2 - Bos en ven

Het Drents-Friese Wold is op de Veluwe na het grootste aaneengesloten
bosgebied van ons land. Na het gezellige horecarijke centrum wandelt u
over een paar fraaie landwegen dat enorme bosgebied in. U kuiert daar
niet alleen over prachtige stille bospaden, maar ook enkele kilometers
over slinger- en struinpaden door en over de beboste duinen van
Berkenheuvel en het Dieverzand.

Praktische informatie:
Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling
Start- en eindpunt:
bushalte Dingspilhuis
Hoofdstraat 69
7981AD Diever
Coördinaten: 52°51’13” N 6°19’15” E
Horeca:
In centrum Diever, onderweg geen

Met de tweede helft van de route geniet u onderweg van een prachtig groot
ven. Het bosgebied uitkomend kuiert u over de landwegen van landgoed
De Heezeberg weer naar de bushalte. Deze route loopt bijna geheel over
onverharde paden en wegen.
Honden: niet toegestaan
Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1313/2828

1. Loop richting Coop, blijf Hoofdstraat volgen. Na huisnr 66 LA
(ook Hoofdstraat). Na kerk RA (Peperstraat). Op hoek van kerk,
bij huisnr 3 LA, smal klinkerstraatje. Aan einde LA (Achterstraat).
Op Hoofdstraat RA, loop aan linkerkant. 30m na Broekemastraat
LA, doodlopend klinkerwegje achterlangs huizen. Aan einde RA en
gelijk bij lantaarnpaal 14 LA. Aan einde RD, parkeerplaatsje,
daarna klinkerstraatje. Aan einde RA, klinkerstraat met links
woonwagenkamp en aan einde op Kalteren RA. Op kruising met
Ten Darperweg RD (Noordes). Op driesprong bij bosrand LA
(Berkenheuvel) en daarna RD, bosrandweg met hek. Aan einde
RA, bomen/struikenrijk pad tussen verruigde graslanden.
Op kruising in bosrand LA en na 100m op 1e pad schuin RA
(Simonslaan). Op kruising met hek en klaphek RD, grassig pad.
Na 300m op 1e kruising LA, wat grassig pad door gemengd bos,
negeer eind verderop linker paadje. Op kruising in hele flauwe
rechterbocht (daar ziet u links klaphek met afrastering) RA
(rood+blauw). Pad naar links negeren en op kruising met kleurtjes
RD. Op brede grassige bosweg (een kruising, smal paadje gaat
hier rechtdoor) LA!, bosweg, maakt gelijk flauwe rechterbocht.
2. Na 500m (goed opletten) op 1e smalle bospadenkruisinkje RA,
wat vaag paadje door laag eikenbos, af en toe zult u even moeten
bukken. Loop paadje van 1km uit: komt onderweg na rechter
bochtje langs lage bosgreppel (l), bij wat open plek op kruisinkje
rechtdoor, paadje komt door hoog gras gevolgd door stuk bos.
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Aan einde (kruising met rulle bosweg) RD en na 30m op drie

rood-markering RA. Na 100m op driesprong voor bult LA.

sprong rechts aanhouden, smal duidelijk pad. Blijf pad ca 500m

Op driesprong voor wederom (hogere) bult RA en kort daarna

volgen: onderweg wat heuveltjes, laatste is hoge met daarop wat

op kruising RD. Verderop pad van links/achter komend negeren.

grote stenen. Direct na afdaling op vage kruising nog even RD

Op ruime zanderige kruising scherp LA, brede zanderige bosweg.

en na 50m op volgende kruising LA, vage wat grassige bosweg.

Na 200m op 1e pad RA. Loop pad van 500m uit: onderweg in

Na 250m op 1e smalle bospadenkruising RA. Na 200m op kruising

begin even breed, daarna smaller, verderop heuveltjes over,

met rulle bosweg LA. Bij paar paaltjes met rechterbocht meegaan

daarna wat bochtjes door donker naaldbos, negeer ondertussen

(dus niet RD!), pad wordt gelijk wat smaller, beter begaanbaar en

linkerpad. Aan einde op vijfsprong RD (Landgoed De Heezeberg).

gaat heuveltje op en af. Na flink wat bochtjes op 1e brede kruising

Loop bochtige bosweg en daarna landweg tussen graslanden uit.

RA, bosweg + fietsstrook.

Op asfaltwegje LA. Op kruising voor bord Diever RA, grasweg
met fietspad. Na stukje klinkerweg aan einde RA en op kruising

3. Aan einde klinkerweg oversteken, bij Ap24358 op fietspad RA,

LA (Kruisstraat). Blijf Kruisstraat met ruime linkerbocht volgen,

na een kleine 50m, bij handwijzer rondwandeling blauw, LA en

wordt Hoofdstraat, na Coop is bushalte.

kort daarna rechts aanhouden, links ziet u GSM-mast. Bij die mast
komt rechts fietspad langszij, u gaat veerooster over, blijf uw pad
langs fietspad volgen. Na 300m en weer veerooster (strak daarvoor gaat een paadje naar rechts naar bankje met mooi uitzicht!)
LA, breed pad (Torendreef). Na 300m op 1e pad RA, smal pad, en
na 50m op driesprong wat scherp LA, recht pad door hoog loofbos
(denk aan mountainbikers). Aan einde op breder pad LA en na
50m op 1e boswegje (met verboden voor ruiters paaltje) scherp
RA (loop hier niet per ongeluk rechtdoor!). Alle zijpaden negerend
na 500m op ruime kruising RD. Pas 100m daarna op 1e duidelijke
pad schuin RA, pad duikt stukje naaldbos in, na bos ziet u rechts
ven met bankje. Na stukje bos op 1e kruising RA. Na 200m op 1e
bosweg schuin LA. Kruising met fietspad RD en al na 20m rechts
aanhouden, brede kronkelende zanderige bosweg parallel aan dat
fietspad. Na ruim 300m op driesprong scherp LA, kronkelende
bosweg, wordt na rechterbocht lange rechte bosweg. Na veen/
heide (r) RD blijven gaan volle bos in, blijf bosweg volgen.
Na 200m op 1e kruising RA, loop pad van 500m uit.
4. Aan einde op bosweg RA, links ziet u fietsstrook. Na 200m, bij
hoek van bos en veen, op 1e pad LA en fietsstrook RD-gaand
kruisen, volg geel/rood, denk aan mountainbikers. Op 1e pad LA
(geel/rood), negeer zijpaden en ga op 2 kruisingen RD, blijf pad
1km volgen. Na die km op 3e kruising met (misschien!) geel/
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