Langs Stenen Bergen, Zuursche Duinen en Roder essen Wandelroute Roderesch-Steenbergen-Alteveer-Lieveren
(16kilometer, af te korten)

Startplaats: deze wandelroute heeft 4 mogelijke startplaatsen.
Er is toestemming om te parkeren bij de genoemde horecagelegenheden.
1) parkeergelegenheid bij Herberg van Es, Roderesch (Hoofdweg 1, 9305 TD Roderesch)
2) vanaf de richting Amerika: lees vanaf START AMERIKA en pak de route op bij 2)
3) de parkeerplaats bij het hunebed D1 in Steenbergen (130 meter NO t.o.v. Hoofdweg 18)
4) parkeergelegenheid bij het Hart van Lieveren (Centrum 2, 9304 TH, Lieveren)
Begin de route bij het startpunt van keuze in de beschrijving en vervolg de ronde-beschrijving
tot u weer op de startplek bent.
Korte beschrijving: Deze route gaat door landelijk gebied bij de zogenaamde RAS-dorpen
(Roderesch, Alteveer en Steenbergen) en Lieveren. Ook komt u door het Mensingebos, de
Zuursche Duinen en het stroomdal van het Lieversche Diep. U komt langs hunebed D1 en langs
een nephunebed.
De route is op verschillende plekken naar eigen inzicht af te korten (zie kaart).
De hele route is 16 kilometer (rood plus blauw, zonder de afkortingen).
Het rode deel van de route is 10 kilometer (dat is een route door de RAS-dorpen).
Routebeschrijving:
1) START RODERESCH
Neem het pad dat links langs de Herberg van Es loopt. Neem na 70 meter het steengruis-pad
(volg niet het asfalt-fietspad).
Ga op de asfaltweg (Kaatsweg) linksaf. Negeer de eerste afslag rechts na ca. 30 meter.
Maar neem de tweede afslag rechts (vlak na het kom-bord van Roderesch).
Volg dit pad naar links (zandpad).
Aan het eind, 10 meter rechts op de asfaltweg (Esweg) en meteen linksaf vervolgen over de
Zuiderdrift.
Hou na 900 meter op de splitsing rechts aan.
Hou 150 meter later op de volgende splitsing links aan.
Volg dit pad (zandpad met schelpenpad) nog ruim 1 kilometer (o.a. langs een zandafgraving,
tegenwoordig rijk aan vogels).
Ga op de asfaltweg (Meeuwenweg) rechtsaf.
Daarna na ca. 250 meter linksaf het zandpad in.
Na 1 kilometer op dit pad bent u bij 2), ca. 100 meter na een boerderij.
Vervolg de routebeschrijving bij punt 2).
START AMERIKA
Vanaf de kant van het Ronostrand: loop de afslag naar ruitercentrum het Fjordenpaard voorbij
en neem de volgende afslag rechts (Meeuwenweg). Dat is bij de rode stip op de kaart.
Volg het zandpad met schelpenpad (rode pijl op de kaart); aan het einde van het rechte stuk het
pad naar links volgen (voor de camping).
Pak de route op bij 2).
Als u de blauwe route volgt moet u vanaf daar even 70 meter terug lopen.
70 meter vóór 2) is namelijk de afslag naar de Zuursche Duinen.
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2) Door de Zuursche Duinen (of ga rechtdoor voor de rode afkortingsroute en vervolg bij * )
De Zuursche Duinen is een natuurgebied (37 ha) ten zuidwesten van Roden.
Het bestaat uit heide met vennen, stuifzand en enig naaldbos.
Als u van 1) gekomen bent: ga na de boerderij rechtsaf op het zandpad met fietspad ernaast.
Ga na ca. 70 meter linksaf het zandpad met groen hek in, een ingang van de Zuursche Duinen.
U mag hier vrij wandelen op wegen en paden.
Volg het bredere pad. Na een tijdje komt u bij het zand van de Zuursche Duinen. Volg het pad
langs deze zandduinen. Hou daarna rechts aan.
Loop verderop tussen twee groene palen door.
Ga daarna linksaf op de splitsing van zandpaden met boom in het midden.
