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Landgoed Lemferdinge, 5 km
1  Landgoed Lemferdinge 

• Ga vanaf de parkeerplaats, kijkend richting 
Lemferdinge, RA.

2  Landgoed De Duinen
• Aangekomen bij landgoed Huis de Duinen 

neemt u het (rododendron) laantje RA het 
landgoed op.  

• Loop tussen de gebouwen door en houdt 
dan links aan (richting ANWB route).

3  Spechten aan het werk 
• Weer op het pad uitkomend gaat u na 

ongeveer 20 meter LA. (witte paaltjes zijn 
weg). 

• In het bos rechts aanhouden, het pad volgt 
min of meer de rand van het bos. Houd 
vervolgens links aan, ga over een vlonder en 
dan direct RA langs het water. 

• Ga na ongeveer 40 meter LA. Rechtdoor 
kijkt u uit op een weiland. Volg dit pad, u 
komt uit bij een bruggetje. 

4  Bruggetje 
• Ga het bruggetje over en direct RA, neem na 

ongeveer 50 mtr het bospad aan uw 
linkerhand en houdt direct rechts aan. 

• Volg dit pad zo’n 170 m. Houdt op de 
3-sprong links aan. Eind bospad RA. 

• Volg dit pad.

5  Landgoed Vosbergen
• Aan het eind van het bospad gaat u 

rechtdoor de zandweg op. 
• Na de zandweg loopt u even een stukje naar 

rechts waarna u linksaf voor het huis 
Vosbergen langs loopt.

6  Engelse Landschapsstijl 
• Neem het 2e pad LA, 1e is verboden toegang, 

blijf langs het weiland lopen. 
• Rechts ziet u even verderop een vijver met 

enorme rododendrons.

7  Open Weitjes
• Voorbij de vijver rechts aanhouden en 

daarna RD naar een pad tussen 2 weitjes. 
• Na het weiland even naar rechts en direct 

naar links langs een volgende wei.

8  Pad volgen 
• Volg het pad dat links afbuigt.
•  U komt uit op een brede zandweg (grens 

landgoederen en beekdal). Ga daar RA.

9  Beekdal Drentsche Aa 
• U kunt na 160 m even een uitstapje maken 

LA naar het Sterrenbos en de Borgstee. 
Terug op de route LA.

10   Hoog-Hullen 
• Ga rechtdoor naar landgoed Oosterbroek, 

volg de weg LA.

11   Oprijlaan
• RA de brede oprijlaan naar de doorgaande 
• weg (vliegveld), ga daar RA het fietspad op. 
• Voorbij het tolhuis neemt u de half verharde 

weg schuin rechts (richting museum 
Vosbergen).

12   Weiland
• Aan het eind van het weiland gaat u LA het 

bos in. Volg het meest linkse, brede pad.

13   Bijzondere bomen 
• Ga op de driespong links. Na enige tijd ziet u 

rechts in de verte Vosbergen weer liggen. 
• Na zo’n 170 m pad links en direct weer 

rechts volgen….. 
• Het pad komt weer langs een weiland en 

opnieuw is rechts Vosbergen te zien. Daarna 
op de T-kruising rechts aanhouden en bij 
het bankje LA. Blijf dit pad volgen. 

• Op 4-sprong RD tot de Vosbergenlaan (met 
fietspad).

14   Terug naar het begin 
• Steek de Vosbergenlaan over. U bent weer 

op het landgoed De Duinen. 
• Links ligt het kerkhof van Eelde. Vlak voor 

Huis De Duinen neemt u het pad naar links 
langs het weiland. 

• Het pad brengt u naar de parkeerplaats bij 
Lemferdinge waar u de wandeling begonnen 
bent.
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