
10km route

Start/Finish: Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, Roden. 

(!) Oppassen, gevaarlijk punt. 

1. Verlaat Hotel-Restaurant ‘het Wapen van Drenthe’ en steek het zebrapad aan de zijkant over (PAS OP!)
2. Ga aan de overkant RA over het voetpad en daarna LA over de Brink.
3. Steek ter hoogte van ‘de Winsinghof/de Catharinakerk’ de weg (Brink) over (PAS OP!)  en volg het voetpad langs

het muurtje om de Catharinakerk.
4. Ga RA langs het beeld van Hendricus Scheepstra. Loop over de parkeerplaats richting Landgoed Mensinge

5. Volg het paadje aan het einde van de parkeerplaats en steek LA de weg over (PAS OP!) de Spijkerzoom in .

6. Volg het voetpad langs de Spijkerzoom en steek rechts (! bij huisnr. 4) de weg (PAS OP!) over naar het voet-

/grindpad

7. Volg het grindpad en ga aan het einde RD over het fietspad. Volg het fietspad tot aan de T-splitsing

8. Ga bij de T-splitsing LA en loop (met links de gaslocatie) door tot de volgende T-splitsing

9. Ga bij de T-splitsing RA af (Weehorsterweg) en loop over dr brug door tot de SPL en sla daar LA

(Scharenhulsedijk).

10. Sla bij de eerste weg RA (Vossegatsweg) en loop RD tot de KR. Sla bij de KR RA en loop RD op deze weg
(Hooghaar)

11. Loop RD tot de SPL en sla daar RA en de eerste weg LA (Vaartweg) (PAS OP!).
12. Direct links is de stempelpost in het Dorpshuis. U kunt hier lekker uitrusten en wat drinken/eten. Vergeet niet te

stempelen!
13. Loop RD op de Vaartweg, voorbij huisnr’s 6 en 8, tot het einde van het weiland.
14. Sla RA bij een houtenbalk voor een pad langs een rij met bomen. Loop RD op dit pad langs het bankje tot een

fietspad.
15. Sla RA op het fietspad en loop RD.
16. Steek bij de weg (PAS OP!)  (Noordveldweg) over naar het fietspad aan de overkant en loop RD.
17. Loop RD tot de volgende weg (Zwarteweg). Steek de weg over (PAS OP!)  en vervolg RD richting de vistrap.
18. Loop RD over de vistrap en loop daarna RD het bos in. Loop RD op dit lange bospad aan de rand van het bos.
19. Sla aan het einde (negeer alle afslagen) van dit pad links met de bocht mee (bij een Y-splitsing) en kort daarna RA

op de KR.
20. Loop RD en sla bij de Y-splitsing RA richting de parkeerplaats.
21. Steek de parkeerplaats over en volg het pad aan de rechterkant van de weg.
22. Steek bij de lantaarnpaal (PAS OP!)  de weg over (Mensingheweg) en loop RD (Windgat) op het zandpad.
23. Sla aan het einde van dit pad RA op het fietspad

24. Volg dit fietspad en daarna het voetpad naar het centrum van Roden tot aan het einde bij een parkeerplaats

25. (PAS OP!) Steek hier het zebrapad over en ga aan de overkant RA.

26. Volg het voetpad LA en steek direct RA (PAS OP!) bij het zebrapad over naar het Wapen van Drenthe

RA Rechtsaf SPL Splitsing (……) Straatnaam 

LA Linksaf KR Kruising RD Rechtdoor 
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