ROUTEWIJZIGINGEN LOOP HUNZE EN HONDSRUG

(210727, blad 1)

ETAPPE 1 GRONINGEN - HAREN
3

In de tekst staat: In lange bocht op driesprong RA, Hoornsepad.
Dit is het punt waar je voor het eerst het Hoornse Meer ziet.

6

De tekst in het boekje zorgde bij verschillende wandelaars voor verwarring.
De volgende nieuwe tekst moet voor iedereen duidelijker zijn:
Rijksstraatweg oversteken en dan RA. Na begraafplaats eerste straat LA,
Essteeg. Op T-splitsing LA en na 40 meter RA. Einde straat RA,
Nieuwlandseweg. Na rechtsom oversteken rotonde neem je het smalle pad
rechts. Na hek LA. Pad gaat bos in. Na 40 m pad LA. Pad wordt graspad.
Graspad komt uit in bocht in bos. Hier LA. Op kruispunt in bos RA. Einde
pad op fietspad LA.

ETAPPE 2 HAREN - NOORDLAREN
3

In de tekst staat: huisnr. 5/ABC.
Dit moet zijn: huisnr. 25/ABC.

4

Route wordt duidelijker als we de bestaande paaltjesroute met gele koppen
een stukje volgen.
De beschrijving van dit punt vervalt en wordt:
Bij begin van bos LA. Op viersprong LA. Eerste bospad LA langs bosrand.
Vanaf hier route met gele paalkoppen volgen tot aan oorlogsmonument.
Bij monument RD. Neem linker pad.

5

Lees tweede aanwijzing Hierna eerste pad LA, Leemweg als:
Vóór het eerste huis LA, Leemweg.

6

De eerste aanwijzing moet zijn:
Na 2 km bij fietspad RD.
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(210727, blad 2)

ETAPPE 3 NOORDLAREN - ANNEN
1

De eerste aanwijzing moet zijn:
Vanaf parkeerplaats LA en bij kerk RA, Kerkstraat.

2

Ter verduidelijking hebben we de tekst gewijzigd.
De bestaande tekst vervalt en wordt vervangen door:
Ga op kruising LA en op volgende kruising RD. Daarna eerste paadje LA. Bij
bankje van Florrie RD en op Y-splitsing RA. Bij kruising RA. Op driesprong
RA. Negeer pad naar rechts. Bij hoge zandheuvel LA.

3

In de eerste aanwijzing vervallen de woorden ‘Vanaf splitsing’.

5

Ter verduidelijking hebben we de tekst van de aanwijzing 'Sla RA bij roodwitte Pieterpad-markering' veranderd in:
Sla bij grasveldje RA. Even later kom je langs rood-witte Pieterpadmarkering.

•

Het aantal paden en paadjes in het bos en op het heideveld tussen punt 10
en punt 12 blijkt voor nogal wat verwarring te zorgen. Het wordt er een
beetje gemakkelijker op als je een stukje van de geel/groen paaltjesroute van
Staatsbosbeheer volgt.

10

De bestaande tekst vervalt en wordt vervangen door:
Ga bij Galgenberg LA. Eerste zandweg met fietspad RA. Direct hierna bij
hunebed LA. Links langs hunebed lopen. Bij grote beuken paadje RA.
Paadje leidt over plank en sloot naar grafheuvelveld. Volg vanaf hier de
geel/groene paaltjesroute tot op een breder gedeelte van het pad waar de
paaltjesroute scherp naar rechts gaat.

11
12

De bestaande tekst vervalt in zijn geheel.
De bestaande tekst vervalt en wordt vervangen door:
Loop RA op het punt waar de paaltjesroute scherp naar rechts gaat. Loop
door tot doorgaande weg.
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ETAPPE 5 GASSELTE - EES
5

Ter verduidelijking hebben we de tekst gewijzigd.
De bestaande tekst vervalt en wordt vervangen door:
Na veerooster RD blijven lopen. Waar pad scherp naar rechts gaat, volg je
smalle pad RD. Op grote zandweg LA. Eerste zandweg RA. Op verharde weg
LA. Na huisnr. 6 weg RA. Op kruising RD. Einde weg LA. Direct weer RA
zandweg op. Volg bocht naar rechts.

ETAPPE 5 EES - EXLOO
Er staat in de kop vermeld dat de lengte van de etappe 18,5 kilometer zou
zijn. Dit moet zijn 14,5 kilometer!

ETAPPE 13 GIETERVEEN - SPIJKERBOOR
5

In de tekst wordt gesproken over Egberts Lent. Het informatiecentrum is
inmiddels gesloten.

