Friescheveen (4km)

Startplaats:
De parkeerplek nabij Hoofdweg 266, 9765 CM, Paterswolde. Op de aftakking van de
doorgaande weg is parkeerruimte.

Korte beschrijving:
Met deze route gaat u langs landgoed Vennebroek naar het natuurgebied Friescheveen. Een gebied
dat erg waterrijk is waardoor het erg rijk is aan vogels, kikkers, vlinders en andere dieren. Ook zult u
door de natheid van het gebied veel “verdronken” bomen zien, bomen waarvan alleen de kale stam nog
boven het landschap uitsteekt.

Beschrijving:
Ga van af de parkeerplaats naar de doorgaande weg en steek die over. Ga aan de overkant van de
weg tussen de stenen pilaren door die de ingang naar landgoed Vennebroek markeren).
Volg het pad rechtdoor. U komt langs de vijver en het huis van landgoed Vennebroek.
Volg het pad met de bocht mee en hou op de splitsing links aan.
U bent nu aangekomen bij het natuurgebied Friescheveen en u zult de eerste dode bomen al zien,
uitstekend boven het water en riet.
Volg het pad verderop naar rechts, zodat u het meer aan uw linkerhand houdt.
Op verschillende plekken is aan het meer een mooi wit huis zichtbaar. Dat is het zomerhuis dat bij
landgoed Vennebroek hoort.
U passeert een vogelkijkhut. U kunt hier als u wilt even heen gaan om van daar uit over het meer te
kijken naar de vele vogels. Overigens loopt het rolstoelpad tot deze vogelkijkhut.
De route is verder heel makkelijk.
Blijf het pad langs de rand van het meer volgen tot u uitkomt op een wal aan het einde van het pad. Ga
op die wal rechtsaf. Volg het pad over de wal (ook met de bochten mee) tot het punt waarop u terug
bent bij het beginpunt van het deel waar het Friescheveen begon.
Volg vandaar het pad terug naar landgoed Vennebroek.
Als alternatieve terugweg hebben we het eerste pad rechts genomen vóór het landgoed. Daarna de
eerste afslag links en later nog een keer de eerste afslag links.
U komt uit bij de vijver bij Vennebroek. Ga hier rechts omheen.
U hebt hierbij een mooi zicht over de vijver op het landgoed. Ga na de vijver weer rechtsaf en
vervolg het pad tot aan het beginpunt van de route.
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