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RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor
ri. = Richting
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14 KM
Groningen
Noordlaren
P Haventje Noorlaren
Lageweg

Bijzonderheden : Afwisselend bos en open
: 60 % onverhard
: versie maart 2017
: versie maart 2017

-- Een afwisselende route, eerste stuk is bos, en tweede deel is polder aan de rand van het
Zuidlaardermeer. –

Vanaf de P ‘Lageweg’ ri Bartholomeuskerk. Hier RA ‘Kerkstraat’. Eerste straat LA,
gelijk na “Eetcafe de Lanteern”. Dit is de ‘Middenstraat’. Einde van de straat RA,
‘Zuiderstraat’. De kruising met de ‘Zuidlaarderweg’ RD oversteken en bordjes
richting het hunebed volgen.

Zie trajectkaart: Voorbij het hunebed bij de
bankjes fietspad RA. Pad gaat met een bocht
naar links. Voorbij het huis bocht rechts
aanhouden. Weg wordt ‘Duinweg’ volgende
bocht opnieuw rechts aanhouden. Eerste pad LA
over afsluitbalk bij het bordje Noordlaarderbos.
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Zie trajectkaart: Dit pad RD vervolgen, het
pad gaat met een bocht naar rechts.
Als u deze bocht heeft gelopen vanaf de
afsluitbalk ongeveer 800 mtr, kies dan het
pad RA. Dit is een klein paadje, dit wordt
ook steeds kleiner, maar is echt een paadje
door het bos. Dit pad RD lopen maar steeds
links aanhouden totdat u weer op een groot
pad (ruiterpad) komt. Hier LA en vervolgens
1e pad weer RA. RD lopen, u ziet op een
gegeven moment rechts voor u een open
stuk grasland in het bos. Blijf links
aanhouden en vervolgens LA klein paadje.
Dit pad RD aanhouden en einde RA.

Zie trajectkaart: U zit nu weer op hetzelfde
pad voordat u het kleine pad RA ging. Blijf dit
pad geheel uitlopen. Aan het einde LA. Einde
weer LA na de afsluitbalk en het info bord
“sporen van een verborgen verleden”. Dit is de
‘Poliseweg’. Op de kruising RA. Dit pad geheel
uitlopen, aan het einde zit horeca “Herberg de
Blanke Hoeve”.

Voorbij de horeca RA, fietspad langs de weg.
Na ongeveer 200 mtr weg oversteken LA
zandpad “Kampsteeg”. Einde pad LA fietspad
langs de ‘Lageweg’. Bij bordje fietspond
Zuidlaardermeer, RA weg oversteken. Pad heet
‘Osdijk’. Dit pad door de Oostpolder van
Glimmen geheel RD uitlopen totdat u bij het
Zuidlaardermeer bent. Hier RA ri bankje en over
de dijk langs het Zuidlaardermeer lopen. Aan het
einde RA fietspad voorbij de Vogelkijkhut.
Dit fietspad vervolgen op de kruising links aanhouden en doorlopen totdat u weer
staat op de P van het haventje van Noordlaren.
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Einde van de route

Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs.
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl
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