
HUNEBEDPAD v.v.



Deze tocht voert u langs alle hunebedden in de provincie Drenthe en één in de 
provincie Groningen. De hunebedden zijn door de Nederlandse archeoloog A. E. 
van Giffen in kaart gebracht en voorzien van een nummer. Het nummer van de 
hunebedden in de provincie Drenthe begint met een D en in de provincie 
Groningen met een G. In de tekst worden de hunebedden aangegeven met dit 
nummer en bij elke etappe staan de nummers van de hunebedden  vermeld. De 
etappes zijn in beide richtingen beschreven, heen pijltje naar rechts (→) en terug 
pijltje naar links (←). 
De totale afstand bedraagt ca. 263,5km. 

In het Drentse Borger bevindt zich het Hunebedcentrum met ook het grootste 
hunebed van Nederland. In dit museum kunt u alles te weten komen over de 
hunebedden. Ook worden er regelmatig tentoonstellingen, markten, wandelingen 
etc. georganiseerd. 

Tip voor de wandelaar: 

Mocht de route op een punt niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u de tekst even 
verder doorlezen voor de volgende aanwijzingen. Ook kan het eventueel helpen 
de tekst van de route in tegengestelde richting te lezen. 





Etappes met afstanden en de hunebednummers. 

Begin Eind Km Hunebednummers 

Borger Drouwen 5,5 
Drouwen  Eexterhalte 12,5 
Eexterhalte  Anloo  8 
Anloo  Annen 6 
Annen Noordlaren 9,5 
Noordlaren  Tynaarlo 7,5 
Tynaarlo  Gasteren 5,5 
Gasteren  Rolde 6,5 
Rolde  Loon 6,5 
Loon  Zeijen  9,5 
Zeijen  Westervelde  8 
Westervelde  Steenbergen 9 

D27,21,22,23,24,25,19 ,20 
D26,14 
D13,12,11 
D8,7,9 
D3,4 en G1 
D6 
D10 
D17,18 
D16,15 
D5 
D2 
D1 

Steenbergen Veenhuizen 11 
Veenhuizen  Appelscha 14,5 
Appelscha  Diever 16,5 D52 
Diever Darp 15 D53,54 
Darp  Uffelte 6,5 
Uffelte Ruinen 8 
Ruinen Pesse 9 
Pesse  Nieuw Balinge 11 
Nieuw Balinge Meppen 8,5 
Meppen  Slenerweg 10 
Slenerweg  Noord-Sleen 6 D49,51,50 
Noord-Sleen Westenesch  9,5 D44 
Westenesch  Emmen 11 D42,41,43,46,47 
Emmen Valthe 11,5 D45,38,39,40,35,36,37 
Valthe Odoorn 3,5 D34 
Odoorn Exloo  8 D32,31 
Exloo  Borger 10 D30,28,29,27 





Borger (Hunebedcentrum) – Drouwen ca. 5,5km (D27,21,22,23,24,25,19,20) 

→ Het Hunebedcentrum naar links verlaten en direct rechts aanhouden over 
parkeerplaats naar klinkerweg. Deze weg naar rechts volgen en buiten de 
bebouwde kom eerste landweg naar links opgaan. Doorlopen tot klinkerweg en 
hier naar rechts. Eerste landweg weer naar rechts, aan uw linkerhand liggen D21 
en D22. Weg volgen en bij bosrand over fietspad rechtdoor. Hier bevinden zich 
ook D23, D24 en D25. Landweg blijven volgen, wordt klinkerweg, en in Bronneger 
bij P-24890 linksaf. Direct eerste weg weer links, Molenweg. Weg blijven volgen 
en in Drouwen linksaf. Tweede weg linksaf, Schoolstraat en vervolgens weer 
eerste weg links. Nu doorlopen tot kruising met Borgerder-/Gasselterstraat, hier 
rechts afslaan. Nu eerste weg links, Steenhopenweg, en doorlopen tot tunnel 
onder verkeersweg. Vlak voor de tunnel aan de linkerkant bevinden zich D19 en 
D20. Tevens is dit het eindpunt van deze etappe. 

← Bij D19 en D20 weg rechtdoor vervolgen tot de Gasselterstraat, hier rechtsaf. 
Vervolgens eerste weg links, Hoofdstraat. Direct op splitsing rechts aanhouden, 
Schoolstraat. Daarna eerste weg weer rechts, blijft Schoolstraat. Einde weg rechts, 
Hoofdstraat, en vervolgens tweede weg rechts, Molenweg. Deze blijven volgen tot 
in Bronneger, hier rechtsaf en direct bij P-24890 weer rechtsaf. Deze weg die 
overgaat in een landweg blijven volgen. Aan het einde van een bosje, fietspad 
rechtdoor oversteken. Hier bevinden zich ook D23, D24 en D25. Direct daarna 
liggen ook aan uw rechterhand D21 en D22. Op klinkerweg linksaf en vervolgens 
eerste landweg weer links. Doorlopen tot klinkerweg en hier rechtsaf. Weg volgen 
en na hnr. 14 linksaf over parkeerterrein naar het Hunebedcentrum, het eindpunt 
van deze etappe. 
Naast het Hunebedcentrum ligt D27, het grootste hunebed van Nederland. 





Drouwen – Eexterhalte ca. 12,5km (D26,14) 

→ Via tunnel uw weg vervolgen en bij P-24236/001 linksaf. Deze weg tot einde 
volgen, dan rechtsaf en doorlopen tot bosrand. Hier rechtsaf langs de bosrand tot  
D26 op de hoek van het bos. Uw weg vervolgen langs de bosrand en op 
zessprong rechtsaf en weer langs de bosrand verder gaan. Veldkeienweg met 
fietspad oversteken en rechtdoor het bos ingaan. Nu steeds rechtdoor en alle 
zijwegen negeren tot fietspad met naastgelegen asfaltweg. Hier rechtsaf fietspad 
volgen en langs P-20736 doorlopen richting ‘t Nije Hemelriek. Bij P-20160 linksaf 
en na ca. 50m met fietspad naar rechts asfaltweg oversteken en fietspad blijven 
volgen. Na enige tijd ziet u aan uw rechterhand de ingang naar camping de 
Kremmer. Hier rechtsaf asfaltweg oversteken en rechtdoor het bospad op direct 
na de weg naar de camping, richting Landgoed Jahomi. Vervolgens steeds 
rechtdoor langs de bosrand tot asfaltweg, hier linksaf. Asfaltweg gaat over in 
zandweg daarna eerste brede bospad rechtsaf. Dit pad blijven volgen tot fietspad, 
hier linksaf. Fietspad volgen tot kruising en voor kruising rechtsaf fietspad volgen 
richting Eext. Na ca. 100m ligt aan de rechterkant achter een bosje D14, tevens 
het eindpunt van deze etappe. 

← Bij D14 fietspad blijven volgen tot kruising en voor kruising linksaf richting 
Gieten. Vervolgens tegenover hnr. 64 rechtsaf. Twee paden naar rechts negeren 
en rechtdoor het meest rechtse bospad volgen. Einde pad linksaf, pad gaat over in 
asfaltweg. Eerste weg na picknickplaats rechtsaf. Nu steeds rechtdoor gaan langs 
de bosrand, asfaltweg oversteken en linksaf over fietspad uw weg vervolgen. 
Doorlopen tot P-20160 hier rechtsaf richting Borger. Langs P-20736 uw weg 
vervolgen richting Borger. In de bocht waar fietspad en naastgelegen asfaltweg 
naar rechts afbuigen, linksaf bospad opgaan met bordje van Staatsbosbeheer 
Hondsrug Gieten Borger. Dit pad, met na ca. 200m een veentje aan uw linkerhand, 
steeds rechtdoor blijven volgen, alle zijwegen negeren. Fietspad met 
veldkeienweg oversteken en langs de bosrand verder gaan. Op zessprong linksaf 
weer langs de bosrand verder gaan tot D26 op de hoek van het bos.Bij hunebed 
de weg langs de bosrand blijven volgen en vervolgens eerste weg naar links, weg 
gaat over in klinkerweg. Eerste klinkerweg naar links en aan het eind bij P-
24236/001 rechtsaf. Weg volgen via tunnel met direct daarna aan uw rechterhand 
D19 en D20, het eindpunt van deze etappe. 





Eexterhalte – Anloo ca. 8km (D13,12,11) 

→ Vanaf D14 onder viaduct door uw weg richting Eext vervolgen. Na hnr. 35 
linksaf half verhard pad met aan uw rechterhand D13. Vanaf hier het pad blijven 
volgen en aan het eind rechtdoor via verharde weg. Einde weg rechtsaf en daarna 
bij P-21571/001 linksaf, Stationsstraat. Deze weg gaat over in Kerkweg en daarna 
op kruising linksaf, Keukenhof. Op kruising met Eshof en Dwarsakkers rechtdoor 
graspad tussen woningen. Ook op kruising met Venakkers en Hoogakkers 
rechtdoor. Via een landweg verlaat u nu het dorp. In de bocht naar rechts kunt u 
rechtdoor naar D12. Vanaf hunebed weer terug en in de bocht van de landweg 
linksaf uw weg vervolgen. Einde weg linksaf op asfaltweg. Op T-kruising rechtsaf 
en daarna op T-kruising rechtsaf, zandpad met fietspad, richting Eext. Vervolgens 
eerste bospad linksaf en deze rechtdoor blijven volgen tot D11. Achter hunebed 
rechtdoor, op driesprong links aanhouden. Tweede bospad rechtsaf langs 
bosrand. Dit pad langs de bosrand blijven volgen richting Anloo. Bij zandweg met 
half verhard fietspad linksaf. Einde weg rechtsaf, Anderenseweg. Einde weg 
rechtsaf, Brinkstraat en daarna linksaf, Kerkbrink. Doorlopen tot de kerk het 
eindpunt van deze etappe. 

