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Praktische informatie:

Afstand: 16 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Smidslaantje
Vaart Zz 47
8426 AE Appelscha
Coördinaten: 52°57’17” N   6°21’18” E

Horeca:
In centrum

Eetcafé De Bosberg
Bosberg 3
8426 GJ Appelscha

Eethuis Aekingerzand
Canada 3
8424 SR Elsloo

Honden: aangelijnd

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1680/2400

1. Keer rug naar vaart, RA en bij brug Smidsdraai LA (Smidslaan-
tje). Aan einde van 500m lange weg RA, gelijk LA, bij huisnr 4 RA 
en wederom gelijk LA (Schapendrift). Na 100m (hoek Midgetgolf) 
RA bos in (Drents-Friese Wold Appelscha) en op 1e pad LA.  
Na 50m op asfaltpad RA en op volgend asfaltpad LA, wordt 
onverhard. Op kruisinkje RD, bosweg. Aan einde op asfaltpad RA 
en (let op!) in rechterbocht op breed duidelijk pad LA, pad met 
links heuveltje met wat naaldbomen, negeer linkerpaadjes.  
Op ruime driesprong RA en op kruising kort daarna RD (blauw 2). 
Na 100m op kruising RD, loop breed pad uit. Aan einde LA (blauw 
3) en direct na greppelkruising RA (blauw 4). Na moerassige 
bosven RA (blauw ?). Aan einde op kruising met asfaltwegje met 
betonpad RD, blijf pad met onderweg blauw volgen. Bijna aan 
einde, bij een weg, LA, paadje even evenwijdig aan die weg.
 
2. Aan einde op klinkerweg RA, bij rotonde RD en kort daarna op 
fietspad LA, links ziet u weg die u bij rotonde overstak. Op krui-
sing RD (Oude Willem) en viaduct over. Na afrit, voor bord 60,  
RA en volg RD-gaande zandbosweg. Blijf deze 1km volgen,  
negeer onderweg zijpaadjes. Pas op kruising met bordje  
Grondwaterbeschermingsgebied en ruiterpaaltjes RA.  

Op de grens van Zuidwest Drenthe en Zuidoost Friesland ligt een bijzonder 
gebied: Nationaal Park Drents-Friese Wold, één van de grootste natuurge-
bieden van Nederland, bestaande uit ruim 6000 hectare bos, heide, 
stuifzand en fraaie beekdalgraslanden. Door die bossen en over die heide 
en zandverstuivingen gaat u een prachtige wandeling maken. De bushalte 
(het startpunt) ligt aan de noordkant van Appelscha, het Nationaal Park 
echter aan de zuidkant; zowel op de heen- als terugweg moet u een stuk 
door de bebouwing lopen, samen 1½ km. 

Tijdens de vakantieseizoenen kan het in de directe omgeving van Appel-
scha wat drukjes zijn, want daar liggen enkele campings en recreatiecentra. 
 
Op de bebouwing na loopt deze route grotendeels over onverharde paden 
en wegen.
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loop pad van 300m uit, onderweg rechterpaadje negeren.  
Aan einde op fietspad LA. Na bijna 200m in flinke linkerbocht RA, 
omhooggaand pad met blauw. Aan einde op T-kruisinkje LA 
(blauw) en op volgend T-kruisinkje RA (blauw). Aan einde, na 
restaurant Bosberg, op fietspad links van weg LA. Bij rotonde 
(Boerestreek) deze oversteken, RA en daarna LA (Van Emstweg). 
Na 500m aan einde RA naar bushalte langs vaart.

Na bijna 500m (let op, loop er niet aan voorbij!) op 1e kruising 
LA, grassig, weinig belopen pad, wordt nog grassiger. Aan einde 
op brede bosweg met fietspad RA, volg dat fietspad en loop het 
uit. Na bordje veerooster, bij Ap23772, LA. Let op: ca 20m na 
boshoek, voor groepje dennen, schuin RA, zandpad waarmee u 
dat groepje dennen links van u passeert (vanaf hier volgt u stukje 
rode paaltjesroute). Pad wordt brede zandweg die u uitloopt.  
Aan einde RA, grassige weg met fietsstrook, u ziet in verte uitkijk-
toren. Na die toren bij Ap23773 RA, volg rechte grassige weg. 
Onderweg passeert u links van u groot ven (waar u langs blijft), 
grasweg wordt zandweg. 200m na dat ven op 1e zandweg RA.  
Na ca 500m, voor flinke rechterbocht, LA richting bosrand.
 
3. Bij klaphekje verlaat u RD-gaand rode paaltjesroute. Daarna  
op fietspad voor weg (aan overkant is horeca, daarom loopt u 
even hier) RA. Direct na parkeerplaats (l) RA, kort daarna op 
kruising met mountainbikepad RD en ook kort daarna op volgende 
kruising LA, pad met (mogelijk) links draadhek, blijf RD gaan.  
Bij veerooster RD blijven gaan, zandweg door open gebied naar 
bosrand in verte, tel nu kruisingen. Na 1km op 3e kruising (met 
fietspad) LA, volg heel kort dat fietspad, en al na 20m schuin RA, 
pad waarmee u gelijk links van u 3 vliegdennen + picknickbank 
passeert en aan einde veeroostertje overgaat. Daarna op brede 
bosweg LA en gelijk RA bos in. Na 100m op 1e pad LA, pad maakt 
gelijk paar flauwe bochten en gaat heuveltje over. Op omgekeerde 
Y-splitsing links aanhouden, blijf brede zandweg/pad flink stuk 
volgen. 
 
4. Op kruising met fietspad RA en weg onderdoor. 100m daarna 
op 1e pad schuin RA en kort daarna op driesprong ook RA. Op 1e 
pad LA, loop pad uit, onderweg op 2 kruisingen RD. Aan einde op 
halfverharde bosweg met betonpad LA en ruim 50m daarna schuin 
RA, paadje langs hek. Aan einde (hekhoek) RA, breder pad.  
Na 100m LA, bochtig pad met geel/rood, negeer linkerzijpaadje. 
Na 300m op 1e kruising RA. Op kruising met asfaltwegje RD,  
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