13 - Avontuurlijk bos
Dat avontuurlijke begint al kort na het verlaten van de boerderijenbebouwing van het rustieke Drentse dorpje Grolloo. Over een paar graspaden
langs beken wandelt u naar boswachterij Grolloo. Daarin kuiert u niet
alleen over prachtige, stille bos- en graswegen maar ook regelmatig over
spannende slinger- en struinpaden. Onderweg komt u over een paar
prachtige heidevelden en langs een enkel ven.

Praktische informatie:
Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling
Start- en eindpunt:
bushalte Rotonde
Oostereind 1
9444 XD Grolloo
Coördinaten: 52°56’20” N 6°40’24” E

Na de koffiestop in Schoonloo (Café Hegeman, pleisterplaats van menig
Pieterpadwandelaar) wandelt u door landelijk gebied, door nog enkele flinke
stukken bos en in de buurt van een enorm bosmeer weer naar de bushalte.
Op de bebouwingen na loopt deze route grotendeels over onverharde
paden en wegen.

Horeca:
In centrum
Hegeman
Hoofdstraat 16, 9443 PA Schoonloo

1. Loop vanaf rotonde RA Grolloo in (Oostereind), verderop met
linkerbocht meegaan (Hoofdstraat). Op Y-splitsing bij Aw3127 LA

Joytime
Oostereind 12A, 9444 XD Grolloo

(ook Hoofdstraat), blijf weg volgen. 100m na kerkje bij Aw9479 RA
(Zuiderstraat). Op kruising met Aw9478 LA (Heetlagendijk). Na ruim

Honden: aangelijnd

100m bij boshoekje RA, grasweg aan rechterkant van rechte beek en

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1422/603

blijf daarlangs. Aan einde RA, ook grasweg aan rechterkant van nu
bochtige beek. Aan einde op asfaltwegje LA. Direct na asfaltkruising
bij Ap20872 RA en na 50m ook RA, fietspad. Na 200m bij picknickbank en parkeerplaats schuin RA, brede bosweg (Boswachterij
Grolloo). Na 100m schuin LA, lange rechte bosweg en blijf deze ruim
500m volgen. Op 1e boswegenkruising RA (linkerpad is met takken
afgesloten) en (let op, loop er niet aan voorbij!) na 100m op 1e pad
LA, rommelige vage bosweg en loop deze uit, onderweg ziet u grote
open plek (r) waarlangs pad grassiger en ruiger wordt. Aan einde op
bosweg LA. Na 100m op kruising RD. Aan einde op brede zandweg
RA. Na 300m op schuine kruising scherp LA, grassige bosweg, en na
300m op 1e kruising RA (rood paaltje).
2. Na 200m gaat pad met linkerbocht groot vergrast heideveld op.
Negeer in linkerbocht linkerzijpad, volg dus pad met rood paaltje.
Voor bosrand maakt pad rechterbocht (naar rechts kijkend ziet u boven de bosrand uitstekend - de radiotelescopen van Westerbork)
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en daarna linkerbocht bos in. Kruising met keienwegje + fietspad RD.

en 51 RA, landweg (ga niet op fietspad lopen!) met verderop linker-

Na 300m op brede bollende bosweg met rood paaltje LA.

bocht bos in (Meindersveen). Na bijna 1½ km (halverwege gaat u 2

Na 400m op 1e minder brede bosweg ook met rood paaltje RA.

klaphekken door) op zanderige kruising (de weg rechtdoor maakt

Na 300m op kruising RD. Verderop volgt flauwe linkerbocht, daarna

daar na 50m flauwe rechterbocht, let daar dus even op) LA, brede

ziet u rechts ven. Op kruising bij waterput op wat bollende brede

bosweg tussen steen 92 en 94. Na slagboom RD, betonplatenwegje.

bosweg LA, negeer verderop rechterpad met rood paaltje.

Aan einde bij Ap23370 RA, asfaltweg. Na 100m Boerhaarsweg

Aan einde niet op fietspad maar op asfaltwegje daarachter RA.

negeren.

Wat verderop ziet u naar rechts gaande bosweg naar parkeerplaats,
kort daarna wordt asfalt heel even onderbroken door wat kasseitjes.

4. Na rechterbocht schuin LA, bosrandgrasweg met slagboom

Vrij kort daarna op 1e pad met bruin SBB-bordje, geel/rood-marke-

(De Moere). In linkerbocht bij akkerlandhoek RD!, grassige bosweg.

ring en rood paaltje LA. Na open stuk, met links en rechts vennen,

Negeer alle zijpaden en loop paadje uit. Aan einde op bosweg LA

op kruising strak voor bosrand RD bos in, pad maakt bochtjes.

(op smal paadje rechtdoor op en neer lopend kunt u een kijkje nemen

Op kruising met stenen RA, bosweg met rood paaltje. Let op: na

bij een groot bosmeer). Negeer alle zijpaadjes en loop hier en daar

bijna 300m op ongelijke kruising schuin LA, paadje met rood paaltje.

wat grassige bosweg uit, laatste stukje komt langs hek van klimbos.

Na flauwe linkerbocht ziet u links ven/vergrasde heide en rechts

Aan einde op bosrandlandweg RA, u ziet bijna gelijk sportmeertje (r)

bosrand. Na rechterbochtje op kruising met kasseienwegje met knikje

en daarna horeca daarvan. Aan einde op asfaltweg LA en RD-gaand

RD, pad met rechts donker naaldbos. Aan einde van dit bochtige

is na 500m bij rotonde rechts de bushalte.

paadje op bosweg LA, fietspad oversteken, en direct daarna op
vijfsprong RA, zandweg (met rechts recreatieplas en kiosk), maakt
enkele bocht. Na verbreding (parkeerstrook) volgt linkerbocht.
Kort daarna in rechterbocht tussendoor paaltjes LA en na 5m op
brede zandweg met bord Uteringskamp ook LA, u ziet een bordje
'Alleen voor Kampeerders', dat bent u nu dus ook. Loop bosrandweg
van ca 1km uit, negeer paden naar links, blijf in bosrand. Aan einde
voor gras/akkerland RA, grasweg met verderop linkerbocht, loop weg
uit. Aan einde op fietspad langs drukke weg RA. Bij huisnr 12 LA weg
oversteken en volg Hoofdstraat Schoonloo in.
3. Na horeca op grote kruising LA (Westdorperstraat, staat wat
verderop). Na linkerbocht LA (Warmenbossenweg) en daarna rechts
aanhouden, asfaltwegje met einde bebouwde kombord Schoonloo.
Na ca 200m op 1e smalle bospaadje LA. Na 100m op 1e bospaadje
RA, paadje gaat door kuil, 30m verder op vage Y-splitsing rechts
aanhouden. Een linkerzijpaadje negerend aan einde RA en loop
pad met wit/rood-markeringen (let daarop) van Pieterpad uit.
Op asfaltfietspad RA. Op kruising met Ap23369 LA, asfaltweg.
Bij camping RD (Tienmaatsweg). Na ca 500m bij paaltje met 83, 93
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