← Vanuit de kerk linksaf, einde weg rechtsaf, Brinkstraat, vervolgens linksaf 
Anderenseweg. Bij P-21573 linksaf zandweg met fietspad. Deze weg volgen tot 
bosrand en dan langs bosrand rechtsaf. Deze weg langs de bosrand blijven volgen 
tot viersprong einde bosrand. Hier linksaf richting Pinetum. Dit pad blijven volgen 
en op driesprong rechts aanhouden tot D11. Achter hunebed rechtdoor gaan tot 
einde bos. Hier rechtsaf en daarna eerste verharde weg linksaf richting Anderen. 
Vervolgens eerste weg linksaf en doorlopen tot eerste landweg aan uw 
rechterhand, hier rechtsaf. In de bocht naar links kunt u rechtsaf naar D12. Vanaf 
hunebed terug lopen en uw weg vervolgen naar het dorp. Rechtdoor het dorp in, 
op kruising met Venakkers en Hoogakkers rechtdoor via graspad tussen de 
woningen. En op de volgende kruising rechtdoor, Keukenhof. Einde weg rechtsaf 
en via Kerkweg en Stationsstraat doorlopen tot P-21571/001, hier rechtsaf, 
Anderenseweg. Vervolgens tweede weg naar links. In de bocht naar rechts, 
rechtdoor zandpad op. Aan uw linkerhand ligt D13. Het pad volgen en aan het 
eind rechtsaf via fietspad. Na het viaduct bevindt zich na ca. 150m achter het 
bosje aan uw linkerhand D14, eindpunt van deze etappe. 





Anloo – Annen ca. 6km (D8,7,9) 

→ Vanuit de kerk rechtsaf en direct weer rechtsaf, Kerkbrink, daarna linksaf, 
Esweg. Nu steeds rechtdoor, de weg gaat over in Lunsenhof, aan het eind linksaf, 
Bosweg. Steeds rechtdoor, weg gaat over in zandweg, na ca. 2km ligt aan uw 
rechterhand D8. Doorlopen tot P-22061, hier linksaf en bij P-24348 weer linksaf. 
Weg volgen tot vlak voor verharde weg, rechtsaf over parkeerplaats en via hek uw 
weg vervolgen. Eerste pad rechtsaf, (op dit punt even rechtdoor en direct linksaf 
ca. 100m tot D7, heen en terug), pad volgen (dit is tevens een ATB route) en via 
rooster linksaf op zandweg. Direct hierna linksaf door groot hek, eerste afslag 
naar rechts negeren. Vervolgens eerste pad rechtsaf en na ca. 50m via hek uw 
weg vervolgen. Einde pad op brede zandweg linksaf, bij  P-24348 rechtsaf en bij 
P-22061 richting Annen. Onder verkeersweg door en steeds rechtdoor gaan. 
Einde weg rechtsaf en op rotonde rechtdoor. Na ca. 50m ligt aan uw rechterhand 
D9 het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D9 linksaf, op rotonde rechtdoor, eerste weg linksaf, Schipborgerweg. 
Onder verkeersweg door en steeds rechtdoor. Bij P-22061 richting Schipborg en 
bij P-24348 linksaf. Na ca. 100m rechtsaf, smal bospad, via hek rechtdoor en 
daarna op breed pad linksaf. Einde pad via groot hek rechtsaf en direct daarna via 
rooster weer rechtsaf over een smal pad (dit is tevens een ATB route). Daarna 
eerste pad linksaf, (op dit punt even rechtsaf en direct linksaf ca. 100m tot D7, 
heen en terug), pad volgen en via hek over parkeerterrein naar brede zandweg, 
hier linksaf. Doorlopen tot P-24348 hier rechtsaf en vervolgens bij P-22061 weer 
rechtsaf. Direct hierna ligt aan uw linkerhand D8. Vanaf hier steeds deze weg 
blijven volgen tot in Anloo. Direct na kerkhof aan uw rechterhand rechtsaf, 
Lunsenhof. Nu steeds rechtdoor, weg gaat over in Esweg. Einde weg rechtsaf, 
Kerkbrink, en direct weer linksaf tot de kerk tevens het eindpunt van deze etappe. 





Annen – Noordlaren ca. 9,5km (D3,4 en G1) 

→ Vanaf hunebed uw weg vervolgen en daarna eerste weg linksaf, Annerstreek, 
eerste weg weer linksaf dit is nog steeds de Annerstreek. Nu steeds rechtdoor de 
weg gaat over in Lageweg en vervolgens in Ekkelkamp. Aan het eind van de 
Ekkelkamp in Zuidlaren rechtsaf, Annerweg, daarna rechts aanhouden, Brink O.Z. 
Aan het eind op het kruispunt de weg oversteken en rechtsaf richting Hoogezand. 
Voor de kerk links aanhouden, Kerkbrink, dan eerste weg links, Telefoonstraat. 
Doorlopen tot brink met vijver en hier rechtsaf, Schutsweg, gaat buiten de 
bebouwing over in een zandweg. Aan het eind op verharde weg rechts 
aanhouden, nog steeds de Schutsweg. Na ca. 200m liggen aan uw linkerhand 
tussen hnr’s 42 en 44 via een smal paadje D3 en D4. Weg vervolgen, kruising met 
Tolhuisweg oversteken, de Schutsweg wordt nu weer een zandweg. Aan het eind 
linksaf, Weg langs het Hunebed. Na ca. 600m ligt aan uw rechterhand G1 het  
eindpunt van deze etappe. 

← Bij G1 zandweg blijven volgen en na ca. 600m rechtsaf Hogeweg, gaat over in 
Schutsweg. De Tolhuisweg oversteken het blijft Schutsweg. Na hnr. 44 liggen aan 
uw rechterhand via een smal paadje tussen hnr’s 42 en 44, D3 en D4. Weg blijven 
volgen en in de eerste bocht rechtdoor zandweg op, Schutsweg. De weg loopt 
door in de bebouwing tot een brink met vijver. Nu linksaf, Telefoonstraat, en 
doorlopen tot het eind, hier rechtsaf, Kerkbrink. Weg door het dorp volgen en op 
kruispunt bij de brink linksaf richting Annen, Brink O.Z. De weg gaat over in 
Annerweg en nu eerste weg linksaf, Ekkelkamp, rechts aanhouden. De weg gaat 
over in Lageweg en dan in Annerstreek. Na plaatsnaambord Annen eerste weg 
rechtsaf, nog steeds de Annerstreek. Eerste weg weer rechtsaf, Zuidlaarderweg. 
Op ca. 50m voor de rotonde ligt aan uw linkerhand D9 tevens eindpunt van deze 
etappe. 





Noordlaren – Tynaarlo ca. 7,5km (D6) 

→ Vanaf G1 uw weg vervolgen en na ca. 100m naar rechts fietspad volgen. Einde 
fietspad op driesprong linksaf en aan het eind van dit pad rechtsaf, Tolhuisweg. 
Eerste pad linksaf, Vijftig Bunder. Nu fietspad met naastgelegen zandpad blijven 
volgen en alle zijwegen naar links en rechts negeren. Bij P-21576 linksaf, 
Tienelsweg. Aan het eind van deze weg op rotonde rechtsaf en aan de overkant 
van de weg verder gaan, Verl. Stationsweg. Nu steeds rechtdoor, onder 
verkeersweg door, over het Schipborger Diep en daarna linksaf, Wedbroek. Direct 
links aanhouden en aan eind rechtdoor bospad in. Einde pad rechtsaf en 
doorlopen tot D6 aan uw rechterhand. Dit is het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D6 naar links uw weg vervolgen. Direct na hnr. 21 aan uw linkerhand 
linksaf het bospad in. Einde pad rechtdoor gaan verharde weg op en aan het eind 
van deze weg verkeersweg oversteken en naar rechts verder gaan. Onder 
verkeersweg door uw weg vervolgen. In de bebouwde kom op eerste rotonde 
linksaf, Tienelsweg. Bij P-21576 rechtsaf, Vijftig Bunder. Nu fietspad met 
naastgelegen zandpad blijven volgen en alle zijwegen naar links en rechts 
negeren. Einde fietspad rechtsaf en vervolgens eerste weg linksaf, Duinweg. Op 
driesprong rechtsaf, Haasakkers. Nu fietspad blijven volgen tot G1 het eindpunt 
van deze etappe. 





Tynaarlo – Gasteren ca. 5,5km (D10) 

→ Vanaf D6 weg oversteken en linksaf over fietspad, bij P-22445/001 richting 
Zeegse aanhouden. Na plaatsnaambord, Zeegse, de weg door het dorp blijven 
volgen. In Zeegse bij P-63304/002 en bij P-633004/001 richting Oudemolen. 
Einde dorp linksaf, Zandrivier, en direct rechtsaf, Schapendrift. Vervolgens linksaf, 
Koeweg. Aan het eind op T-kruising rechtsaf, weg gaat over in fietspad. Op 
splitsing van fietspaden links aanhouden, richting knooppunt 67. Einde fietspad 
linksaf richting Gasteren en knooppunt 67. Einde weg bij P-23505/001 weg 
oversteken en op houten vlonder linksaf. Bruggetje oversteken en eerste zandpad 
rechtsaf. Dit brede zandpad blijven volgen en vervolgens op het midden van het 
heideveld linksaf de route met de groen paaltjes volgen. Dit pad volgen door 
bosje en daarna links van de houtwal tot aan de verharde weg. Hier rechtsaf langs 
verharde weg tot parkeerplaats aan uw linkerhand. Vanaf de parkeerplaats via 
rooster naar heideveld, rechts aanhouden en doorlopen tot D10, eindpunt van 
deze etappe. 

