Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Afstand
Provincie
Plaats
Kenmerk
Start

: 17 km
: Groningen-Drenthe
: Paterswoldsemeergebied
: meest verhard, klein stuk onverhard.
: P bij de ingang Badweg richting
Scandinavisch Dorp (Elanderhus)
Oude Badweg 1
9766 TJ Eelderwolde

RA = Rechtsaf
LA = Linksaf
RD = Rechtdoor

Start vanaf de P aan de linkerkant van de weg richting Scandinavisch Dorp.
Hier de weg oversteken en op het verharde fiets-wandelpad LA. Dit pad blijft u volgen
langs het meer, links is het Elanderhus, het gaat vervolgens over in een wandelpad.
Doorlopen totdat u bij een brug komt. Hier de trap omhoog, over de brug LA. Over de
volgende brug en RA het wandelpad. In de bocht naar rechts, RD weer een brug over en
richting het grote pad over de Hoornse Plas. LA het voetpad achter het zandstrand. 1e RA
voor de toilethokken, door het hek. RD bij de rotonde rechts het wandelpad langs het
water. U blijft voortdurend langs het water lopen.
Aan het einde van dit pad RA ( voor de flat op de rode palen). Opnieuw langs het water
lopen. Doorlopen tot de eerste brug RA Hoornse pad. Na de volgende brug, het kleine
verharde wandelpaadje kiezen aan de rechterkant van het fietspad. Dit paadje steeds
aanhouden.
Dit loopt door totdat u de “Helpermolen”
ziet, dan moet u LA gaan op het fietspad.
Einde RA voorbij de sluis RA fietspad
Molenpad. Doorlopen tot het einde. RA
Hoornse Dijk. Bij info bord
Paterswoldsemeer gebied RA Hoornse
Dijk vervolgen. Einde RA fietspad langs
de Meerweg bij het bord Haren.
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Bij de Horeca Friescheveen, aan de overkant, de weg oversteken. Voor de horeca de
sluis oversteken en RA natuurgebied Friescheveen in. (Bordje landgoederenroute
Eelde). RA Landgoederenroute Eelde vervolgen. Als u de vogelkijkhut bent gepasseerd
RA Landgoederenroute vervolgen, hierbij passeert u twee vlonders over de sloot. LA
langs “Landhuis Vennebroek”, RA voorbij het hek en na ongeveer 100 mtr weer RA voor
het huis langs. LA en gelijk weer RA. Eind LA bij het bankje.
De Paterwoldseweg (drukke weg) oversteken
en LA de B weg richting “Landgoed de Braak”.
Hier maken we een rondje over het landgoed. 2e
pad LA. Dit pad doorlopen totdat u weer op het
grote pad komt. Hier LA. Landgoed “De Braak”
verlaten aan de achterkant, De Hooiweg. RA bij
het landgoed langs blijven lopen totdat je bij een
hek komt. Daarna bij de weg verderlopen, dit is
soms en drukke weg.
Op de kruising met de Boterdijk LA (doodlopende weg). Vlak voor de brug RA en gelijk
LA over de dijk. Natuurgebied “De Onlanden”. RD lopen tot de tweede brug over het
water. Dit is een lang stuk. Over de brug LA fietspad en gelijk RA over de mooie brug.
Langs het water verder lopen, onder de viaduct door RD blijven lopen totdat u aan u
linkerkant de Hoornse plas ziet. Vanaf hier zelfde weg terug naar de P. Dat is RA brug
over. Volgende brug RA en weer de trap naar beneden, voetpad kiezen en terug lopen
naar de auto.

Einde van de route
Plaats een reactie op de site Wandelvanuit.nl

Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit
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