Volg dit zandpad tot een schelpenpad en een huis. Hou hier rechts aan.
* Als u de rode afkorting hebt genomen komt u hier uit.
Op dit punt treft u een wat vreemd hunebed aan. Dit hunebed is door boeren gemaakt
van stenen die ze in hun land vonden. Het is dus aannemelijk dat er in Steenbergen
meer dan één hunebed zijn geweest.
Dit nephunebed wordt vaak per vergissing voor een echt hunebed aangezien, maar de
vorm is zo afwijkend dat dat niet het geval kan zijn. Dit nephunebed bestaat uit drie
kleine ronde hunebedden in aflopende grootte. De echte hunebedden hebben allemaal
een langwerpige vorm.
Vervolg het zandpad/schelpenpad nog 100 meter, tot de asfaltweg.
Ga op de asfaltweg linksaf en na 10 meter weer rechtsaf over het pad tussen weiland en bosje.
Volg dit zandpad tot het eind. Ga op die splitsing rechtsaf. U komt nu langs het echte
Steenberger hunebed, hunebed D1.
Vervolg rechtdoor langs de parkeerplaats.
3) START STEENBERGEN
Ga vanaf de kleine parkeerplaats bij hunebed D1 naar de klinkerweg (Hoofdweg) en steek deze
over.
Vervolg over het smalle pad door het bosje.
Ga aan het einde van het pad, op de asfaltweg (Markeweg) linksaf.
Volg deze weg ruim 1 kilometer.
Steek dan de doorgaande weg Roden-Norg over en vervolg over de Markeweg tot een fietspad
na ongeveer 700 meter.
# Voor de rode afkorting: ga hier linksaf door Alteveer. Neem in Alteveer op de splitsing het
fietspad dat naar de doorgaande weg loopt. Steek die weg over en loop naar Herberg van Es in
Roderesch.
Neem het fietspad rechtsaf.
U komt in het heringerichte beekdal van het Lieversche Diep. Lange tijd was dit diepje nog
gekanaliseerd, maar is onlangs weer in meanderende staat gebracht.
Volg het fietspad tot de klinkerweg (Lieverseweg) en vervolg de route over het zandpad aan de
overkant (De Drift).
Volg dit zandpad bijna 1 kilometer. Ga dan (ca. 40 meter vóór de asfaltweg) linksaf over het
maaipad langs een sloot.
Ga aan het eind, op de klinkerweg, rechtsaf. U loopt het dorpje Lieveren binnen met aan de
linkerkant van de weg 't Hart van Lieveren.
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4) START LIEVEREN
Ga vanaf het Hart van Lieveren oostwaarts (de route loopt tegen de klok in).
Ga op de splitsing rechtdoor richting Vries/Peize/Groningen.
Ga op de volgende splitsing rechtdoor richting Peize/Groningen.
Neem na het einde-kom bord van Lieveren de eerste afslag links, het zandpad Achter 't Bos.
Ga na 800 meter linksaf op de asfaltweg (Zwarteweg).
Volg deze weg tot het eind.
Steek daar de doorgaande weg over en ga rechtsaf over het fietspad.
U komt over het Lieversche Diep en ca. 200 meter daarna ziet u bij de ANWB-paddenstoel
rechts van u een enorme eik, de “dikke boom” van Roden.
Neem hier de afslag links (zandpad met schelpenpad) het Mensingebos in.
Volg dit pad ca. 600 meter tot weer een ANWB-paddenstoel (68285/001) – dit is vóór een
onafgemaakte vaart (deze lijkt nu meer op een brede sloot).
Ga hier linksaf.
Ga op het volgende kruispunt van paden (voor een stukje heide en picknicktafels) rechtsaf.
Volg het smalle pad langs het “Moltmakersstuk” en hou daarna links aan, door het klaphek.
Hou na het volgende klaphek rechts aan en loop langs het huis richting de doorgaande weg.
Steek de doorgaande weg over en ga op het fietspad linksaf.
Even later bent u bij Herberg van Es in Roderesch, bij 1).

Moltmakersstuk
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