← Vanaf D10 weg vervolgen, via eerste rooster heideveld verlaten en rechtsaf op 
parkeerplaats. Verharde weg oversteken en naar rechts uw weg vervolgen. Bij 
eerste woning aan uw rechterhand en ongeveer 50m voor bos linksaf langs de 
rechterkant van de houtwal. In bosje direct rechts aanhouden en via smal paadje 
doorlopen tot brede zandweg, hier rechtsaf. Aan het eind voor verharde weg 
linksaf via bruggetje en houten vlonder. Voor plaatsnaambord Oudemolen bij P-
23505/001 rechtsaf richting Tynaarlo. Na hnr. 6 rechtsaf fietspad richting 
Tynaarlo. Op splitsing van fietspaden rechts aanhouden, richting knooppunt 89. 
Eerste weg linksaf nog steeds richting knooppunt 89. Deze weg blijven volgen en 
na plaatsnaambord Zeegse rechtsaf. De weg door Zeegse blijven volgen richting 
Tynaarlo. Na Zeegse kunt u de weg vervolgen over naastgelegen fietspad. Nergens 
afslaan en ca. 1km doorlopen tot D6 aan uw rechterhand, eindpunt van deze 
etappe. 





Gasteren - Rolde ca. 6,5km (D17,18) 

→ Vanaf D10 pad vervolgen en na rooster rechtsaf, zandweg met naastgelegen 
fietspad. Bij P-20898/001 links aanhouden richting Gasteren en daarna bij ANWB-
wijzer 2925 rechtsaf door het dorp richting Loon. Buiten het dorp en na bruggetje 
over het Gasterense Diep naar links de weg oversteken en rechtdoor het 
Ballooërveld op. Verharde weg gaat over in zandweg, steeds rechtdoor en na ca. 
2km op Y-splitsing links aanhouden. Nu weer steeds rechtdoor ook na het 
verlaten van het Ballooërveld. 250m na het passeren van een stenenformatie, 
Baak, voor bosje langs een sloot linksaf. Op asfaltweg linksaf en deze weg blijven 
volgen. In een scherpe bocht naar links rechtdoor gaan en fietspad oversteken. U 
ziet nu aan uw rechterhand een begraafplaats en links D17 en D18. Hier is tevens 
het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D17 en D18 weg vervolgen, fietspad oversteken en links aanhouden op 
asfaltweg. Na hnr. 6 voor bosje rechtsaf langs sloot en vervolgens rechtsaf op 
zandweg. Nu rechtdoor het Ballooërveld op en ca. 3km steeds rechtdoor, alle 
zijwegen negeren. Zandweg gaat over in verharde weg deze rechtdoor volgen. 
Aan het eind asfaltweg oversteken en rechtsaf over fietspad, bruggetje over het 
Gasterense Diep oversteken en het dorp Gasteren in gaan. Bij ANWB-wijzer 2925 
linksaf richting Oudemolen en bij P-20898/001 rechts aanhouden richting 
Schipborg. Na hnr. 2 linksaf via rooster heideveld op en doorlopen tot D10, 
eindpunt van deze etappe. 





Rolde – Loon ca. 6,5km (D16,15) 

→ Vanaf D17 en D18 weg langs begraafplaats vervolgen. Aan het eind rechtsaf en 
direct weer rechtsaf om de begraafplaats. Eerste pad linksaf en langs de kerk 
rechtdoor naar doorgaande weg, Kerkbrink, hier rechtsaf. Vervolgens weer 
rechtsaf richting Balloo. Deze weg volgen tot in een scherpe bocht naar rechts en 
hier voor het fietspad linksaf bospad inslaan. U loopt nu op het oude tracé van de 
spoorbaan Assen – Stadskanaal. Steeds rechtdoor gaan, asfalt weg oversteken, 
door hek en steeds rechtdoor aanhouden. Aan het eind door hek op verharde weg 
rechtsaf. Weg gaat over in zandpad. Dit brede zandpad met aan uw rechterhand 
Kampsheide, blijven volgen. Na Kampsheide dit brede zandpad naar rechts blijven 
volgen. Einde pad linksaf met daarna aan uw rechterhand D16. Pad blijven volgen 
en met een bocht naar rechts doorlopen tot verharde weg, hier linksaf. Doorlopen 
tot in Loon en ANWB-wijzer 2925-1, hier rechtsaf richting Gasteren. Buiten Loon 
eerste weg linksaf, Heirweg. Nu doorlopen tot D15 einde van deze etappe. 

← Vanaf D15 weg blijven volgen en aan het eind rechtsaf. In Loon bij ANWB-wijzer 
2925-1 linksaf richting Balloo. Na het Loonerdiep eerste zandpad rechtsaf. Dit 
pad met een bocht naar links blijven volgen met vervolgens aan uw linkerhand 
D16. Na D16 eerste pad rechtsaf en na ca. 150m dit pad naar links blijven volgen 
met aan uw linkerhand Kampsheide. Waar het pad overgaat in een verharde weg 
na ca. 5m via hek linksaf. U loopt nu op het oude tracé van de spoorbaan Assen – 
Stadskanaal. Nu steeds rechtdoor, via hek asfaltweg oversteken en weer 
rechtdoor. Einde pad op verharde weg rechtsaf en direct links aanhouden, 
Stationsstraat. Aan het eind linksaf en direct weer linksaf naar de kerk en het 
smalle pad rechts naast de kerk volgen. Voor de begraafplaats rechtsaf en twee 
keer linksaf om de begraafplaats. Nu doorlopen tot D17 en D18 het eindpunt van 
deze etappe. 





Loon – Zeijen ca. 9,5km (D5) 

→ Vanaf D15 weg vervolgen, verharde weg gaat over in zandweg en wordt later 
weer verhard. Aan het eind linksaf, Jagerstraat. Nu steeds rechtdoor en 
achtereenvolgens spoor en kanaal oversteken en rechtdoor,Taarloseweg. Einde 
weg linksaf, Oudemolenseweg. Deze weg onder viaduct door volgen richting 
Ubbena. Op kruising rechtdoor richting Zeijen, Zeijerstroeten. Einde weg in Zeijen 
rechtsaf, Hoofdstraat. Eerste weg linksaf, Zuiderstraat en direct weer rechtsaf, 
Brinkstraat. Aan het einde van de Brinkstraat, linksaf, Oude Norgerweg. Op 
viersprong rechtsaf, Esstraat. Vervolgens in de bocht linksaf zandpad op. Einde 
pad linksaf op asfaltweg en daarna eerste weg rechtsaf. Nu doorlopen tot D5 aan 
uw rechterhand, het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D5 uw weg vervolgen en einde weg linksaf. Vervolgens na ca. 200m 
rechtsaf breed bospad op. Einde pad rechtsaf, Esstraat. Eerste weg linksaf, Oude 
Norgerweg. Doorlopen tot aan de brink en rechtsaf, Brinkstraat, aan het eind 
linksaf, Zuiderstraat. Vervolgens rechtsaf, Hoofdstraat en daarna bij ANWB-wijzer 
linksaf richting Oude Molen. Deze weg met later een naastliggend fietspad blijven 
volgen. Op kruising rechtdoor, Oudemolenseweg. Na viaduct rechtsaf, 
Taarloseweg. Weg blijven volgen en achtereenvolgens kanaal en spoor oversteken, 
steeds de weg volgen. Na plaatsnaambord Taarlo eerste weg rechtsaf, Dorpsweg. 
Deze weg die over gaat in een zandweg en later weer verhard wordt, volgen tot 
D15 het eindpunt van deze etappe. 





Zeijen – Westervelde ca. 8km (D2) 

→ Vanaf D5 weg vervolgen, gaat over in fietspad. Als het fietspad met een bocht 
naar links gaat, naar links het zandpad langs de bosrand vlak voor deze afslag 
nemen. Bosrand volgen met een bocht naar links en rechts en op T-kruising 
rechtsaf het pad langs het Noordsche Veld volgen. Doorlopen langs het 
Noordsche Veld tot fietspad en hier linksaf. Bij P-21631/001 linksaf richting 
Peest. Achtereenvolgens bij P-21647 en bij P-21623/001 rechtsaf richting Norg. 
Na ca. 50m linksaf over parkeerplaats van restaurant de Jagershof een landweg 
op. Eerst pad linksaf voor de bosrand en aan het einde rechtsaf op de asfaltweg. 
Nu alle afslagen negeren, u passeert het buurtschap Zuidvelde,  en steeds 
rechtdoor tot T-kruising einde weg. Hier rechtdoor de weg oversteken en 
doorgaan over zandpad door het bos. Dit pad tot einde volgen en hier rechtsaf op 
verharde weg. Deze weg, Hoofdweg, door Westervelde blijven volgen. Direct 
buiten Westervelde linksaf en doorlopen tot D2 het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D2 uw pad vervolgen en aan het einde rechtsaf. De weg, Hoofdweg, door 
Westervelde blijven volgen. Direct buiten Westervelde schuin linksaf bospad in en 
direct weer links, pad volgen tot einde.  Verharde weg oversteken en  rechtdoor 
deze weg, Peesterweg, blijven volgen. Na kruising met Westerveen en Veldweg 
aan het einde van het bos linksaf. Eerste weg rechtsaf en aan het eind op fietspad 
weer rechtsaf. Bij P-21623/001 linksaf, bij P-21647 linksaf richting Donderen en 
bij P21631/001 rechtsaf richting Donderen. Na het passeren van een brede sloot 
voor het Noordsche Veld rechtsaf pad langs dit veld nemen. Aan het einde van het 
Noordsche Veld linksaf langs de bosrand. Dit pad met een bocht naar links en een 
bocht naar rechts volgen. Aan einde van pad en bosrand op fietspad rechtsaf. Nu 
doorlopen tot D5 aan uw linkerhand het eindpunt van deze etappe. 





