
Ot en Sien Wandelroute Roden
start bij Onder de Linden
8 km en 12 km

1. Bij zebra-pad oversteken langs Ot en Sien en na de Catharinakerk R.
2. Langs standbeeld Hindericus Scheepstra, over parkeerterrein R aanhouden 
(zandpad)
3. Bij de tweede brug L, om de Havezathe Mensinge R.
4. Na het koetshuis voor toegangshek klinkerpad R (later zandpad)
5. Zandpad (Windgat) oversteken en steeds rechtdoor
6. Einde pad grote bocht R. na bocht eerste pad L.
7. 4de pad R richting ven en links aanhouden om de ven lopen
8. Weg volgen en fietspad oversteken
9. Bij T-splitsing R en direct L door hekje over de heide
10. Klein stukje langs fietspad of over bruggetje
11. Bij knooppuntbordje 74 zandpad links aanhouden tot volgende hekje
12. Na hekje L, zandpad volgen.
13. Na de brug over het Lieversediepje R.
14. na circa 100 meter L door hekwerk
15. Nij volgende hekwerk rechtdoor en bij 2de hekwerk L
16. T-splitsing R deze verharde weg 50 m. volgen
17. Eerste weg R fietspad volgen
18. Bij paddenstoel 24917 recht door
19. eerste weg R. (De Stuwweg heet later Melkweg volgen)
20. Bij de bocht naar rechts rechtdoor zandpad volgen
21.Bij verharde weg L
22. In de bocht van de weg, zandpad langs hekwerk “Langoed Mensinge” 
rechtdoor
23. na circa 500 m de driesprong R door het hekje
24. Bij het volgende hekje R en daarna steeds rechtdoor
25. Na circa 100 m. bij fietspad (=schelpenpad) L en fietspad volgen
26. Bij ANWB paddenstoel nr. 68285/001 gaat de 8 km rechtdoor
      en de 12 km gaat rechtsaf
27. Einde fietspad bij Norgerweg R voetpad langs voetbalveld, kinderboerderij 
en camping Ot en Sien naar Onder de Linden

12 km
26.  Bij ANWB paddenstoel nr. 68285/001 schelpenpad volgen
27. Einde schelpenpad paddenstoel 68287/001 (bij dikke boom) R fietspad 
volgen
28. Na uitkijktoren en over de brug bij ANWB paddenstoel 68288/001 L weg 
oversteken
29. Zwarteweg volgen met de bocht naar links en dan 1ste wandelpad L
30. Langs de vistrappen over twee bruggetjes steeds rechtdoor
31. Tweede pad L en op “achtsprong” (ster van Sterrenbos) 3de pad R
32. Pad volgen tot aan het hekwerk landgoed Mensinge
33. Weg oversteken (kijk uit!!!) en daarna R fietspad volgen
34. Einde fietspad L door het Windgat waar de verhaaltjes van ot en Sien 
afspeelden
35. Einde Windgat R langs camping Ot en Sien naar Onder de Linden


