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Praktische informatie:

Afstand: 14 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Hoofdstraat 14
Hoofdstraat 14
7873 BC Odoorn
Coördinaten: 52°51’5” N   6°50’47” E

Horeca:
In centrum van Odoorn en Exloo

1. Keer rug naar huisnr 14, ga RA richting kerk, met linkerbocht 
van Valtherweg meegaan en passeer die kerk links van u. Direct 
na kerk LA (Boshof). Op 1e straat RA (Boshoflaan). Aan einde LA 
(Eekhoflaan) en gelijk op driesprong RA. Bij huisnr 8 RD. Kruising 
bij school ook RD. Strak bij schoolhoek, tegenover huisnr 14, LA 
en op kruising daarna RD (Tipweg), landweg met bebouwing (l) en 
akkerland (r), wordt verderop betonplatenwegje en loop dat uit. 
Aan einde drukke weg oversteken, even gras over, en op fietspad 
RA. Strak voor bosrand schuin LA, smal paadje (met bruin bordje 
Odoornerdennen) bos in. Op 1e driesprong LA, stijgend paadje  
met rechterbocht. Blijf dit (deels hoge) paadje flink stuk (ca 1km) 
volgen, links grotendeels bosrand, rechtsbeneden grotendeels 
vergraste heide, onderweg diep dalletje (negeer daar rechterpad)
en bijna aan einde bankje. Na die 1km (daar ziet u links een 
boomkwekerij) op ongelijke, wat schuine kruising met bankje RD 
bos in. Op kruising kort daarna RD, licht slingerend paadje met 
verderop deels links graslanden van buitensportbedrijf.
 
2. Daarlangs lopend heel goed opletten: na ca 100m op 1e vage 
driesprongetje RA. Loop flink bochtig paadje van ca 500m uit,  
is in begin wat vaag, wordt wat verderop veel duidelijker.  
Aan einde op breed bospad voor donker naaldbos RA. Na 100m  
op 1e brede pad LA, pad komt door rand van hoog coniferenbos 
en daarna door naaldbos. Aan einde RA, beukenlaan.  

Al vrij vlot na het centrum van het gezellige Drentse Odoorn wandelt u over 
een landweg naar het Odoornerzand, een bebost stuifzandgebied met 
enkele rijk van jeneverbessen voorziene heideveldjes. Over een immens 
groot heideveld en landwegen over bollende esakkers kuiert u naar het 
boerderijenrijke centrum van Exloo.  
 
Daarna komt de tocht langs drie grafheuvels en kuiert u tussendoor nog 
over een fantastisch, slingerend struinpad langs een bosbeekje door het 
Hunzebos. Op de dorpsbebouwingen na loopt deze route bijna geheel  
over onverharde paden en wegen.
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Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1109/3965

http://routefabriek.nl/routekaart/1109/3965
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Aan einde, voor grote stille heide, LA. Na ruim 300m op 1e pad RA 
die heide op (Molenveld). Loop heidepad van 1km RD-gaand! uit, 
onderweg op 2 kruisingen RD, laatste stukje is smal heidepaadje. 
Aan einde op brede grasweg RA, links ziet u groot verruigd 
grasland en rechts bomen/struikenrij. In linkerbocht RA, 10m gras 
over naar 'verhoging' en daarop schuin LA, heidepaadje met links 
even die weg waar u net vanaf kwam, paadje wordt verderop (RD)  
breder. Loop pad van 1km uit, onderweg schuin naar rechts 
gaande paden negeren. Na linkerbocht (voorlangs heuvel) land-
weg met slagboom volgen. Aan einde LA, ook landweg, nu breder. 
Na ca 200m op eerste landweg RA. Na paar meter betonplaten 
gelijk LA, na betonplaten grasweg richting bebouwing.
 
3. Daar op kruising RD (Veldakkersweg). Op kruising na huisnr 17 
RA (Westeresweg). Aan einde LA (Hofakkersweg). Aan einde RA 
(Schoolstraat) en aan einde daarvan op brede klinkerstraat LA.  
Op Hoofdstraat RA. Op kruising bij huisnr 49 (Spar) RD. Na parkje 
met hofstede, tegenover huisnr 22, RA, betonplatenweg, wordt na 
100m landweg met rechts wandelpaadje. Verderop ziet u rechts  
in bosje 1e grafheuvel. Let op: ruim 50m daarna, in begin van 
flauwe rechterbocht, LA!, grasweg, en na ruim 30m ook LA, brede 
grasweg tussen akkerland. Aan einde RA, brede landweg, loop 
landweg uit tot bosrand in de verte. Voor die bosrand RA, keien-
landweg met fietspad, u ziet 2e grafheuvel (r) al. Blijf weg met 
fietspad volgen, maken samen stuk verderop linker- en rechter-
bocht, daar ziet u links 2 keien op een keisokkel (Mental Map). 

4. Kort daarna, bij bord van Hunnebed D31, LA, volg een van 
paden naar Hunnebed, passeer keien daarvan strak links van u en 
ga RD! bos in, paadje maakt bijna gelijk rechterbocht. Na flink wat 
bochtjes klaphekje door en na bankje op kruising met bosweg RD. 
Na wederom flink wat bochtjes op kruising met brede bosweg RA, 
daarop lopend ziet u links grasveld en haag. Bij die haag kruising 
met keienweg RD, pad maakt na recht stuk ook flink wat bochtjes. 
Aan einde op bosweg RA, links ziet u wat hoger gelegen bos.  

Aan einde (ook van bos), voor grote open vlakte bij steen 5 + 6 
LA en bijna gelijk RA, landweg. Verderop loopt u langs bosrand (l), 
daarlangs lopend op 1e pad LA dat bos in en daarin op 1e pad RA. 
Aan einde van pad zijn bij bosrand meerdere paadjes naar rechts 
die langs lage grafheuvel lopen. Na die grafheuvel en klaphekje op 
zelfde landweg waar u net op liep LA. Aan einde LA en gelijk RA 
(op deze kruising was u eerder) (Tweede Goornweg).  
Op kruising bij Coöp LA, volg klinkerwandelpad aan linkerkant van 
brede asfaltweg. Bij Aw2745 nog even RD en bij volgende Aw met 
linkerbocht meegaan, daarna komt de bushalte in zicht.
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