Routebeschrijving naar De Merelhof, Noordharen 4, 7963 RJ Ruinen, tel
(0522) 472872
Vanuit het zuiden
Via Zwolle richting Meppel -> A 28.
Vlak na Staphorst – knooppunt Lankhorst – richting Meppel -> A 32
Afslag 3 nemen: Meppel-Noord, Ruinerwold
Aan het eind van de afrit op de T- kruising rechtsaf richting Ruinen, Pesse >N375
Na ruim 10 kilometer bij de derde rotonde linksaf richting Ruinen. De weg
volgen tot in het dorp. De Oosterstraat komt met een bocht rechtsom (na de
Fietsenwinkel dus rechts aanhouden) uit op de Brink. Op de Brink (de kerk
staat rechts) bij de T- kruising linksaf, de Westerstraat in. Daarna de eerste
straat rechts nemen, bij het Chinese restaurant, dit is de Armstraat. De
Armstraat volgen tot buiten de bebouwde kom van het dorp (na roodwitte
hekken in de bocht). Dan is het de eerste weg links.
Nu bent u op Noordharen. Nog ongeveer 300 meter. Daarna – 50 meter na het
groene bankje in de berm rechts - rechtsaf onze oprit oprijden. De boerderij en
de bijgebouwen staan 200 meter van de weg af.
Vanuit het noorden
Vanaf Groningen richting Zwolle -> A 28.
Neem afslag Ruinen-Pesse.
Aan het eind van de afrit rechtsaf richting Ruinen -> N375
Bij de eerste rotonde rechtsaf richting Ruinen. De weg volgen tot in het
dorp. De Oosterstraat komt met een bocht rechtsom (na de Fietsenwinkel dus
rechts aanhouden) uit op de Brink. Op de Brink (de kerk staat rechts) bij de Tkruising linksaf, de Westerstraat in. Daarna de eerste straat rechts nemen, bij
het Chinese restaurant, dit is de Armstraat. De Armstraat volgen tot buiten de
bebouwde kom van het dorp (na roodwitte hekken in de bocht). Dan is het de
eerste weg links.Nu bent u op Noordharen.
50 meter na het groene bankje in de berm rechts - rechtsaf onze oprit
oprijden. De boerderij en de bijgebouwen staan 200 meter van de weg af.
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