
Erratum (2018) Neurhede  Bakkeveen 3e druk
etappe 2

(r3) Opmerking: waterschapsleiding is  een slootje

etappe 3
(r3 - eind) Wijzigen
Ga in het bosje net ná nr. 5 links naar de 
waterschapsleiding (sloot).   
Volg de rechteroever. Steek de asfaltweg over. Ga volg 
de sloot veder aan de linkeroever (water is dan rechts).  
Het pad maakt een bocht naar links. Sla bij de T-krui-
sing met de zandweg (Weikenweg) rechtsaf en volg 
deze tot aan het kanaal (Mussel-Aa kanaal). Ga op de 
kanaaldijk rechts en volg deze tot de voetbrug. Sla over 
de brug direct linksaf. Ga na ca. 100m rechts het ver-
harde fietspad op. Sla aan het op de T-kruising rechtsaf.  
Sla na ca. 200 m linksaf en volg de rechteroever van de 
sloot. Volg na de dam de sloot verder aan de andere 
oever tot de weg.  

etappe 4
(r1 - r3) Wijzigen
Ga bij deze weg links (1e Barlageweg) en neem de weg 
rechts.

(r12 - r15) Wijzigen (pad niet meer toegankelijk) 
(Vledderhuizen). Sla ca. 2,5 km linksaf en volg de weg 
tot vlak voor (40 m)het eerste huis aan de linker kant. 
Ga hier links het bospad op. Houd voor het meertje

etappe 5
(r8- r13) Wijzigen (pad ontrokken)
Ga onder de volgende brug door en ga langs het kanaal 
en langs een boerderij. Volg het kanaal verder op de 
asfaltweg. Ga na de brug voor auto’s links richting 
Stadskanaal. Bij de  kruising rechts aanhouden. Deze 
weg ca. 850 m volgen. Bij de rotonde rechtdoor.

etappe 9
(r1 - r5) Wijzigen (weg geblokkeerd, onttrokken)
Sla bij de T-kruising rechtsaf (Gieterveldweg). Ga na ca. 
250 m rechts de voormalige spoordijk op. Passeer de 
boerderij. Volg hierna het pad na een ven tot een 
vijfsprong. 

etappe 17
(r1 - r9) Wijzigen (pad onttrokken)
Volg de Hoofdstraat en verlaat het dorp. Ga links het 
zandpad op dat tussen huisnr. 33 en 35 ligt. Bij het bosje 
links aanhouden (langs de bosrand) en na het bosje 
rechts. Blijf deze landweg volgen. Houd bij de Y-splitsing 
rechts aan en blijf de weg ca. 2,5 km volgen tot aan de 
kruising met een brede asfaltweg (Hoofdweg).