Westervelde – Steenbergen ca. 9km (D1) 

→ Vanaf D2 pad vervolgen, eerste pad rechtsaf (pad loopt nu samen met het 
Drenthepad, geel/rode markering). Voor bosrand linksaf, op Y-splitsing rechts 
aanhouden en pad om de plas volgen. Einde plas links langs de bosrand verder 
gaan en einde bosrand links aanhouden. Vervolgens eerste pad rechtsaf en aan 
het einde linksaf, de Asserstraat in Norg. Doorlopen tot, Brink, hier rechtsaf naar 
de kerk. Bij de kerk linksaf, Kerkpad. Deze weg blijven volgen tot de slagboom 
van de camping. Voorbij slagboom eerste bospad linksaf. Op eerste Y-splitsing 
links aanhouden en op de tweede Y-splitsing ook links aanhouden. Vervolgens op 
T-kruising naar links. Tussen betonnen paaltjes door en langs open plek met 
bankjes linksaf naar verharde weg met fietspad, hier rechtsaf (het Drenthepad 
volgt vanaf de open ruimte een andere route). Doorlopen tot afslag aan 
linkerkant, Wiltenkamp, hier linksaf. Deze weg blijven volgen. Achtereenvolgens 
bij P-71797/001 en P-71799/001 richting Steenbergen. Bij P-71801/001 
rechtsaf de weg door Steenbergen richting Roderesch volgen. Na het dorp bij P-
68273/001 linksaf en doorlopen tot D1. Dit is het eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf D1 weg vervolgen en aan het einde bij P-68273/001 rechtsaf richting 
Een. Door Steenbergen steeds richting Een aanhouden. Buiten het dorp bij P-
71801/001 richting Norg en bij P-71799/001 ook richting Norg aanhouden. Bij 
P-71797/001 rechtdoor. Deze weg, Wiltenkamp, tot einde volgen. Doorgaande 
weg oversteken en op fietspad rechtsaf. Na restaurant en camping “ de 
Norgerberg” eerste bospad linksaf. Nu meteen voor open plek met bankjes 
rechtsaf (pad loopt nu samen met het Drenthepad, geel/rode markering). Bij 
betonnen paaltjes rechtdoor en op eerste T-kruising rechtsaf. Achtereenvolgens 
op eerste en tweede Y-splitsing rechts aanhouden. Op de camping direct rechtsaf 
en voorbij de slagboom de weg volgen. Deze weg, Kerkweg, volgen tot aan de 
kerk in Norg. Nu rechtsaf en aan het einde linksaf richting Assen. Na hnr. 20 aan 
de rechterkant rechtsaf. De weg gaat over in een zandpad. Eerste pad linksaf en 
daarna op Y-splitsing links aanhouden. Bij het bos rechts aanhouden en voor de 
plas rechtsaf. Het pad naar links om de plas volgen. Doorlopen langs bosrand en 
eerste pad rechtsaf. Dit pad nu volgen tot D2 het eindpunt van deze etappe (het 
Drenthepad volgt vanaf Westervelde een andere route). 





Steenbergen – Veenhuizen (gevangenismuseum) ca. 11km 

Vanaf D1 pad vervolgen en eerste brede bospad linksaf. Doorlopen tot bosje en 
hier links aanhouden, smal pad langs bosrand. Aan het eind op verharde weg 
linksaf en direct bij P-68280/001 weer rechtsaf. Op driesprong links aanhouden 
en dit pad ca. 200 m volgen, alle afslagen negeren. Buiten het bos links 
aanhouden en rechtdoor lopen tot bebouwing met verharde weg. Op dit punt 
rechts afslaan en deze weg blijven volgen richting Een. In Een de Hoofdstraat 
volgen tot rotonde, hier rechtdoor, Veenhuizerweg. De weg volgen tot ANWB-
wijzer 70455 en fietsknooppuntbord 88, hier richting Norg. Brug oversteken en 
fietspad met naastliggend zandpad volgen. Einde fietspad rechtsaf en zandpad 
het bos in volgen. Dit pad ca. 1,5km volgen, alle afslagen negeren. Pad gaat over 
in verharde weg, deze tot einde volgen en linksaf, Eikenlaan. Vervolgens tweede 
verharde weg rechtsaf, Hospitaallaan. Einde weg rechtsaf, Oude Gracht. Daarna 
einde weg rechtsaf naar parkeerplaats en fietsknooppuntbord 78, eindpunt van de 
etappe. 

← Vanaf parkeerplaats aan de Laan Weldadigheid en fietsknooppuntbord 78 uw 
weg vervolgen richting fietsknooppunt 88 via Oude Gracht en later Hospitaallaan. 
Einde Hospitaallaan linksaf, Eikenlaan. Daarna eerste weg rechtsaf, Oude 
Norgerweg, richting Oude Bergveen. De weg gaat over in een zandpad. Dit pad ca. 
1,5 km door het bos blijven volgen, alle afslagen negeren. Buiten het bos op 
verharde weg direct linksaf, fietspad met naastliggend zandpad. Aan het eind 
brug oversteken en linksaf. Bij ANWB-wijzer 70455 en fietsknooppuntbord 88 
richting Een. In Een op rotonde rechtdoor, Hoofdstraat. De Hoofdstraat door Een 
blijven volgen. Buiten het dorp steeds richting Steenbergen aanhouden ca. 2,5km. 
Bij hnr. 34 aan uw rechterhand linksaf zandpad volgen, Bij bosrand rechts 
aanhouden en alle afslagen negeren. Na ca. 200m op driesprong rechts 
aanhouden en doorlopen tot P-68280/001. Hier linksaf en direct weer rechtsaf, 
smal pad langs bosrand. Einde bosrand rechtdoor landweg volgen. Weg gaat het 
bos in en vervolgens eerste brede bospad rechtsaf. Na ca. 100m ligt links D1 het 
eindpunt van deze etappe. 





Veenhuizen (gevangenismuseum) - Appelscha (Vaart zz 91) ca. 14,5km 

→ Vanaf parkeerplaats aan de Laan Weldadigheid en fietsknooppuntbord 78 uw 
weg vervolgen richting fietsknooppunt 63. Vervolgens tweede weg rechtsaf bij P-
68091/001, Generaal van de Boschweg, kanaaltje aan uw rechterhand. Eerste weg 
linksaf, Pastoor Smitslaan. Einde laan rechtsaf, doorlopen tot weg met 
naastgelegen fietspad en hier linksaf richting fietskooppunt 63. Na ca. 1,5km vlak 
voor fietsknooppuntbord 63 weg en kanaal oversteken richting fietsknooppunt 
64. Nu richting fietsknooppunt 64 en daarna fietsknooppunt 66 over het
Fochtelöerveen aanhouden. Ongeveer 350m na fietsknooppuntbord 66 breed 
bospad rechtsaf (links begint een kanaal). Eerste bospad linksaf. Einde pad op 
fietspad rechts aanhouden. Bruggetje passeren en fietspad langs kanaal volgen. 
Na plaatsnaambord Ravenswoud rechtdoor de weg langs het kanaal volgen tot in 
Appelscha. Voor het kanaal linksaf en doorlopen tot sluis met voetbrug het 
eindpunt van de etappe. 

← Na voetbrug linksaf en vervolgens eerste weg rechtsaf, Eerste Wijk. De weg 
langs het kanaal blijven volgen. Na plaatsnaambord Ravenswoud rechtdoor het 
fietspad langs het kanaal volgen. Ongeveer 25m na bruggetje rechtdoor het 
bospad aanhouden (fietspad en kanaal buigen naar rechts). Dit pad volgen en aan 
het einde derde brede bospad rechtsaf. Daarna op fietspad linksaf. Nu 
achtereenvolgens via fietsknooppunten 66 en 64 het Fochtelöerveen oversteken 
richting fietsknooppuntbord 63. Na de brug over het kanaal, weg oversteken en 
over fietspad linksaf richting fietsknooppuntbord 78. Na ca. 1,5km tweede weg 
rechtsaf, Kerklaan. Na ca. 200m linksaf, laan met bomen en naastgelegen 
halfverhard fietspad. Einde laan rechtsaf. Doorlopen tot T-kruising en P-
68091/001, hier linksaf. Nu doorlopen tot fietsknooppuntbord 78 en 
parkeerplaats, het eindpunt van de etappe.  









Appelscha (Vaart zz 91)– Diever ca. 16,5km (D52) 

→ Voetbrug oversteken en linksaf, Vaart Zz. Eerste weg rechtsaf, Boslaan. Einde 
weg linksaf, Drentseweg. Volgende weg rechtsaf, Tilgrupsweg. Weg volgen tot P-
23025/001 en hier rechtsaf richting Diever. Doorlopen tot bosrand en hier 
rechtsaf bospad in (fietspad buigt naar links af). Na ca. 250m eerste brede bospad 
linksaf. Nu rechtdoor tot verharde weg en hier rechtsaf. Verkeersweg oversteken 
en vervolgens eerste fietspad rechtsaf richting fietsknooppunt 63. 
Bij fietsknooppuntbord 63 verharde weg oversteken en verder gaan richting 
fietsknooppunt 61 via fietspad of naastgelegen bospad. Bij fietsknooppuntbord 
61 linksaf richting fietsknooppunt 53. Fietspad volgen, verharde weg oversteken 
“Oude Willem” en na bruggetje voor bosrand halfverhard fietspad rechtdoor 
blijven volgen. Op T-kruising met beton fietspad en P-24365 rechtsaf. Na ca. 
50m bij fietsknooppuntbord 53 linksaf halfverhard fietspad. Fietspad volgen en 
bij P-24363, P-24362/001 en P-24361/001 richting Diever aanhouden. Bij P-
24360 ook richting Diever aanhouden, fietspad met naastgelegen zandpad. 
Fietspad gaat over in verharde weg en nu doorlopen tot D52 eindpunt van de 
etappe. 

