De Hondsrug - UNESCO Global Geopark
Het ijstijdarchief in de bodem van Vries
13,5 KM
3 uur

Startpunt
Kerk Vries, Brink 3
9481 BE Vries
Nederland
0592-268850

Knooppunten route
1BORD BRINK EN KERK
Neem tegenover de kerk Domnies Pattie.
• Aan het eind van het paadje even rechtsaf en meteen links, Veenkampen. Weg
rechtdoor vervolgen langs waterplas, Esveen. Links aanhouden doodlopende weg in.
• Aan het eind van de weg linksaf over asfaltpaadje langs de esrand.
2BORD RAND HOLTESCH
• Rechtsaf langs doorgaande weg, Hooidijk.
• Na twee haakse bocht bospad linksaf. In bos op splitsing rechts aanhouden. Paadje
naar rechts negeren. Op volgende splitsing rechts aanhouden.
• Einde pad bij groen hek zandweg rechtsaf. Zandweg volgen tot verharde weg.
3BORD GRAFHEUVEL DE HOLTEN
• In bos op splitsing rechts aanhouden.
4BORD HOLTVEEN
• Paadje naar rechts negeren. Op volgende splitsing rechts aanhouden.

• Einde pad bij groen hek zandweg rechtsaf. Zandweg volgen tot verharde weg.
5BORD VONDSTEN
• Op verharde weg rechtsaf.
6BORD BEEKDAL GROTE MASLOOT
• Op driesprong rechtsaf richting Vries. (Eventueel ruiterpad links van de weg nemen.)
• In haakse bocht naar rechts brede zandweg rechtdoor. Asfaltweg oversteken en
zandweg blijven volgen.
• Einde zandweg even naar links en meteen rechtsaf door klaphek de Welterberg op.
Langs het ‘konijnenpaadje’ het heideveld oversteken.
7BORD SBB WELTERBERG
• Na klaphek asfaltweg rechtsaf.
• In haakse bocht asfaltweg schelpenpaadje linksaf.
• Op viersprong schelpenpaadje verlaten en zandweg rechtdoor.
• Bij doorgaande Noordenveldweg even rechtsaf en vervolgens linksaf de weg
oversteken naar Veenweg.
NB: VERKORTE ROUTE Neem bij de kruising met de Noordenveldweg de Molenstraat
rechtsaf. Op de driesprong links aanhouden en via de Schultestraat terug naar
startpunt.
• Op Veenweg eerste asfaltweggetje links. Einde weggetje zandweg met slagboom
rechtsaf.
• Einde zandweggetje asfaltweg linksaf.
8BORD RONDE VEEN
• Een typische Pingoruïne
9BORD ERIDANUS ZAND
• Bij tweede bocht via klaphekjes naar Aardkundig Monument.
• Hier zijn de sporen van de laatste 3 ijstijden te zien
10BORD AARDKUNDIG MONUMENT
• Na bezoek aan het monument naar de weg teruggaan.
• Einde Oosterwaterweg asfaltweg linksaf.
• Bij bord Meisje van Yde betonfietspad rechtsaf.
11BORD BOEKWEITENVEEN
12BORD MEISJE VAN YDE
• Na het monument asfaltweggetje rechtdoor vervolgen en terug naar beginpunt in
Vries.

