
51Naar sterren luisteren / Hooghalen

Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Busstation
Middendorp 2
9414 AE Hooghalen
Coördinaten: 52°55’11” N   6°32’38” E

Horeca:
Wapen van Schotland
Hoofdstraat 1
9414 AA Hooghalen

Bakkerij Fledderus
Hoofdstraat 14
9414 AC Hooghalen

Onderweg geen horeca

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1004/3815

1. Loop via klinkerwegje ri rotonde en loop daar RA Hooghalen in. 
Kort daarna op 1e straat RA (Hoofdstraat), blijf straat RD-gaand 
door dorp volgen. Na huisnr 28 RA (Hof van Halenweg). In rech-
terbocht LA, u kruist drukke weg en spoor. Na gashuisje wordt 
zandweg klinkerweg met links recreatiepark. Daarlangs lopend op 
1e wegje met groot bord Chaletpark LA. Aan einde RA en na 3e 
huisje in rechterbocht LA bos in. Na veerooster met slagboom pad 
van 500m uitlopen, pad komt wat verderop over groot heideveld. 
Kruising met fietspad RD, grassig heidepad waarmee u rest van 
heide oversteekt. Na ruim 500m ziet u links een fietspad waar u 
heel even langs loopt. Op punt waar fietspad haakse linkerbocht 
maakt RA, wat minder breed pad langs dat heideveld (r), komt  
na verhoginkje langs bosrand (l). Na ruim 300m op grassige 
driesprong RA. Na hek met veeroostertje RD bos in. 250m daarna 
op 1e kruising RA, bosweg, verderop even door open stuk, daarna 
weer bos in. In dat bos op kruising met kleine zwerfsteen LA, smal 
pad. Bos uitlopend ziet u op enige afstand rechts groot ven.  
Na wat zwerfstenen aan einde naar rechts brede bosweg volgen.
 
2. Kruising met weg RD en wat verderop bij Ap 10265 LA. Na ca 
100m, na bordje GSM uitzetten, op 1e pad (tussen stenen 11+15) 
LA en na ruim 300m op kruising RD (12+16), grassige bosweg 
met verderop rechts gekapt bos. Aan einde tegen bosrand RA  
en na 150m bij linker boshoek LA, bosrandweg met rechts groot 
vergrast heideveld. Loop pad van 1km (aan einde stukje bos) uit. 

Halverwege deze zeer afwisselende bos-, heide- en vennentocht wandelt u 
langs voormalig Kamp Westerbork en de veertien radiotelescopen van het 
Nederlands Instituut voor Radioastronomie (ASTRON). Trek voor beide wat 
extra tijd uit. Zowel op de heen- als terugweg komt u door de prachtige 
Boswachterij Hooghalen.  
 
Daarin wandelt u over stille bos- en heidepaden, komt u langs vennen en 
kuiert u over paden op de rand van bos en boerenland. Op de bebouwing 
na loopt deze route praktisch geheel over onverharde paden en wegen.
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Daarna op halfverharde weg voor akkerland RA, wat verderop  
ziet u links een ven. Rechterpaden negerend na ruim 500m op 1e 
flinke kruising RA, zelfde soort bosweg, misschien ziet u links in 
gras steen 32. Loop fraaie bosweg van 1km uit, onderweg enkel 
veerooster, negeer zijpaden, op kruisingen RD. Aan einde bent u 
in Kamp Westerbork.
 
3. Daar op kruising met Ap21668 RD (Schattenberg). Na radiote-
lescopen en lage gebouwen bosweg (langs pad naar verzetsgraf) 
volgen. Op 1e kruising LA en na 200m op 1e kruising RA, flink 
grassig boswegje van 500m die u uitloopt, bijna aan einde ziet u 
rechts een ven. Daarna 2x RA, blijf op grassige paden langs dat 
ven. Aan einde op halfverharde weg voor bosrand LA. Na 700m  
op 1e duidelijke boswegenkruising RA. Let op: 100m vóór akker/
grasland RA, bosweg. Na linkerbocht (die u volgt) zie u links dat 
akker/grasland waar u dan langs loopt. Even voor einde daarvan 
op 1e bosweg RA, rechts ziet u verruigde grasplek. Na ca 500m 
(en flauwe linkerbocht) op 1e boswegenkruising LA, rechts ziet  
u weer verruigd gras en eind verderop links afwisselend gras- en 
akkerland. Op 1e bosweg (daar zie u links boshoek) RA. Op 1e 
kruising (bij open plek) LA. Pad maakt eind verderop flauwe 
rechterbocht (negeer daar zijpaden). 300m daarna op kruising LA. 
Op kruising in bosrand RD, landweg richting bosrand in verte.
 
4. Bij rechterboshoek landweg naar rechts (met bord Verboden 
Toegang) negeren en 100m daarna op 1e grassige pad RA bos in. 
Na kort linkerbochtje op schuine kruising LA. Loop grassige 
bosweg van ca 500m uit, onderweg kruising RD, negeer daarna 
linker- en rechterpad. Op kruising met fietspad en bosweg RD, 
grassig pad. Na 300m op wat scheve kruising RD, pad gaat iets 
omhoog, en ruim 50m daarna schuin naar links gaand pad nege-
ren. Aan einde op driesprong LA en negeer smalle zijpaadjes.  
Na heuveltje op grassige kruising RD en 100m daarna, aan einde 
van dit paadje, op vijfsprong voor boswal gelijk RA. Al na ruim 
30m op zanderig bospad RA, pad maakt gelijk flauwe linkerbocht. 

Na slagboom op kruising RD, rechts ziet u een heideveld. Aan 
einde op bosrandweg RA. Na 200m op 1e pad schuin LA, pad 
wordt na 2 flauwe bochtjes grassig bosrandpad. Bij van links 
komende landbouwweg RA bos in, volg gelijk linkerbocht, paadje 
evenwijdig aan bosrand, loop dat uit. Kort na rechterbochtje op 
kruising met bosweg LA, links ziet u bosrand nog. Aan einde op 
fietspad langs weg LA. Na ruim 700m en spoor RA naar bushalte 
achter rotonde.
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