← Vanaf D52 weg vervolgen. Weg gaat over in fietspad met naastgelegen 
zandpad. Doorlopen tot P-24360 en hier richting Appelscha. Vervolgens bij P-
24361/001, P-24362/001 en P-24363 richting Appelscha aanhouden. Op T-
kruising met beton fietspad en fietsknooppuntbord 53 rechtsaf. Na ca. 50m 
linksaf bij P-24365 richting Appelscha en vanaf hier steeds fietsknooppunt 61 
aanhouden. Buiten het bos verharde weg “Oude Willem” oversteken en steeds 
fietspad volgen richting fietsknooppunt 61. Bij fietsknooppuntbord 61 rechtsaf 
richting fietsknooppunt 63 via fietspad of naastgelegen bospad. Verharde weg 
oversteken met links fietsknooppuntbord 63. Fietspad blijven volgen tot verharde 
weg en hier linksaf. Verkeersweg oversteken en direct linksaf een bospad in. Dit 
pad rechtdoor tot einde volgen en hier rechtsaf. Na ca. 250m linksaf het fietspad 
volgen. Bij P-23025/001 linksaf richting Appelscha . Einde weg linksaf, 
Drentseweg. Eerste weg rechtsaf, Boslaan. Einde weg linksaf, Vaart Zz. Doorlopen 
tot voetbrug met sluis en hier het kanaal oversteken dit is tevens het eindpunt van 
de etappe. 





Diever - Darp (Hunebeddenweg) ca. 15km (D53,54) 

→ Vanaf D52 weg vervolgen, op kruispunt rechtdoor, landweg met naastliggend 
fietspad. Deze gaat weer over in een klinkerweg, einde weg rechtsaf. Op kruising 
linksaf, Kruisstraat. Tweede straat rechtsaf, Hoofdstraat, richting Wapserveen. Bij 
de kerk en P-20695 linksaf. Deze straat volgen, Brinkstraat, alle afslagen negeren. 
Na de afslag naar de molen in de bocht rechtsaf, Steenwijkerweg. Op kruising 
rechtdoor, de weg is nu weer verhard. Na ca. 1km eerste fietspad rechtsaf. 
Fietspad gaat over in breder betonpad en hier richting fietsknooppunt 77 
aanhouden. Betonpad gaat weer over in fietspad en vervolgens bij P-24984 
linksaf. Bij P-24985 , overkant brede sloot, linksaf de Aa-weg tot einde volgen. 
Einde Aa-weg bij P-24986/001 rechtsaf, Wapserveenseweg. De weg door 
Wapserveen ca.2,5km volgen tot P-21056 en hier linksaf richting Havelte. Nu 
rechtdoor weg volgen en ook bij bosrand rechtdoor, fietspad met naastgelegen 
zandweg. Bij P-24991 rechtdoor richting Havelte. Doorlopen tot richtingaanwijzer 
en hier rechtsaf half verhard fietspad richting Havelte, G.H. Voermanpad. Fietspad 
ca. 1,5km volgen en buiten het bos op kruising met brede zandweg linksaf. 
Daarna eerste weg rechtsaf. Na ca. 1km tweede pad linksaf over heideveld. Pad 
volgen naar de overkant, alle afslagen negeren, halverwege heideveld een breed 
zandpad kruisen. Einde heideveld op verharde weg rechtsaf. Weg volgen met links 
D54 en rechts D53 tot parkeerplaats einde weg, tevens eindpunt van de etappe. 





Diever - Darp (Hunebeddenweg) ca. 15km (D53,54) 

← Vanaf parkeerplaats terug de Hunebeddenweg op met links D53 en rechts D54. 
Doorlopen tot afslag met “Hunehuis”en hier linksaf het pad over het heideveld 
volgen. Pad volgen naar de overkant, alle afslagen negeren, halverwege heideveld 
een breed zandpad kruisen. Einde heideveld op half verharde weg rechtsaf. Na ca. 
1km eerste brede zandweg linksaf. Vervolgens op kruising met half verhard 
fietspad rechtsaf. Dit fietspad tot einde volgen en hier op verhard fietspad linksaf 
richting Wittelte. Steeds dit fietspad met naastgelegen zandweg volgen. Bij P-
24991 rechtdoor richting Vledder en ook buiten het bos rechtdoor. Aan het eind 
weg oversteken en op fietspad bij P-21056 rechtsaf richting Wittelte. Deze weg 
door Wapserveen ca. 2,5km volgen. Als het fietspad stopt langs de weg verder 
gaan en doorlopen tot P-24986/001, hier linksaf richting Wapse, Aa-weg. Bij P-
24985 brede sloot oversteken en rechtsaf richting Wapse. Bij P-24984 rechtsaf 
richting fietsknooppunt 79. Fietspad gaat over in breder betonpad en dan weer in 
fietspad, steeds richting fietsknooppunt 79 aanhouden. Einde fietspad linksaf op 
klinkerweg. Op kruising rechtdoor, zandweg met naastliggend fietspad. Na 
plaatsnaambord Diever op verharde weg links aanhouden. Deze straat, heet na 
enige tijd Brinkstraat, volgen tot de kerk. Voor de kerk rechtsaf, Hoofdstraat. 
Einde straat linksaf, Kruisstraat. Op kruising rechtsaf, Kasteel. Eerste weg linksaf, 
Groningerweg. Deze weg gaat over in landweg met naastliggend fietspad. Op 
kruising rechtdoor op verharde weg. Weg volgen tot D52 het eindpunt van de 
etappe. 





Darp (Hunebeddenweg) - Uffelte (1e Uffelterbrug) ca. 6,5km 

→ Vanaf de parkeerplaats aan het begin van de Hunebeddenweg deze weg volgen, 
u passeert vervolgens links D53 en rechts D54. Na de hunebedden eerste brede 
bospad voor het “Hunehuis” rechtsaf. Einde pad linksaf en fietspad volgen. Na ca. 
1km op T-kruising van fiets/voetpad rechtsaf. Na ca. 50m voor bankje linksaf en 
pad langs heideveld volgen. Dit pad langs het heideveld met aan het einde een 
aantal grafheuvels volgen. Vervolgens bospad oversteken en rechtdoor fietspad 
volgen. Einde fietspad rechtdoor klinkerweg oversteken, smal bospad langs 
heideveld. Einde heideveld, met rechts een open zanderig terreintje, links 
aanhouden en direct rechtdoor het pad volgen. Na ca. 50m ligt er aan uw 
rechterhand een diep gelegen waterplas. Einde waterplas rechtdoor het pad 
volgen en alle afslagen negeren. Pad gaat over in verharde weg, Westeinde, die 
vervolgens overgaat in de Dorpsstraat. Nu min of meer rechtdoor de Dorpsstraat 
door Uffelte volgen. Einde Dorpsstraat voor verkeersweg en brug is het einde van 
deze etappe. 

← Brug oversteken, verkeersweg oversteken en rechtdoor de Dorpsstraat door 
Uffelte volgen. Deze straat gaat over in Westeinde en wordt dan een zandpad. 
Daarna op driesprong rechtdoor het bos in en dit pad blijven volgen, alle afslagen 
negeren. Na ca. 300m op Y-splitsing links aanhouden en het pad met aan uw 
linkerhand een diep gelegen waterplas volgen. Einde waterplas rechtdoor met 
even verder links een open zanderig terreintje. Daarna langs heideveld verder 
gaan, het pad loopt samen met een groene wandelroute. Aan het einde 
klinkerweg oversteken en rechtdoor fietspad volgen. Einde fietspad bospad 
oversteken en rechtdoor langs grafheuvels pad langs heideveld volgen. Einde 
heideveld bij bankje en fiets/voetpad rechtsaf. Na ca. 50m linksaf en 
fiets/voetpad volgen. Dit pad ca. 1km (ongeveer halverwege ligt het eerste brede 
bospad) tot tweede brede bospad volgen, hier rechtsaf. Einde pad met rechts het 
“Hunehuis” fietspad oversteken en linksaf. U passeert links D54 en rechts D53. 
Vanaf hunebedden doorlopen tot parkeerplaats het eindpunt van de etappe. 





Uffelte (1e Uffelterbrug) - Ruinen (bezoekerscentrum Dwingelderveld) ca. 
8km 
 
→ Brug oversteken en linksaf, Egginkstraat. Bij P-24966 rechtsaf richting 
Dwingeloo. Daarna bij P-24965 rechts aanhouden. Op T-kruising rechtdoor, 
weg gaat over in zandpad. Einde zandpad op verharde weg rechtdoor en 
eerste verharde weg rechtsaf. Na plaatsnaambord Ansen op viersprong 
linksaf. Op T-kruising rechtsaf, Kerkdijk, richting Ruinen. Eerste weg linksaf, 
Grote Esweg. Einde weg via fietspad het bos in. Tweede pad rechtsaf, breed 
bospad, hier wordt ook de geel/rode markering van het Drenthepad 
aangegeven. Vervolgens fietspad oversteken en daarna op Y-splitsing rechts 
aanhouden. Einde bospad op verharde weg linksaf. Einde bos, direct na 
ingang camping, wandelpad langs de bosrand volgen. Het pad voor de eerste 
woning naar rechts volgen en op fietspad linksaf. Nu doorlopen tot het 
bezoekerscentrum tevens einde van deze etappe. 
 
←Vanuit bezoekerscentrum op fietspad linksaf. Na eerste woning, hnr. 17, 
rechtsaf wandelpad op en na ca. 25m dit pad naar links langs bosrand 
volgen. Einde pad na ingang camping op verharde weg rechtsaf. Derde pad 
rechtsaf, breed bospad. Dit brede bospad blijven volgen ( u ziet hier ook de 
geel/rode markering van het Drenthepad). Op Y-splitsing brede paden links 
aanhouden. Fietspad oversteken en rechtdoor. Op volgende fietspad linksaf. 
Einde fietspad via verharde weg verder gaan. Einde weg in Ansen rechtsaf. 
Eerste weg linksaf, Voorlanden. Op viersprong rechtsaf, Noorddijk. Einde weg 
linksaf, Kattemade, weg gaat over in een zandpad. Op T-kruising rechtdoor 
nu weer een verharde weg. Bij P-24965 links aanhouden richting Uffelte. 
Brug oversteken en doorlopen tot P-24966, hier voor kanaal linksaf. 
Doorlopen tot de brug het eindpunt van de etappe. 





