Open Monumentendag Haren en Eelde-Paterswolde 12 en 13 september 2015

Wandelroute 12,5 km

Wandelroute beschrijving
Nr

Stap

1.
2.
3.

Start bij de parkeerplaats van het Postillion hotel aan de Emmalaan
Ga op de Emmalaan linksaf en na 100 m rechtsaf – oversteken en de Moarweg in
Volg het pad en ga bij T-kruising linksaf (bordjes 84/ LF14a Sachsen route)
Ga waar de weg verhard is rechtsaf het wandelpad (wielrijders toegestaan) op en volg
dit wandelpad tot de kruising met een verharde weg: de Lutsborgweg
Ga op de Lutsborgweg rechtsaf, de weg gaat na bord Sassenhein over in een zandpad
(Paviljoen Sassenhein: inleidingen, terras; iets verder pad naar tuin van de Vennen)
Vervolg de Lutsborgweg, ga langs een parkachtig terrein (Voorveld, links) tot een
kruising met de Boerlaan (waterpunt, fietsroute knooppuntkaart 84)
Optioneel: loop de Boerlaan een eindje in voor een kijkje bij de boerderij op nr. 18 en
aan de andere kant de pingo, keer terug naar de kruising
Vervolg de Lutsborgweg, verderop rechts bevindt zich in de verte het Hemrik en

4.
5.
6.

7.

Zie Infogidsje
A
A
A
B, C
D
D
E
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Nr
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Stap
aanplant van de Bonte Hoek
Ga bij de eerste gelegenheid rechtsaf – Kooiweg
Ga bij de T-kruising met de Oosterbroekweg de aarden wal over, het Quintusbos in en
direct rechtsaf een pad in
Ga verderop met een bocht naar links, hier ligt de vroegere eendenkooi van Glimmen;
met metaal wordt een vangpijp weergegeven
Vervolg het pad en ga net voor een doorgang naar de Oosterbroekweg naar links
(gedenksteen Anda Kerkhoven), ga verderop het eerste pad linksaf; je bereikt de
oprijlaan van Huis te Glimmen (bij bank)
Ga rechtsaf en ga bij de verharde weg (Meentweg/Oosterbroekweg) weer rechtsaf
(in de verte is het Huis te Glimmen zichtbaar)
Volg de Oosterbroekweg een klein stukje en ga bij knooppunt 78 linksaf richting 28 Oosterbroekweg
Vervolg de Oosterbroekweg, passeer de Drentsche Aa, ga onder de snelweg A28 door
en de brug over het Noord-Willemskanaal over
Optioneel: ga na het tunneltje rechtsaf naar de Witte Molen en weer terug
Ga einde weg rechtsaf (=Hooidijk) en houd ter hoogte van de Witte Molen links aan
(Boerlandsdijk) en passeer een brug over de Oude Aa
Vervolg de Boerlandsdijk en ga bij de afslag Achtermadeweg rechtdoor over het
graspad, passeer de Oude Aa en bereik landgoed Vosbergen
Afkorting van 800 m: ga bij de afslag rechtsaf – Achtermadeweg, steek einde weg
een bruggetje over de Eelder Schipsloot over en ga linksaf, vervolg bij een dam bij de
Eelder Schipsloot de weg rechtsaf en ga dan verder bij 20.
Ga in het bos rechtsaf het bruggetje bij bordje “De Duinen” over en direct weer
rechtsaf terug tot de rand van het bos
Ga bij de rand van het bos linksaf en volg de rand van het bos, ga een bruggetje over
en houd rechts aan, einde pad rechtsaf
Ga verderop langs een witte slagboom bij huize de Duinen en ga bij het hek met de
zuilen rechtsaf – Lemferdingelaan
Optioneel: ga links af, daarna rechtsaf en vervolg de Bähler-Boermalaan naar het
Historisch Centrum Ol Eel (inleidingen)
Vervolg de Lemferdingelaan en ga een dam van een vaart (Eelder Schipsloot) over en
houd in de bocht links aan
Vervolg het pad en ga een bruggetje links over en houd na het bruggetje links aan
Optioneel: ga na het bruggetje rechtsaf en volg het dijkje, ga verder bij 24
Vervolg het pad (in de verte zie je de achterkant van Vennebroek) en houd steeds
rechts aan tot bij het bordje “Friese Veen Vogelkijkhut”, dit is het begin van het pad
langs het Friescheveen
Optioneel: ga bij de splitsing linksaf en ga voor of achter huis Vennebroek rechtsaf
Volg het pad langs de vogelkijkhut, neem verderop het eerste pad rechtsaf naar een
dijk met bankje en ga daar linksaf
Vervolg het dijkje naar café Dubois (terras) - Meerweg
Ga niet het dammetje en bruggetje over maar loop rechtdoor en ga pas bij de
woonschepen een bruggetje over - Meerweg
Blijf aan de kant van de woonschepen en loop door tot de brug over het NoordWillemskanaal, houd rechts aan
Ga bij het kanaal de brug over en direct naar rechts
Steek links van de rotonde de Meerweg en afrit van de A28 over
Ga over het fietspad naar het Postillion Hotel – Emmalaan = eindpunt

Zie Infogidsje
E
F
F
F
F
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X
X
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