Open Monumentendag Haren en Eelde-Paterswolde 12 en 13 september 2015
Fietsroute – 25,2 km

Dit kaartje is getekend met behulp van www.route.nl
De fietsroute is openbaar onder de naam: Fietsroute OMD 2015. Op deze website zijn de
routebeschrijving en GPX data (om in een GPS apparaat te zetten) te downloaden.

Open Monumentendag Haren en Eelde-Paterswolde 12 en 13 september 2015
Fietsroute beschrijving – lengte 25,2 km
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Stap
Start bij de parkeerplaats van het Postillion hotel aan de Emmalaan
Ga op de Emmalaan linksaf en steek na 100 m over en bereik knooppunt
27
Volg 84 - Moarweg
Volg 84 – Lutsborgweg, de weg gaat voorbij het bord “Sassenhein”
(inleidingen en terras) over in een zandpad
Volg 84, passeer boerderijen en een parkachtig terrein (Voorveld) en ga
verder tot een kruising met de Boerlaan; op de kruising bevindt zich een
waterpunt en knooppunt 84
Optioneel: ga de Boerlaan een eindje in voor een kijkje bij de boerderij op
nr 18 en de pingo aan de andere kant, keer terug naar 84
Vervolg de Lutsborgweg (83), verderop rechts bevindt zich het Hemrik en
aanplant van de Bonte Hoek
Ga bij T-kruising rechtsaf - Kooiweg
Bereik bij de volgende T-kruising het Quintusbos en ga vanaf de Kooiweg
rechtsaf - Oosterbroekweg
Even verderop ligt in het Quintusbos, net voor een veldje links, de
vroegere eendenkooi van Glimmen
De Oosterbroekweg komt uit op de “Weg langs het Hemrik” =
knooppunt 78
Optioneel: ga naar de Witte Molen – rechtsaf, onder de snelweg A28 door
en weer rechtsaf, keer daarna weer terug naar 78
Volg 81 – Meentweg met enkele boerderijen (passeer kwekerij de Bonte
Hoek, inleiding en terras), ga op het kruispunt met de Rijksstraatweg
rechtsaf
Volg 56 – Rijksstraatweg met Huize De Groninger Punt en Brug over de
Drentsche Aa
Ga richting 08, onder de A28 en over de brug van het NoordWillemskanaal direct rechts langs het kanaal
Ga na T-kruising met Oosterbroekweg links richting 28 – met zicht op
polders Het Oosterland, Lappenvoort en Glimmen en langs landgoed
Oosterbroek
Ga bij 28 rechtsaf naar 25 – langs landgoed Vosbergen, Historisch
Centrum Ol Eel, landgoederen Vennebroek, de Braak en vlak voor
routekaart 25 rechts Noordwijk
Volg 03 – Schelfhorst
Ga richting 10, bij de kruising met de Groningerweg linksaf - rechts ligt
het Kluivingsbos
Blijf op de Groningerweg, snel links is het Elsburger Onland, ga net voor
Eelderwolde bij de sluis rechtsaf naar beneden en linksaf langs de
vaarverbinding Eelderwolde - Paterwoldse Meer
Ga na 250 m waar de vaarverbinding een bocht naar rechts maakt linksaf.
Daarna rechts aanhouden en ga vervolgens over een lange brug over het
Hoornse Meer
Ga einde pad, bij restaurant Kaap Hoorn linksaf – Zunneriepe
Ga bij rotonde rechtsaf naar 04, ook bewegwijzering Paterwoldse Meer
route
Volg 26 of Paterswoldse Meer route – Hoornsedijk langs het Hoornsediep
en kom uit bij de Meerweg
Ga richting 27, eindig bij de parkeerpaats van het Postillion hotel aan de
Emmalaan
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