Ruinen (bezoekerscentrum Dwingelderveld) – Pesse ca. 9km 

→ Vanuit het bezoekerscentrum op de weg rechtsaf. Na ca. 500m bij 
straatnaambord, Benderse, en einde asfaltweg langs de bosrand rechtsaf. 
Doorlopen tot hek en via dit hek een nat gebied, met op het natste gedeelte een 
aantal stapstenen, oversteken. Aan de overkant via hek op zandpad linksaf. Na ca. 
350m rechtsaf via bospad. Einde pad voor grasland rechtsaf en dit pad langs de 
akkerrand volgen naar een boerderij. Bij de boerderij linksaf op verharde weg. 
Einde weg bij P-24968 linksaf, Galgenkamp, richting Pesse. Nu doorlopen tot P-
23135 en hier linksaf richting Spier. Dit fietspad dat aan het eind overgaat in 
verharde weg volgen tot P-23136, hier rechtsaf richting Pesse. Deze weg ca. 
1,5km volgen tot driesprong, Eursinge, hier linksaf en direct rechts aanhouden. 
Einde weg linksaf onder viaduct door richting Pesse. Na viaduct rechtsaf de 
Dorpstraat door Pesse volgen. Doorlopen tot T-kruising met de Oosterring, 
eindpunt van deze etappe.  

 ← Vanaf de Oosterring rechtsaf de Dorpsstraat door Pesse volgen. Bij het tweede 
viaduct linksaf richting Ruinen. Na viaduct eerste weg rechtsaf, Eursinge, en direct 
links aanhouden. Op driesprong rechtsaf, Kraloërweg. Deze weg ca. 1,5 km 
volgen tot P-23136 en hier linksaf richting Ruinen. Deze weg die overgaat in een 
fietspad volgen tot P-23135, hier rechtsaf richting Ruinen. Nu deze weg volgen 
tot P-24968, hier rechtsaf richting Ruinen. Na het bruggetje, voor boerderij met 
hnr. 5, rechtsaf langs akkerrand. Daarna met links bos en rechts een grasland, ca. 
halfweg dit grasland linksaf bospad in. Einde pad linksaf langs Dwingelderveld. Na 
ca. 350m rechtsaf via hek. Het natte gebied, met op het natste gedeelte een 
aantal stapstenen, oversteken. Aan de overkant via hek rechtdoor het pad volgen 
tot asfaltweg. Op asfaltweg linksaf en ca. 500m doorlopen tot het 
bezoekerscentrum, het eindpunt van de etappe. 





Pesse - Nieuw Balinge (Hoogeveenseweg carpoolplaats) ca. 11 km 

→ Vanaf de T-kruising Dorpsstraat en Oosterring, richting Tiendeveen via de 
Oosterring. Na spoorwegovergang op kruising rechtdoor, Boerveldweg. Eerste weg 
linksaf, Oostermaat. Vervolgens eerste weg linksaf, Kremboong. Einde weg 
rechtsaf, Kerkweg. Dan eerste weg linksaf, Haarweg. Het kanaal oversteken en 
rechtdoor, Haarweg. Einde verharde weg bij P-24934 rechtdoor, zandpad met 
naastliggend fietspad. Doorlopen tot de Hoogeveenseweg, hier oversteken naar 
carpoolplaats het eindpunt van de etappe. 

← Vanaf carpoolplaats de Hoogeveenseweg oversteken richting Tiendeveen via 
zandpad met naastliggend fietspad. Bij P-24934 rechtdoor richting Tiendeveen. 
Kanaal oversteken en rechtdoor, Haarweg. Einde weg rechtsaf, Kerkweg. Eerste 
weg linksaf, Kremboong. Daarna doorlopen tot kruising met, Oostermaat, hier 
rechtsaf. Einde Oostermaat rechtsaf, daarna op kruising rechtdoor, Oosterring, 
richting Pesse. Deze weg volgen tot in Pesse tot de T-kruising met de 
Dorpsstraat. Dit is tevens het eindpunt van de etappe. 





Nieuw Balinge (Hoogeveenseweg carpoolplaats) – Meppen (Mepperstraat P-
23141/001) ca. 8,5 km 

→ Vanaf carpoolplaats richting Nieuw Balinge. De weg door het dorp blijven 
volgen en einde dorp bij kanaal rechtdoor richting Gees. Bij P21521/001 linksaf 
nog steeds richting Gees. Als de asfaltweg naar rechts afbuigt bij P-21522/001 
rechtdoor het bos in. Nu steeds rechtdoor, asfaltweg oversteken en weer 
rechtdoor tot fietspad. Fietspad oversteken en op naastliggend bospad linksaf. Dit 
pad langs de bosrand blijven volgen. Na ca. 1,5km in een bocht rechtsaf een smal 
pad in. Eerste pad rechtsaf en daarna eerste pad linksaf. Doorlopen tot verharde 
weg, hier oversteken en op fietspad rechtsaf. Nu doorlopen tot P-23141/001 
eindpunt van deze etappe. 

← Bij P-23141/001 rechtsaf en na ca. 40 m naar links weg oversteken en landweg 
op. Eerste pad rechtsaf en daarna eerste pad linksaf. Bij de bosrand voor fietspad 
linksaf. Dit pad langs de bosrand ca. 1,5km blijven volgen tot een viersprong met 
een hek. Op de viersprong rechtsaf, fietspad oversteken en rechtdoor het bos in. 
Asfaltweg oversteken en nog steeds rechtdoor tot einde bos bij P-21522/001, 
hier richting Nieuw Balinge. Bij P-21521/001rechtsaf en direct links aanhouden 
Koekoeksdijk. In Nieuw Balinge bij kanaal rechtdoor richting Hoogeveen. De weg 
door het dorp blijven volgen. Ook na het dorp steeds rechtdoor tot de 
carpoolplaats aan de Hoogeveenseweg. Dit is het eindpunt van deze etappe. 





Meppen (Mepperstraat P-23141/001) - Parkeerplaats SBB   "De papeloze 
kerk"
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   Parkeerplaats  SBB  "de  papeloze  kerk"  tegenover  Slenerweg  89-   
Noord-Sleen

 
ca.

 
6km

 
(D49,51,50) 

→ Vanaf parkeerplaats SBB  het bos in richting hunebed D49.Voor hunebed links 

aanhouden en pijltjes wandelnetwerk en groene route volgen.  Op breed bospad 

linksaf en direct daarna rechtsaf over heideveldje. Einde heideveldje rechtsaf en 
direct weer linksaf nog steeds de groene route. Via hek grafheuvelveld “de 
Galgenberg”

 
betreden,

 
bij het volgende hek linksaf nu de groen/blauwe route 

volgen. Aan het eind via hek het veld verlaten en rechtdoor. Waar de groen/
blauwe route naar links gaat, rechtdoor gaan en de blauwe route volgen. De 
blauwe route volgen tot parkeerplaats, hier rechtsaf nog steeds de blauwe route.

 
Direct hierna linksaf smal bospad volgen en aan het einde op bospad linksaf. 
Deze weg blijven volgen, fietspad oversteken en op volgende kruising weer 
rechtdoor met aan uw linkerhand een huisje. Via smal pad heideveld opgaan en 
direct links aanhouden, bruine route. Dit pad blijven volgen en aan het einde van 
het heideveld links aanhouden tot buiten het bos. Hier linksaf tot einde bos en op

 
fietspad rechtsaf. Fietspad ook over viaduct blijven volgen. Op rotonde rechtsaf, 
Zweeloërstraat, richting Zweeloo. Tweede weg rechtsaf, Hunebedweg. Aan uw 
linkerhand ligt D51 en daarna rechts D50, eindpunt van deze etappe.

 

←
 
Vanaf D50 en rechts D51, weg terug volgen naar de Zweeloërstraat, hier 

linksaf. Bij rotonde linksaf richting Schoonoord, fietspad ook over viaduct blijven 
volgen tot bosrand en hier linksaf. Eerst

 
smalle bospad rechtsaf, bruine route. Bij 

begin heideveld rechts aanhouden, pad blijven volgen
 
en aan het eind naar rechts 

via smal pad het heideveld verlaten.
 
Op kruising met aan uw rechterhand een 

huisje rechtdoor, fietspad oversteken en weer rechtdoor.
 
Eerste smalle bospad 

naar rechts en aan het eind rechtsaf naar parkeerplaats. Hier linksaf de blauwe 
route volgen. Op bospad rechtsaf

 
en op de volgende viersprong linksaf,

 
nu

 doorlopen tot hek. Via hek grafheuvelveld “de Galgenberg”
 
betreden en

 groen/blauwe route volgen. Bij het volgende hek rechtsaf de groene route volgen 
en vervolgens via hek het veld verlaten. Aan het eind rechtsaf en direct weer 

linksaf over heideveldje.
 
Einde heideveldje

 
linksaf en direct weer rechtsaf pijltjes  

van het wandelnetwerk volgen  tot D49 “de Papeloze Kerk”hier rechts aanhouden 

richting doorgaande weg blijven volgen tot parkeerplaats SBB, tevens het eindpunt 

van deze etappe.  





Noord-Sleen – Westenesch ca. 9,5km (D44)

→Vanaf D50 en rechts D51, weg terug volgen naar de Zweeloërstraat, hier linksaf. Bij 
rotonde linksaf richting Schoonoord en na ca. 200 m rechtsaf, Naardingweg. Einde weg 
linksaf over fietspad onder verkeersweg door en doorlopen tot in de bocht van de weg, ’t 
Haantje. Hier de weg oversteken en uw weg vervolgen via de Hullen. Deze weg geruime 
tijd volgen tot T-kruising, hier rechtsaf. Weg volgen tot Oranjekanaal, hier rechtsaf en 
doorlopen tot de brug. Brug oversteken en de Westenesscherstraat volgen tot kleine brink 
direct na hnr.64, tevens eindpunt van de etappe. Ca. 70m de Schietbaanweg in ligt op het 
erf van de eerste boerderij aan uw linkerhand D44.

