
43Gletsjerkuilen / Gieten

Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Brink
Brink 2
9461 AS Gieten
Coördinaten: 53°0’17” N   6°45’49” E

Horeca:
In centrum

't Hemelriek
Houtvester Jansenweg 1
9462 TB Gasselte 1. Loop naar kerk en ga daar op kruising LA (Eexterweg).  

Na politiebureau LA (Spiekersteeg). Kruising RA (Asserstraat) en 
volg linkerbocht (Oelenboom). Rotonde RA, volgende rotonde RD, 
snelweg over, rotonde RD, daarachter weg oversteken en bij 
fietsbord LA, volg rechter grasberm van Gieterveldweg. Op Nij
slootsweg RA en na kleine 100m LA bosrand in, volg rechterpad 
langs greppel. Na rechterbochtje bosrandpad uitlopen. Na weder
om rechterbochtje met linker Ubocht om greppel heen en RD, 
brede zandbaan, negeer rechterpaden. Verderop ziet u rechts 
beneden meertjes. Op grote zandplek (met naar rechts vrij zicht 
op meer) RDgaand hoog pad volgen. Na wat dalende bochtjes 
verder gaan over zandbaan/weg met rechterbocht om dat meer. 
Aan einde op brede zandweg voor bosrand LA en na 100m RA  
bos in, bosweg met slagboom en bordje Hondsrug GietenBorger, 
negeer na 50m rechter en linkerzijpad. Ruim 100m daarna op 
bospadenkruising bij rood paaltje LA, slingerend pad door naald
bos. Na 300m kruising RD, pad door donker naaldbos. Rechter
paadje negerend aan einde op breed pad LA. Na 100m op 1e 
kruising RA. Na linkerbocht kruising RD, pad door naaldbos met 
daarin flauwe rechterbocht. Na klein stukje donker bos kruising 
RD. Na 100m aan einde LA, pad maakt na 50m rechterbocht, links 
ziet u bosrand. Op 1e kruising LA, grassig pad naar die bosrand.

In het begin en aan het einde is het stuk door de buitenkant van Gieten niet 
echt een pretje: een paar drukke wegen, drie rotondes en een snelwegover-
steek, u moet er tegen kunnen. Vele malen prettiger is de onverharde, zeer 
afwisselende wandeling die u daarna door de bossen van de Hondsrug  
gaat maken. U wandelt daar niet alleen over prachtige stille boswegen en 
beukenlanen, maar ook over menig slingerpaadje door de beboste Gassel-
terduinen en de bossen van het Gietenerveld. Onderweg kuiert u langs het 
stroomdal van een beek en langs en door enkele Gletsjerkuilen, restanten 
van de laatste IJstijd, ook wel pingo's genoemd.  
 
Automobilisten die dat onaangename stuk door de rand van Gieten willen 
overslaan, kunnen hun auto kwijt in de grasberm langs het begin van de 
Nijslootsweg (bij de afslag Gieten van de N34).
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Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/969/7098

http://routefabriek.nl/routekaart/969/7098
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2. Daar op zandweg RA. Aan einde scherp LA (Houtvester Jansen
weg 26). Even voor slagboom van camping RA (< ’t Nije Hemel
riek), loop bospad uit. Op kruising met asfaltweg RD en verderop 
op fietspad LA. Op weer kruising met asfaltweg RD en al na 10m, 
bij fietsnummers 61+55, op asfaltpadenkruising RA, blijf pad 
volgen, kijk af en toe naar links. Tegenover klinkerpad van ingang 
Entree Restaurant 't Nije Hemelriek op eveneens klinkerpad RA  
en iets verderop kruising asfaltfietspad RD. Aan einde op klinker
wegje met handwijzer BX Adventurepark LA, loop wegje uit, 
rechts ziet u grote parkeerplaats. Aan einde asfaltwegje RD 
oversteken, eventueel boomstam overstappen en RD over bos
paadje bos in, daarop lopend ziet u links groot recreatiemeer. 
Rechterpaadje negerend na 300m schuin LA en 50m daarna op 
kruising RA, pad maakt verderop flauwe linkerbocht. Na bijna 
300m op 1e paadje LA, loop paadje van ca 300m uit. Aan einde 
RA, op kruising met klinkerwegje RD en 20m daarna op 2e! pad 
LA. Pad maakt wat verderop rechterbocht, rechts ziet u donker 
naaldbos. Op 1e kruising LA (blauw). Aan einde LA (blauw) en na 
20m RA (blauw), pad maakt wat verderop langs donker naaldbos 
paar bochtjes. Op kruising (na oranje paaltje) LA. Loop bosweg 
van bijna 2km uit, onderweg op 3 kruisingen RD, weg maakt na 
3e kruising flauwe rechterbocht, negeer daarna zijpaden.

3. Aan einde (ook van bos) op fietspad RA, links ziet u stroomdal 
van beek (beek zelf ziet u niet). Na 500m, waar bij fietsbord 
fietspad naar rechts bos inbuigt, RD!, graspad verder langs dat 
stroomdal. Na lang recht stuk door dikke bosrand aan einde LA, 
na 30m RA, negeer kort daarna pad schuin naar rechts.  
Op 1e kruising LA, zandpad (door een lage gletsjerkuil) en wat 
verderop, na enkel bochtje, schuin LA, smal paadje door bos
strookje. Aan einde RA, wordt verderop heidepaadje, loop dat uit. 
Op brede grasweg LA, rechterpaadje negeren en op grassige 
Tkruising RA. Let op: direct na veentje (wederom gletsjerkuil)  
LA, smal paadje daarlangs. Na ca 100m op 1e duidelijke paadje 
RA bos in. Verderop links aanhouden, denk aan mountainbikers.
Aan einde op beukenlaan achter fietspad RA.  

Direct na kruising met diepe greppel schuin LA, grassige  
bosweg. Op kruising met fietspad + weg RD richting gletsjerkuil. 

4. Voor die kuil (een veentje) staand ziet u voor u in rechte lijn 
aan overkant bosweg waarover u verder moet, dus loop links of 
rechts om dat veentje en volg die bosweg. Rechterpaadje nege
rend bij zessprong op 2e pad schuin naar voren LA, loop lang 
recht pad van 500m uit. Op brede zandweg RA, na 50m op 1e pad 
LA en na 20m op kruisinkje RA. Paadje daalt langzaam af naar 
meer, daar LA en dam tussen 2 meren over. Na stijgend rechter
bochtje op brede zandbaan van heenweg LA. Aan einde met 
rechter Ubocht om greppel en daarna LA, volg bosrandpad van 
heenweg en loop zelfde weg terug naar bushalte: op asfaltwegje 
RA, na linkerbocht bij grote Aw RA, viaduct over, 2e rotonde LA 
(Oelenboom, na rechterbocht Asserstraat), kruising bij huisnr 12 
LA (Spiekersteeg), op 1e straat RA (Eexterweg langs politiebu
reau) en op kruising bij kerk RA naar bushalte.
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