
WANDELING VRIES 17 MEI 2018

Start en finish bij café “Onder de Linden” Vries

Deelname is op eigen risico

Wij wensen iedereen een hele fijne wandeling

De beide routes zijn tot aan het rustpunt gelijk.

1. Start Café Onder de Linden 
2. Rechtsom pad langs café, Domnies Pattie 
3. Einde pad rechts, Westerstraat
4. 2e weg links, Esakkers 
5. 1e weg rechts Eswal, gaat over in zandpad
6. Op viersprong links (zandpad)
7. Einde zandpad op asfaltweg rechts
8. Na heideveld ‘De Welterberg’  links over vlonder(voorzichtig!!)
9. Einde pad links, kruispunt rechts en pad volgen tot asfaltweg
10. Op asfaltweg links
11. T-splitsing links (Hooidijk) 
12. 1e zandpad rechts (bij slagboom)
13. Zandpad volgen en op splitsing rechts aanhouden
14. 1e pad rechts
15. Pad volgen en op splitsing links aanhouden
16. Volgen tot asfaltweg
17. Op asfaltweg links
18. 1e weg links (Vriezerhoek)
19. Asfaltweg volgen (bocht naar rechts)
20. Op splitsing links aanhouden
21. Weg volgen en 1e zandpad links

Splitsing 8 en 12 km   pauze

8 km

22. Zandpad links (bij slagboom)
23. Pad volgen
24. Einde pad rechts
25. 3e pad links
26. 1e pad rechts
27. 1e pad links
28. Pad (Koffiedik) rechtdoor volgen tot Rotonde 
29. Bij rotonde links, De Fledders, gaat over in Oude Asserstraat
30. 3e straat rechts Brinkstraat
31. 1e weg links
32. Op de Brink eindpunt Café Onder de Linden 

AFMELDEN GRAAG!!

 vervolg voor 12 km Z.0.Z.



12 km

33. Rechtdoor en 2e pad rechts
34. Zandpad volgen (4x weg oversteken) tot weg Vries-Assen, oversteken (LET OP)
35. Rechtdoor, gaat over in zandpad
36. Op T-splitsing links
37. Rechts langs bankje en asfaltweg op
38. Langs huisnr. 31 1e pad links (Heidenheimslaan)
39. Na plm. 200 m links en paarse paaltjes volgen door natuurgebied
40. Na natuurgebied langs hek links, pad volgen tot kanaal
41. Linksaf langs kanaal
42. Weg volgen, bocht naar links en bocht naar rechts 
43. 1e zandpad links en rechtdoor tot asfaltweg 
44. Op asfaltweg rechts en op splitsing links aanhouden (Taarloseweg)
45. Bij rotonde rechtdoor, svp op voetpad lopen.
46. Weg volgen, Tynaarlosestraat oversteken 
47. Bij “Sunny Home” links, Nwe. Rijksweg oversteken naar Oude Rijksweg (UITKIJKEN!)
48. Rechtdoor naar de Brink, Café Onder de Linden

AFMELDEN GRAAG!!

Te bezoeken: 
* De Bonifatiuskerk is geopend (De kerk werd gebouwd in de 12e eeuw en werd gewijd aan    
Bonifatius. De rijk versierde romaanse toren werd halverwege de 12e eeuw gebouwd en in de jaren 
erna het schip.)
* Plaats De Wereld (achter Café Onder de Linden) is een educatief activiteitencentrum rond leven 
dichtbij de natuur en de veelkleurige wereld. 
* Langs de route staan informatieborden over het Geopark.