←Vanaf de brink rechtsaf terug naar het Oranjekanaal. Brug oversteken en direct rechtsaf. 
Onder viaduct door en eerste weg linksaf. Op de eerstvolgende T-kruising linksaf. Deze 
weg tot het einde volgen en daarna weg oversteken, ’t Haantje. Vervolgens linksaf fietspad 
volgen richting Noordsleen. Onder verkeersweg door en einde fietspad rechtsaf. Einde 
weg linksaf en op rotonde rechtsaf, Zweeloërstraat, richting Zweeloo. Tweede weg 
rechtsaf, Hunebedweg. Aan uw linkerhand ligt D51 en daarna rechts D50, eindpunt van 
deze etappe.





Westenesch – Emmen (NS station) ca. 11km (D42,41,43,46,47) 

→ Vanaf de brink rechtsaf terug naar het Oranjekanaal. Voor het kanaal rechtsaf. 
Direct na viaduct rechtsaf en vervolgens eerste weg linksaf. Doorlopen tot bosje 
aan uw rechterhand. Hier rechtsaf pad langs bosrand volgen tot D42. Dezelfde 
weg terug gaan, op asfaltweg rechtsaf uw weg vervolgen, doorlopen tot T-
kruising en hier rechtsaf. Nu steeds rechtdoor, langs woonwagenkamp tot T-
kruising met de Odoornerweg. Voor de Odoornerweg ligt aan uw linkerhand op 
een heideveldje langs de weg D41. Weg oversteken en rechtsaf, Odoornerweg 
wordt Noordeind, doorlopen tot afslag met Dopheide. Op dit punt kunt u rechtsaf 
de weg oversteken naar D43, het langste hunebed van Nederland. Weg vervolgen 
via Dopheide, einde rechtdoor H Smeengestraat en aan het eind rechtsaf en direct 
weer linksaf, Verlengde Panstraat. Kruising over en de Mr J Panstraat in, aan het 
einde rechtsaf tot zebrapad in de Weerdingerstraat. Hier de weg oversteken en 
via Bendienplein en Hunenbaan spoor oversteken. Hunenbaan gaat over in 
Dennenlaan, deze volgen tot kruising met Boslaan. Weg oversteken naar 
Prinsenlaan, direct linksaf Veenkampenweg en vervolgens links aanhouden 
Markeweg. Einde weg linksaf, daarna einde weg rechtsaf, Boermarkeweg, 
doorlopen tot verkeerslichten. Hier weg oversteken en verder over fietspad langs 
de bosrand richting Angelslo en Emmerhout. Fietspad volgen tot derde flat aan 
uw linkerhand, Kerspellaanflat, hier rechtsaf Kerspellaan, daarna linksaf de 
Fokkingeslag. In de eerste bocht naar links rechtdoor voetpad op met aan het 
eind D46. Voor hunebed rechtsaf uw weg vervolgen, weg oversteken via voetpad 
verder gaan en vervolgens eerste voetpad linksaf, u komt nu op de Heesakkers. 
Eerste fietspad rechtsaf, aan het eind rechtsaf en direct weer linksaf over voetpad. 
Eerstvolgende voetpad rechtsaf en aan het einde rechtsaf tot D47. Rechtdoor uw 
weg via fietspad vervolgen. Dit fietspad langs de Statenweg voor het 
winkelcentrum en achter garagebedrijven langs tot einde volgen. Dan linksaf en 
meteen weer rechtsaf richting Emmen-centrum, nog een keer links en direct weer 
rechts over voetpad tot de Boermarkeweg. Deze weg oversteken, Angelsloërdijk, 
gaat over in Kerkhoflaan, Doorlopen tot spoorwegovergang. Voor het spoor 
rechtsaf en langs het spoor doorlopen tot de eerstvolgende overgang. Hier het 
spoor oversteken en rechtsaf naar het station, het eindpunt van deze etappe. 









Westenesch – Emmen (NS-station) ca. 11km (D42,41,43,46,47) 

←Vanuit station linksaf, daarna linksaf spoor over en direct rechtsaf langs het 
spoor. Deze weg, Parallelweg, volgen tot volgende spoorwegovergang en dan 
linksaf de Kerkhoflaan op. Als de weg naar rechts buigt rechtdoor gaan 
Angelsloërdijk. Aan het eind de Boermarkeweg oversteken en rechtdoor gaan. Aan 
het eind links en direct weer rechts fietspad volgen. Daarna links fietspad richting 
Angelslo en Emmerhout. Direct weer rechts fietspad richting Angelslo. Dit fietspad 
achter garagebedrijven en voor winkelcentrum langs blijven volgen langs de 
Statenweg. Na de afslag met de Kerspellaan het fietspad naar links blijven volgen 
tot D47. Na hunebed eerste voetpad linksaf, daarna eerste voetpad weer linksaf 
en aan het eind rechtsaf. Nu het eerste fietspad linksaf en op eerstvolgende 
kruising weer linksaf, Heesakkers. Waar de weg naar links buigt rechtdoor 
voetpad op en daarna eerste voetpad tussen de huizenblokken rechtsaf. Nu 
rechtdoor, weg oversteken en doorlopen tot D46. Direct na hunebed linksaf over 
voetpad en doorlopen tot T-kruising met de Kerspellaan. Hier rechtsaf, doorlopen 
tot de Kerspellaanflat en dan linksaf het fietspad volgen. Dit fietspad langs de 
bosrand blijven volgen, u passeert nog 2 flats, en aan het einde bij verkeerslichten 
de Boermarkeweg oversteken en rechtsaf tot de Oosterstraat, hier linksaf. Eerste 
weg rechts, Markeweg, volgende weg rechts, Veenkampenweg en de volgende 
weg rechts, Prinsenlaan. Kruising met de Boslaan oversteken en verder over de 
Dennenlaan. Deze weg gaat over in de Hunenbaan, spoor oversteken en aan het 
einde de Weerdingerstraat oversteken en rechtsaf. Eerste weg links, Mr J 
Panstraat, einde rechtdoor Verlengde Panstraat. Einde rechts en direct weer links, 
H Smeengestraat, einde rechtdoor, Dopheide. Einde Dopheide kunt u rechtdoor de 
weg, Noordeind, oversteken naar D43, het langste hunebed van Nederland. Vanaf 
het hunebed het Noordeind naar links volgen, gaat over in Odoornerweg. Deze 
weg blijven volgen tot T-kruising met links de Sluisvierweg, hier de weg naar links 
oversteken. Direct na het oversteken van de Odoornerweg ligt aan uw rechterhand 
op een heideveldje langs de weg D41. De Sluisvierweg blijven volgen en de 
tweede weg naar links nemen, Schietbaanweg. Doorlopen tot einde bosje aan uw 
linkerhand. Hier naar links pad langs de bosrand volgen naar D42. Dezelfde weg 
terug nemen en op asfaltweg naar links uw weg vervolgen. Op T-kruising 
rechtsaf. Voor het kanaal linksaf en doorlopen tot de brug. Hier linksaf de 
Westenesscherstraat volgen tot kleine brink direct na hnr.64, tevens eindpunt van 
de etappe. Ca. 70m de Schietbaanweg in ligt op het erf van de eerste boerderij 
aan uw linkerhand D44. 





Emmen (NS-station) – Valthe ca. 11,5km (D45,38,39,40,35,36,37) 

→ Vanuit het station in Emmen linksaf en direct weer linksaf over het spoor de 
linkerkant van de Boslaan volgen. Na de kruising met de Dennenlaan over het 
meest linkse pad het bos in gaan, half verhard fietspad. Na ca. 500m ligt aan de 
rechterkant D45. Uw weg via dit pad vervolgen en een asfaltweg oversteken. Weer 
rechtdoor en op de tweede kruising van bospaden met rechts een monument, 
linksaf. Dit pad volgen, alle zijpaden negeren, aan het eind voor bebouwing bij 
steen nr. 7 rechtsaf. Daarna op kruising van bospaden linksaf, klinkerweg 
oversteken en rechtdoor. Dit pad gaat over in een klinkerweg, asfaltweg 
oversteken, op klinkerweg rechtdoor en aan het eind verder gaan op fietspad. Dit 
fietspad met een bocht naar rechts volgen en op de eerstvolgende kruising met 
een bospad linksaf dit bospad volgen. Doorlopen tot fietspad deze oversteken en 
rechtsaf bospad volgen. Op de volgende kruising rechtdoor tussen stenen 111 en 
112. Rechts op het heideveld bevinden zich D38, D39 en D40. Steeds rechtdoor 
dit bospad volgen en op vijfsprong tussen stenen 133 en 134 weer rechtdoor 
verder gaan. Aan het eind van het bos rechtsaf. Direct aan uw rechterhand ligt 
D35. Langs bosrand verder gaan en aan het eind fietspad oversteken en rechtsaf 
zandweg volgen. Eerste landweg linksaf, volgende landweg weer linksaf, volgende 
landweg rechtsaf en aan het eind op betonpad rechtsaf. Vervolgens eerste 
landweg linksaf, veldkeienweg oversteken en rechtdoor gaan. Na enige tijd liggen 
aan uw linkerhand D36 en D37. Op de volgende kruising van landwegen linksaf 
en aan het eind linksaf klinkerweg volgen, Schoolstraat. Deze weg volgen tot 
kruising met Hoofdstraat en Odoornerweg, het eindpunt van deze etappe. 





