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Mooie rondwandeling vanuit het Vakantiehuis
“Aan de Zandweg” van ongeveer 6 km langs het:

Lieversche Diep

Ook geschikt voor hondenbezitters, zoals je op de foto’s kunt
zien heeft mijn Cocker Spaniel Millie er ook van genoten!
Veel wandelplezier!
Mathilde
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Vanuit het vakantiehuis
ga je LA (linksaf) de
zandweg op. Bij de Esweg
ga je weer LA.
Bij de kruising met de
Hoofdweg steek je over
en loop je rechtdoor. Je
wandelt nu langs het
woonwagenkamp en de
weg verandert in een
smal voetpad.

Aan het einde van dit pad steek je de Norgerweg over. Loop
door langs de Melkweg.

Houd rechts aan en ga de Stuwweg in. Volg deze weg ook al
verandert hij wat verder op in een fietspad, richting Lieveren .
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Loop alsmaar door en je komt over een houten brug over het

Lieversche Diep.

Blijf het fietspad
volgen tot je een
bocht in het
fietspad ziet met in
het gras een grote
picknickbank en een
houten beeld.
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Verlaat het
fietspad en loop
met de
picknickbank aan
je rechterkant
over het pad langs
de bosrand.

Er komen nu vervolgens
drie houten hekken voor
in de route. De eerste zie
je na een bocht aan de
linkerkant.

Ga door het hek en loop
over het veld.
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Ga linksaf na het tweede hek. Volg het pad langs de beek tot
het derde houten hek. Ga dan RECHTSAF.

Het zandpad buigt naar links
en dan zie je het houten
bruggetje over het Lieversche
Diep.

Naast dit bruggetje is een
doorwaadbare plaats voor
paarden, maar ook
honden vinden het
heerlijk om hier een duik
te nemen.
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Ga de brug over en vervolg je weg langs dit mooie paadje
richting het Mensinge Bos.

Ga het bos niet in, maar loop rechtdoor langs dit hek.
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Blijf de weg volgen. De weg wordt later verhard: je loopt over
de Melkweg. Bij een duidelijke bocht naar links, ga je van de
weg af en je loopt weer langs een hek
.

Blijf dit zandpad volgen tot je links weer een houten hek ziet
bij een huis. Sla hier linksaf en vervolg je weg langs het huis. In
de verte zie je de Norgerweg al.
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Steek de Norgerweg over en loop LA over het fietspad naar
het dorp. In de verte zie je Herberg van Es.

Loop langs de herberg en sla dan meteen RA het fietspad in.
Al snel is er een voetpad links van het fietspad. Vervolg je weg
over dat voetpad. Je komt langs een huis, loop steeds
rechtdoor tot je bij de Kaatsweg komt. Sla hier LA en loop
langs de Kaatsweg . Als je het plaatsnaambord `Roderesch`
ziet, volgt al snel aan de rechterkant de doodlopende weg
naar het vakantiehuis ( Kaatsweg 8)
Ik hoop dat je genoten hebt van deze rondwandeling.
Mathilde Does
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