Omleiding
Etappe Coevorden - Hardenberg
Kaart 27-28

Datum: 31-08-2022
Gemarkeerd: ja
Noodzakelijk: ja
Lengte: 3,8 km
Extra lengte: - 0,1 km
Geldig voor:10e druk en eerder

Door de aanleg van een rondweg is de route van het Pieterpad tussen Klooster en De
Haandrik gestremd tot eind 2022. Er is een omleidingsroute. Zie de blauwe lijn op
onderstaand kaartje
Richting Noord - Zuid.
kaart 27, regel 2.

Aan de linkerkant van de weg gaan lopen en ter hoogte van huisnr. 105 linksaf een oude brug
overgaan en dan rechtsaf langs het water verder gaan. Op kruising bij de volgende brug rechtdoor,
maar 150 verder linksaf langs een sloot richting de ‘Poort van Drenthe’ gaan. Bij een kruising met
een asfaltweg rechtsaf (begin omleiding). Einde linksaf en deze weg verder volgen. Na het passeren
van het bord ‘einde bebouwde kom’ een rotonde rechts laten liggen en verder rechtdoor lopen
richting De Ganzenhoeve, parallel langs een drukke verkeersweg. Ruim een km verder buigt de weg
naar links. Hier rechtsaf, verder langs de verkeerweg en over een viaduct gaan. Daarna buigt de weg
naar links af. De weg geheel uitlopen. Aan het einde rechtsaf, De Haandrik (einde omleiding).
Zie nu verder bij, kaart 28.
Richting Zuid – Noord
kaart 28, regel 8

Verderop passeer je weer een brug. Nu de tweede weg links nemen (begin omleiding), richting De
Ganzenhoeve, buurtschap Holthone. Deze weg helemaal aflopen. Na een viaduct aan het einde
linkaf, Scheerseweg. Deze weg parallel aan de verkeersweg verder volgen. Verderop heet het
Klooster. Eerste weg rechts nemen, Lorentzweg. Bij kruising met sloot linksaf een pad langs de sloot
volgen (water links houden) (einde omleiding) tot het eindigt op een asfaltweg langs een kanaal. Nu
rechtsaf gaan.
Zie nu verder bij Kaart 27, regel 9

Kaartje op volgende pagina. De blauwe lijn is de omleidingsroute.

Kijk op www.pieterpad.nl voor informatie over andere routewijzigingen

Kijk op www.pieterpad.nl voor informatie over andere routewijzigingen

