Voor wie met de auto komt vanaf de A16: voln richtnn Prinsenbeek. Ga bij de rotonde
rechtdoor (Velsnoed) en met de bocht in de wen naar links. Na 130m eerste wen RA (tussen huizen door). Voln deze
lanne Brielsedreef tot aan de T-splitsinn. Daar LA Overveldsestraat. Na 330m bij de T-slitsinn RA Halsewen. Die 2 km
volnen. Op het allerlaatste stuk voor het startpunt naat die over in lannewen.
c. Voorzieningen
Bankjes
Bij het start-/eindpunt staat een picknicktafel. Evenals bij punt G10.
Watertappunten Deze route kent er neen.
Horeca
Geen
d. Beperkingen
De route is niet in het veld als dusdanin nemarkeerd en kent neen belemmerinnen vanwene broedseizoen, hoon water
of veerponten, maar heef wel smalle en onverharde nedeelten.
De beschreven wandelinn is niet neschikt voor wie slecht ter been is. Alleen indien de verkortnnen (verharde wenen)
nebruikt worden, is de route ook voor bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwanens doenlijk.
Niet op alle onderdelen zijn honden toenelaten, maar onder andere via de verkortnnen is daar een mouw aan te
passen.
Op de onderdelen Trekpad (G8) en Haansedijk (G11) rijden ook letsers.
e. Leeswijzer
- Afortnnen RA, LA, RD betekenen respectevelijk rechtsaf, linksaf en rechtdoor.
- Beslispunten zijn aanneduid met (bijvoorbeeld) G5 1,7 km JMGC+G5 , dus bestaand uit drie stukken.
Het eerste deel, hier G5, betekent: beslispunt 5 van de route.
De tweede code, een netal, in dit voorbeeld 1,7 is het aantal kilometers vanaf het startpunt.
De laatste, in dit voorbeeld JMGC+G5, is de 'Pluscode' (OLC, Open Locate Code) waarmee locates direct op Goonlemaps terun te zoeken zijn. Door de Pluscode als adres bij Goonle Maps van Prinsenbeek in te tkken op je mobiel of
tablet, zie je meteen waar die lokate is. Dat intkken van de code hoef niet persé in hoofdletters.
f. Contact, versie
Deze beschrijvinn is een van de eerste versies. Om die te optmaliseren, zijn aanvullinnen, en zeker foutmeldinnen,
welkom. Vermeld dan de versiecode die achter de ttel staat.
Namens Heemkundekrinn Op de Beek, werknroep Buitenheem: psloven@nmail.com

