Holwortel
Wandeltocht 7 april 2016
lange route: ca. 12 km
Afkortingen: LA linksaf RA rechtsaf RD rechtdoor LGR Landgoederenroute
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Vanaf de Havezate LA de Julianaweg in (op linker stoep blijven lopen)
RD Prins Clauslaan oversteken
Doorlopen tot Haalweidigerweg en hier LA, volg zeshoekig bordje Landgoederenroute (LGR)
Bij bruggetje RD en volgende afslag RA en nog steeds LGR blijven volgen
Eerste pad links ingaan en LGR aanhouden
Bij bankje met mooi uitzicht LGR blijven volgen
Het bos uitlopen en langs water verder wandelen (prikkeldraad)
RA en door de hekken RD en na passeren woning LA en LGR aanhouden
Tussen kerkhof en Reest doorlopen tot einde bij de weg
Weg oversteken en LA fietspad aflopen
Bij plaatsnaambord IJhorst aan overkant weg, klinkerweg ingaan
Eventueel doorlopen langs de kerk naar het **uitzichtpunt**
Klinkerweg vervolgen en aan einde de Heerenweg oversteken naar Poeleweg
Bij Y-splitsing rechts aanhouden (doodlopende weg) en bij huisnr. 17 RA klinker-/zandpad in
RD langs infobord (aan je linkerhand) zandpad vervolgen
Bij splitsing LA
Stiggeltje over en via weiland naar volgende stiggeltje
Bij paal Y 15 RD en daarna door hek LA
Via brug de Streitenvaart oversteken
Weg oversteken en bospad in
Bij splitsing RA (rode klaverroute volgen)
Bij Y-splitsing LA pad vervolgen en links aanhouden langs water en een bankje
Einde paadje RA fietspad (Koolhaarweg) volgen
Einde fietspad LA en meteen schuin oversteken bospaadje in
Bij asfaltweg (Schotsweg) LA
Einde weg de Heerenweg oversteken en LA fietspad volgen
Bij bocht in de weg langs Eetcafé Het Vergulde Ros RD klinkerweg in
Brug over en bij tolhuisje RD door slagboom (= tolhek) over de Es
Einde pad RA
LA over witte brug en kort erna nog een klein brugje over

Je bent nu op de plek waar in het vroege voorjaar de Holwortel bloeit
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Bij paal met bocht mee naar rechts en volgende brug over
LA pad volgen tot hoge witte hek en linker poort doorgaan
Direct scherp RA zandpad in en aan het einde door smal bomenpaadje lopen
Einde laan RA en kort erna via hek LA pad vervolgen
2e pad LA
RD over Struuckweg en op kruising RA de Prof. Blinkweg in
Aan het einde van de weg RD en oversteken naar De Havezate (startpunt)

Holwortel
Wandeltocht 7 april 2016
korte route: 8 km
Afkortingen: LA linksaf RA rechtsaf RD rechtdoor LGR Landgoederenroute
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Vanaf de Havezate LA de Julianaweg in (op linker stoep blijven lopen)
RD Prins Clauslaan oversteken
Doorlopen tot Haalweidigerweg en hier LA, volg zeshoekig bordje Landgoederenroute (LGR)
Bij bruggetje RD
Volgende afslag RA en nog steeds LGR blijven volgen
Eerste pad links ingaan en LGR aanhouden
Bij bankje met mooi uitzicht LGR blijven volgen
Bos uitlopen en langs water verder wandelen (prikkeldraad)
RA en dan door de hekken RD
Na passeren woning LA en LGR aanhouden
Tussen kerkhof en Reest doorlopen tot einde bij de weg
Weg oversteken - LET OP - en RD schelpenpad in, voorlopig LGR blijven volgen
Bij knooppunt 45 LGR aanhouden en om de ijsbaan heenlopen, einde pad LA bospad vervolgen of
Alternatief: bij knooppunt 45 RD en zandpad met bocht mee naar links vervolgen
Einde pad (na paaltje) RA brede laan in
Einde laan LA fietspad op en bij Staphorsterweg LA
Deze weg met de bocht mee naar rechts blijven volgen
Bij tolhuisje LA door slagboom (= tolhek) over de Es
Einde pad RA
LA over witte brug en kort erna nog een klein brugje over

Je bent nu op de plek waar in het vroege voorjaar de Holwortel bloeit
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Bij paal met bocht mee naar rechts en volgende brug over
LA pad volgen tot hoge witte hek en linker poort doorgaan
Direct scherp RA zandpad in en aan het einde door smal bomenpaadje lopen
Einde laan RA en kort erna via hek LA pad vervolgen
2e pad LA
RD over Struuckweg en op kruising RA de Prof. Blinkweg in
Aan het einde van de weg RD en oversteken naar De Havezate (startpunt)

