Klaverblad van Noordenveld
3 oktober 2020
15 km route (bepijld)
Start: Hotel-Restaurant ‘het Wapen van Drenthe’. U wordt hier uiterlijk om 16.00 uur terug verwacht.
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Oppassen, gevaarlijk punt. Verkeersregelaars maken geen onderdeel van de organisatie

In verband met de Corona maatregelen is er geen begeleiding vanuit SSN u loopt daarom
de route geheel op eigen gelegenheid.
1.
Verlaat Hotel-Restaurant ‘het Wapen van Drenthe’ via de wandeluitgang, ga op de stoep RA en
steek via het zebrapad aan uw linkerhand de weg (Raadhuisstraat) 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 weg (Brink) over (PAS OP!) en volg het voetpad langs
het muurtje om de Catharinakerk.
4.
Ga RA langs het witte huis en het beeld van Hendricus Scheepstra.
Ga RD over de parkeerplaats, volg het smalle klinkerpad langs ‘Havezathe Mensinge’, dat
5.
overgaat in een zandpad dat parallel aan de weg loopt.
Volg dit zandpad geruime tijd RD, over/ langs de houten slagboom bij de ijsbaan, negeer zijpaden
6.
tot SPL aan het einde van het zandpad.
Bij SPL RA (vóór het weiland) (1 KM).
7.
1e pad LA, dit is het brede zandpad door het Mensingebos.
8.
Ga RD op de KR van zandpaden aan de achterkant van het weiland en neem daarna de 1e afslag
9.
RE, het pad naar het grote ven.
Loop LI om het ven en hou daarna het zandpad RD aan.
10.
Ga na de KR met het schelpenpad LA op het brede zandpad (2 KM).
11.
Ga op de volgende KR RA en volg dit brede zandpad.
12.
Ga in de bocht LA door het klaphekje en volg het smalle pad daarachter.
13.
Routesplitsing (2,65 KM): Ga LA over het pad langs de vlonder en hou daarna LI aan. Dit pad
14.
loopt langs de rand van het Mensingebos (5 KM route gaat hier RA) (3 KM).
Ga aan het einde van het pad door het klaphek en daarna LA.
15.
Ga na de brug over het Lieversche Diep bij de SPL RA.
16.
Ga LA tussen de hekken door en volg het pad langs het stroomdal van het Lieversche Diep/
17.
Groote Diep.
Routesplitsing (4 KM): Passeer 2 klaphekken bij de oversteek van een grasveld en sla daarna
18.
LA (10 KM route slaat hier RA).
Sla op de klinkerweg (Lieverseweg) RA (PAS OP!). Blijf goed aan de kant van de weg lopen in
19.
verband met verkeer dat hier langs komt.
Neem de 1e afslag LI bij Y70453 (Osbroeksweg) (5 KM).
20.
21.
Neem de 1e afslag RE (Onlandsdijk) en loop deze weg tot aan de SPL (6 KM).
22.
Routesplitsing (7 KM): ga op de SPL RA (Oosterweg) (de 20 en 30 km route gaat hier LA).
23.
U loopt Langelo binnen. Ga RD op de Schoolbrink en op de SPL LA.
24.
Hou LI aan langs de doorgaande weg (Hoofdweg) RI STEMPELPOST Café Langelo (7,8 KM).
Ga na de stempelpost RA, dus een stukje terug langs de doorgaande weg.
25.
Ga op de 1e KR bij Y69157 LA (Westerstraat) (PAS OP!).
26.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.

1e weg RA bij Y15882 (8 KM).
Neem daarna weer de 1e afslag RE (Steeg).
Steek verderop de doorgaande weg over (PAS OP!) en vervolg RD over het pad aan de overkant.
Bij de klinkerweg aangekomen: ga LA (Lieverseweg) (9 KM).
Volg deze weg ruim 1 kilometer tot aan de brug met witte leuning.
Ga vóór de brug met witte leuning LA over het schouwpad langs het Oostervoortse Diep (!) (10

KM).
Volg het pad richting het fietspad en loop verder over het fietspad.
Ga over de houten brug en blijf het fietspad volgen (o.a. langs P24917) en ga verder op de
asfaltweg tot het bordje Stuwweg 2 t/m 10 (11 KM).
Ga RA (Stuwweg).
35.
Neem verderop het smalle paadje RD (dus niet het brede pad RA) tot KR.
36.
Ga op KR LA de asfaltweg op. Volg deze bochtige asfaltweg.
37.
Ga voorbij het fietspad aan de rechterkant en steek bij Y23367l schuin de weg over naar een
38.
bospaadje parallel aan de asfaltweg. Loop naar de stempelpost.
STEMPELPOST (12,5 KM): Clubgebouw ijsvereniging RAS.
39.
Vervolg het bospad richting voorrangsweg. Steek voorrangsweg (Norgerweg N373) over (PAS
40.
OP!).
Ga aan de overkant RA over het fietspad en steek verderop de KR over (13 KM) (PAS OP!).
41.
Voor ‘Herberg van Es‘ RA over het fietspad.
42.
Steek ca. 200 meter na ‘Herberg van Es’ (net buiten de bebouwde kom van Roderesch) de
43.
doorgaande weg weer over en volg het pad tussen de velden door richting het huis en het MensingeboS
(PAS OP!)
Passeer na het huis een houten slagboom tot een SPL.
44.
Bij SPL RA
45.
Sla in de bocht LA, ga door het klaphek en volg het kromme pad langs een open stuk in het bos,
46.
het zogenaamde Moltmakersstuk.
Ga na het volgende klaphek RA over het smalle pad (langs de lange zijde van het
47.
Moltmakersstuk). Volg dit pad tot de oude vaart (14 KM).
Ga LA na de vaart over het zandpad (aan de rechterkant langs de vaart). Volg dit pad ca. 1 km
48.
(15 KM).
Ga voor de asfaltweg RA over het pad langs de voetbalvelden van VV Roden en verderop
49.
langs de kinderboerderij.
Volg dit fietspad en daarna het voetpad naar het centrum van Roden en het Wapen van Drenthe
50.
(16 KM)

33.
34.

EINDE 15 KM ROUTE. Vriendelijk verzoek de controlekaart in te leveren bij de organisatie.
We zien u graag terug bij het volgende Klaverblad van Noordenveld op 2 oktober 2021 !
Deelnamebepalingen
o
Het Klaverblad van Noordenveld wordt georganiseerd door Stichting Sportstimulering
Noordenveld.
o
Deelname aan het Klaverblad van Noordenveld geschiedt vrijwillig en geheel op eigen risico.
o
De deelnemer dient de aangegeven route te volgen.
o
Tijdens deelname aan de wandeltocht dienen aanwijzingen van de organisatie, politie
hulpdiensten e.d. te allen tijde te worden opgevolgd.
o
De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor
ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer
geleden nadeel.
o
Overtreding van het reglement kan tot uitsluiting aan de wandeltocht leiden.
o
Deelnemers stemmen ermee in dat de organisatie beelden maakt of laakt maken van het
evenement en dat de beelden gebruikt mogen worden in kader van publiciteit voor SSN of het evenement.
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