ROUTEPLAATS ANNEN
1.
vanaf Annen winkelcentrum naar hoodstraat rijden
2.
op hoodstraat naar rechts (poku), doorrijden tot
rotonde, via rotondefietspad rechtdoor en meteen
daarop bij ps 24839 links ri Schipborg (wordt
onverhardpad)
3.
bij ps 20714 rechtdoor door tunnel, wordt
schelpenpad.
4.
Bij ps 22061 links ri Anloo schelpenfietspad (direct
links een hunnebed)
5.
Einde pad bij ps 21574 links weg op (poku), ri
Annen, later fietspad volgen onder viaduct door.
6.
Einde fietspad op de weg rechtdoor op 3 sprong bij
rw 227/4 recht ri Eext, wordt fietspad langs weg.
7.
Einden fietspad op weg rechtdoor (dus ook bij
ps21572.
8.
Tot 3 sprong bij rw 832 (op de hoek cafe centrum),
hier links ri Gieten.
9.
Op 3 sprong rechtd., op 4 sprong bij restaurand ‘de
Rustende Jager’links ri Gieten.
10.
Op 3 sprong rechtd. (Heiakkers).
11.
Door tunnel, dan rechts ri Gieten, wordt fietspad,
einde fietspad (afremmen!) rechts door tunnel.
12.
Meteen bij ps 23540 links en rechts fietspad op ri
gasselte
13.
Bij ps 23539 links ri Gasselte
14.
Weg oversteken (poku), bij ps 23541 links en dan bij
ps 23542 rechts de Hondsrug op. Fraai uitzicht over
Gieten (rechts) en het stroomdallandschap van de
Hunze of Oostermoerse vaart (links)
15.
Op 3sprong rechtd en meteen bij ps 23543 links
fietspad op ri Gasselte
16.
Einden pad links weg op

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Bij rw 7573 rechts ri Gasselte
Deze weg door Bonnen volgen tot ps 24851, daar
rechtd (Veenhof)
Op 3 sprong rechtd
In bocht op 3 sprong links activiteit :vissen
Fietspad langs visplaats bosland op, brug over de
Hunze over, fietspad vervolgen
Einde pad op weg links ri Gieterveen
Op 4 sprong en 3 sprong rechtd
Bij ps 24850 links ri Eexsterzandvoord (Hereweg
Zuid) Gaat u rechtd dan komt u na 100m bij route
startpl cafe de driesprong. Gaat u hier naar rechts dan
komt u na 1 km bij atelier magma o.a. yoga cursussen
Bij ps 24849 rechts fietspad op r iEexterzandvoort
Fietspad over de stuw in de Hunze activiteit vissen
Einden fietspad bij ps 24848 rechts, dan bij ps 24847
links (Madenweg) ri Eexterzandvoort
Bij ps 24846 rechts (poku op weg) en meteen links ri
Eexterzandvoort
Na tunnel op 3 sprong einde weg links
Op volgende 3 sprong rechts (Dalweg)
In bocht dalweg volgen en dan bij rw 15638 rechts ri
Eexterveen
Bij rw 15638/2 op 3sprong linkd (Dwarsdijk)
Op 3 sprong bij rw 15639 rechts ri Spijkerboor
Op twee 3 sprongen rechtd
Bij rw 11509 links ri Annen activiteit Breeland
Op 3 sprong bij ps 2481 rechtd ri Annen
Op 4 sprong rechtd, einde weg bij ps 24840 links
(poku) ri Zuidlaren
Op 6 bij cafe wpldhoek rechts
Pas op einde weg rechts (poku) (Brink) en door de
hoodstraat naar winkelcentrum

