Routebeschrijving met fiets of auto behorende bij Tuinstruinen in Steenwijkerland., editie2017

Algemeen:
De routebeschrijving is zo opgesteld dat op ieder punt kan worden ingehaakt en dan vervolgens de nrs
afrijden.
Alleen daar waar apart voor de auto iets staat vermeld, is de autoroute niet hetzelfde als de fietsroute.
Voor degenen, die alleen bepaalde tuinen willen bezoeken zijn veel straatnamen opgenomen, zodat selectief
bezoeken mogelijk is.
Gebezigde afkortingen: li= links; re= rechts; nr= nummer
In principe zijn route aanwijzingen per aanwijzing in de tekst ingesloten door ;…….;
Na een dubbele punt ( “:”): een richtingsverandering
* is bestemd voor auto
1. Aan de Paddenpoel , tuin van de fam. Derkx
Na het bezoek aan de tuin:
-Kraaiheide uitrijden, op Steenakkers li af; vervolgen tot aan T-splitsing: re af (Kallenkoterallee)
-spoorweg oversteken en na ± 200m: li af (Oerthepad) *
-weg volgen; bocht naar li; bocht naar re; weg oversteken;( inmiddels fiets)-pad volgen; bocht naar li: 1e weg re
-over ± 350m fietspad volgen; bocht naar li (waar geluidswal re ophoudt); 2 flauwe bochten naar re; bij wegwijzer: re af
-over de brug: direct li; dit fietspad over ± 1km volgen tot aan grote weg ( Eesveense weg) (herkenningspunt
recht voor Bouwcentrum Erven Feenstra)
-weg oversteken : fietspad re op; bij rotonde rechtdoor; onder viaduct van rijksweg; de oprit rijksweg oversteken; 1e weg li (Onderduikersweg) (fietspad)
-deze weg afrijden (totaal ± 1800m); na ± 600m haakse bocht naar re; weg vervolgen tot aan asfaltweg
(Bultweg) :li af
-Bultweg afrijden , u passeert aan uw re-hand Camping De Bult ;li af
-1e weg re (Eiderberg); deze weg volgen over 1100m : li af de Baarsweg in;
N.B. De Eiderberg wordt na enige tijd een verhard zandpad, goed te berijden
-Baarsweg volgen over 1500m tot aan verspringende viersprong (Eggerland, De Pol);
-1e weg re , paralel aan A 32 en spoorbaan, ( “De Pol”);
-vervolg op deze weg tot aan “De Pol” nr 1 (fam. Langendoen, kaarsenmakerij)
2. Tuin van fam. Langendoen
Na bezoek aan de tuin en kaarsenmakerij terug over dezelfde route (“De Pol”)
-na ca. 250 m: re af; na 250 m li af
-na 250m bent u bij Koloniepad 1 , tuin “De Kronkel”
*

auto’s gaan hier rechtdoor; onder viaduct door; na ± 500m:li af (Kievietweg); einde weg re (Gruttoweg)
1e weg li (De Wulpen); bocht naar re; T-splitsing/bocht: naar li; kruising; kruising met Eesveensche weg:
li af ; bocht naar li; bocht naar re; 2e weg: re (± 600m) (Bultweg).Deze weg afrijden .
vervolgens; zie fietsroute

3.

Fantasietuin de Kronkel , tuin van Henk Gelmers

Na bezoek aan deze tuin : li af, Kolonieweg, langs camping ’t Veentje naar Generaal v.d. Boschweg
Envervolgens de Kerkhoflaan inslaan; weg afrijden tot Koningin Wilhelminalaan, hier li af
-weg volgen, onder viaduct door en over de spoorweg rijden tot T-splitsing: re af richting De Blesse
(Steenwijkerweg)
-deze weg volgen tot nr 121, De Oevertuin van fam v.d. Oever

4. De Oevertuin.
Na een bezoek aan deze tuin, terug naar de viersprong met Koningin Wilhelminalaan, re af (Paasloregel)
-weg volgen tot aan driesprong met N761: li af ,Steenwijkerwold in;

- bij nr 165( re van de weg): de tuin van Ineke Overwijk ( De Vredinghe)
5. De Vredinghe , tuin van Ineke Overwijk
Na bezoek aan deze tuin de Oldemarktseweg blijven volgen richting Steenwijk/Tuk
bij de verkeerslichten onder de weg door (fietspad);
-Tuk binnen rijden; kruising rechtdoor; bij kruising met Tukseweg: re af en re aanhouden;
-Tukseweg blijven volgen; bij rotonde rechtdoor; over ophaalbrug; weg draait naar li: weg blijven volgen
tot aan Paardenmarkt (± 500m); de weg naar re volgen (Kornputsingel), deze weg volgen tot de rotonde
de rotonde re door oversteken (Schansweg) en weg vervolgen (± 1000m) tot aan T-splitsing met wegwijzer: li af
( Gagelsweg)
-weg vervolgen tot aan rotonde: re af ( Meppelerweg) ;
-na ± 200m li af (Kallekoterallee), na ± 70m weg naar re vervolgen .
-na ± 1150m (vóór de spoorwegoverweg): re af (Steenakkers)
-Steenakkers volgen; bocht naar re; 1e weg re (Kraaiheide)
-op Kraaiheide nr 8 tuin van de fam. Derkx (Aan de Paddenpoel)