← Vanaf kruising Hoofdstraat, Odoornerweg en Schoolstraat de Schoolstraat in 
gaan. Deze klinkerweg volgen en na hnr. 22 rechtsaf. Deze weg gaat over in een 
landweg. Op kruising van landwegen rechtsaf. Aan uw rechterhand liggen D36 en 
D37. Weg volgen, veldkeienweg oversteken en rechtdoor tot betonpad, hier 
rechtsaf. Nu de eerste landweg naar links, einde weg naar links, dan eerste weg 
rechts tot bosrand, hier rechts. Pad volgen tot einde bos hier naar links over 
fietspad en weer bosrand volgen. Na ca. 200m ligt aan uw linkerhand D35. Direct 
na hunebed linksaf tussen stenen 137 en 138. Nu steeds rechtdoor op vijfsprong 
tussen stenen 128 en 129 weer rechtdoor verder gaan. Na geruime tijd liggen op 
het heideveld aan de linkerkant D38, D39 en D40. Rechtdoor uw weg vervolgen 
tussen stenen 107 en 108. Waar het bospad samenkomt met een fietspad naar 
links fietspad oversteken en bospad volgen. Hierna op een kruising met een 
fietspad rechtsaf over fietspad, deze met een bocht naar links volgen. Fietspad 
gaat over in klinkerweg, asfaltweg oversteken en rechtdoor gaan. Klinkerweg gaat 
over in bospad twee afslagen naar rechts negeren en op Y-splitsing rechts 
aanhouden. Klinkerweg oversteken en rechtdoor. Op de volgende kruising van 
bospaden naar rechts en daarna linksaf tussen stenen 7 en 6. Nu steeds 
rechtdoor, 2 bospaden naar rechts negeren, en daarna op kruising met half 
verhard fietspad rechtsaf. Dit pad volgen, asfaltweg oversteken en rechtdoor. Aan 
uw linkerhand ligt D45. Fietspad blijven volgen, kruising met Dennenlaan 
oversteken en rechtdoor via de Boslaan naar spoorwegovergang. Spoor oversteken 
en direct rechts naar station, eindpunt van deze etappe. 





Valthe – Odoorn ca. 3,5km (D34) 

→ Uw weg vervolgen via de Odoornerweg, rotonde oversteken en via fietspad 
richting Odoorn. Op iets over de helft na hnr. 9 linksaf, Hunebedweg. Doorlopen 
tot D34. Hier rechtsaf, Langhietsweg. Weg volgen tot driesprong hier rechtsaf, 
Tweede Dwarsweg. Deze weg volgen tot einde en dan linksaf over fietspad. Einde 
fietspad aan de rechterkant van de weg Odoorn binnen gaan. Doorlopen tot de 
kerk, eindpunt van deze etappe. 

← Vanaf de kerk richting Valthe en vervolgens over fietspad aan de rechterkant 
uw weg vervolgen. Na ca. 150m rechtsaf over zandweg, Tweede Dwarsweg, 
doorlopen tot driesprong. Op driesprong linksaf, Langhietsweg, deze weg volgen 
tot D34, hier linksaf en doorlopen tot fietspad. Op fietspad rechtsaf richting 
Valthe, Odoornerweg. In Valthe rotonde oversteken en rechtdoor gaan tot kruising 
Hoofdstraat, Odoornerweg en Schoolstraat. Hier is het eindpunt van deze etappe. 





Odoorn – Exloo ca. 8km (D32,31) 

→ Vanaf de kerk richting Borger en op de volgende kruising naar links weer 
richting Borger volgen. Even buiten Odoorn ligt aan de linkerkant bij een bosje 
D32. Verder gaan richting Borger en vervolgens na hnr. 26a en tegenover hnr. 13 
rechtsaf richting bos, steeds rechtdoor en daarna bij de bosrand rechtsaf de rode 
paaltjes volgen. Deze route volgen rondom een open terrein, op driesprong 
rechtsaf ( route gaat naar links). Volgende afslag weer naar rechts en rode route 
weer volgen tot picknickplaats, hier rechts aanhouden en over parkeerplaats 
doorlopen naar fietspad, hier linksaf. Na ca. 300m naar rechts asfaltweg 
oversteken en via klaphek landweg op, Scheidingsweg. Bij de bosrand linksaf en  
dit pad via klaphek volgen tot veldkeienweg, hier linksaf. Daarna bij P-24598/001 
rechtsaf over veldkeienweg. Na enige tijd ligt aan uw rechterhand D31. Weg 
vervolgen en einde bos bij steen 7 linksaf langs bosrand. Einde weg rechtsaf, 
daarna eerste weg linksaf. Deze landweg rechtdoor volgen, gaat over in 
klinkerweg, ook hier steeds rechtdoor. Op kruising Hoofdstraat, Polweg en 
Grootakkersweg linksaf Exloo in. Doorlopen tot gemeentehuis en schaapskooi, dit 
is het einde van deze etappe. 

← Vanaf gemeentehuis uw weg via de Hoofdstraat vervolgen en daarna op 
kruising met Grootakkersweg en Polweg rechtsaf de Polweg in. Waar de Polweg 
naar rechts afbuigt rechtdoor landweg op en deze tot het einde volgen. Aan het 
eind rechtsaf en daarna linksaf langs de bosrand. Bij fietspad met veldkeienweg 
deze naar rechts volgen, direct aan uw linkerhand ligt D31. Veldkeienweg tot 
einde volgen, dan linksaf over veldkeienweg. Eerste weg naar rechts langs 
bosrand. Na klaphek eerste landweg rechts. Aan het eind via klaphek asfaltweg 
oversteken en linksaf over fietspad. Bij bosrand rechtsaf over parkeerterrein, dan 
linksaf over picknickplaats. Hier links aanhouden en aan het eind smal bospad in. 
Eerste afslag naar rechts, u volgt nu de rode paaltjes in tegengestelde richting. Op 
viersprong linksaf (rode route gaat rechtdoor), en daarna eerste afslag weer links. 
U volgt nu weer de rode paaltjes in tegengestelde richting om een open terrein. 
Na enige tijd aan de rand van het bos kruist de route een breder bospad. Er staat 
ook een bankje en links buiten het bos is een boomkwekerij. Hier linksaf en 
bospad langs de bosrand volgen tot fietspad, hier linksaf. Bij een bosje aan uw 
rechterhand ligt D32. Fietspad volgen tot in Odoorn en op kruising rechtsaf 
richting Valthe. Doorlopen tot aan de kerk hier is het eindpunt van deze etappe. 





Exloo – Borger (Hunebedcentrum) ca. 10km (D30,28,29,27) 

→ Vanaf gemeentehuis uw weg via de Hoofdstraat vervolgen en bij P-21545/001 
rechtsaf richting Ees. Voor het bos linksaf over veldkeienweg, Bosrand. Na 
kruising met Douglaslaan en voor steen 115 rechtsaf smal bospad in. Nu steeds 
rechtdoor en op kruising met breed bospad weer rechtdoor een nog smaller pad 
volgen. Voor fietspad linksaf en na ca. 100m rechtsaf een smal bospad in. Bij 
bosweide rechtsaf en nu doorlopen tot D30. Achter hunebed tussen stenen 111 
en 113 verder gaan en op veldkeienweg linksaf, deze weg steeds blijven volgen. 
Bij P-21546 rechtdoor fietspaden oversteken en langs steen 161 bospad op. Pad 
volgen door een grote kuil en dan rechtsaf. Vervolgens linksaf tussen stenen 169 
en 171, steeds rechtdoor, half verhard fietspad oversteken en tussen stenen 185 
en 186 weer rechtdoor. Aan het eind naar rechts en doorlopen tot steen 189 aan 
uw rechterhand. Hier linksaf en steeds rechtdoor tot verkeersweg deze oversteken 
en linksaf. Na hnr. 41 liggen aan uw linkerhand D28 en D29. Weg volgen en direct 
over de brug rechtsaf langs het kanaal verder over half verhard fietspad. Bij sluis 
links, pad gaat over in klinkerweg, vervolgens eerste weg links. Op Y-splitsing 
rechts aanhouden en direct daarna over parkeerterrein naar het Hunebedcentrum, 
het eindpunt van deze etappe. 
Naast het Hunebedcentrum ligt D27, het grootste hunebed van Nederland. 





← Vanuit het Hunebedcentrum (hier ligt ook D27 het grootste hunebed van 
Nederland) rechtsaf om het gebouw naar de parkeerplaats en hier linksaf over 
klinkerweg, op splitsing links aanhouden en de volgende weg naar rechts. Bij sluis 
naar rechts het halfverharde fietspad volgen tot de brug. Linksaf over de brug 
richting Buinen uw weg vervolgen. Na hnr. 39 liggen aan uw rechterhand D28 en 
D29. Weg vervolgen en na ca. 150m eerste landweg naar rechts. Nu steeds 
rechtdoor tot steen 189, hier naar rechts. Tweede weg naar links tussen stenen 
186 en 185, half verhard fietspad oversteken en uw weg vervolgen tussen stenen 
181 en 180. Steeds rechtdoor en daarna tussen stenen 163 en 169 rechtsaf. 
Vervolgens naar links over een smal pad door een grote kuil en aan het eind dit 
pad naar rechts blijven volgen. Bij P-21546 fietspaden oversteken en ca. 2km 
rechtdoor over veldkeienweg. Dan tussen stenen 113 en 111 rechtsaf naar D30. 
Vanaf hunebed asfaltweg en fietspad oversteken en na ca. 50m aan het eind van 
de bosweide linksaf over smal bospad. Over fietspad linksaf en daarna eerste pad 
naar rechts. Op kruising met een breed bospad rechtdoor tot veldkeienweg en 
hier linksaf, Bosrand. Aan het eind op asfaltweg naar rechts en bij P-21545/001 
naar links. Nu doorlopen tot gemeentehuis en schaapskooi het eindpunt van deze 
etappe.





Samenstellers: 

Henk Warringa en Reint Nieuwenweg. 

Met dank aan Eilko Levinga voor het controleren van de etappes. 

Kaarten: Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license. 

De route werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De samenstellers 
aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade die wandelaars op 
enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door het wandelen van deze route. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, fotografie, microfilm of op welke andere wijze dan 
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