
Uitgegeven	  door	  Stichting	  Promotie	  Oldeberkoop	  

U	  loopt	  de	  wandelroute	  op	  eigen	  risico.	  Stichting	  Promotie	  Oldeberkoop	  stelt	  zich	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  als	  
gevolg	  van	  eventuele	  onjuistheden	  en/of	  onvolledigheden	  in	  de	  beschrijving	  van	  de	  wandelroute.	  

WANDELROUTE	  NOORDWOLDE	  (24,6	  km)	  
Oldeberkoop	  –	  Meenthe	  –	  Spokeplas	  –	  Zandhuizen	  –	  Bekhofplas	  –	  Oldeberkoop	  

	  
De	  rondwandeling	  begint	  en	  eindigt	  bij	  geit	  Snoesje,	  tegenover	  de	  Bonifatiuskerk,	  in	  het	  
centrum	  van	  Oldeberkoop	  (postcode:	  8421	  PE,	  GPS-‐coördinaten:	  52.93850,	  6.13003).	  
	  
Verklaring	  afkortingen:	  RA	  =	  rechtsaf,	  RD	  =	  rechtdoor,	  LA	  =	  linksaf.	  
De	  wandelroute	  is	  niet	  geschikt	  voor	  rolstoelen	  en	  scootmobielen.	  
Neem	  voldoende	  drinken	  en	  eten	  mee.	  
	  
	  

	  
	  
	  
1. Loop	  vanaf	  geit	  Snoesje	  in	  westelijke	  richting	  (Wolvegasterweg).	  
2. Bij	  kruispunt	  oversteken.	  
3. Tussen	  huisnummer	  41	  en	  43,	  LA,	  graspad.	  
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4. Pad	  volgen	  tot	  splitsing.	  Bij	  splitsing	  RA.	  Pad	  volgen	  tot	  verharde	  weg	  (Stellingenweg).	  
5. Weg	  oversteken,	  daarna	  RD.	  (Drukke	  weg,	  let	  op	  bij	  het	  oversteken.)	  
6. Pad	  RD	  volgen,	  negeer	  zijpaden.	  Verderop	  ligt	  akker/weiland	  aan	  rechterhand.	  
7. Let	  op:	  bij	  driesprong,	  met	  akker/weiland	  aan	  rechterhand:	  LA,	  richting	  verharde	  weg.	  
8. Pad	  volgen	  tot	  verharde	  weg.	  
9. Bij	  verharde	  weg	  RA	  (Noordwoldigerweg).	  
10. Over	  de	  brug,	  RD.	  (Noordwoldigerweg	  wordt	  Oldeberkoperweg.)	  
11. Na	  de	  brug	  eerste	  pad	  RA	  (ruiterpad).	  Aanduiding:	  Leemweg	  10.	  
12. Bij	  huis	  RD,	  ruiterpad	  met	  bocht	  naar	  links	  volgen.	  Zijpaden	  negeren.	  
13. Bij	  klinkerweg	  RA,	  weg	  volgen	  met	  bocht	  naar	  links	  tot	  einde	  weg.	  
14. Bij	  einde	  weg	  LA.	  
15. Na	  huisnummer	  8,	  eerste	  pad	  RA	  (De	  Meenthe).	  
16. Breed	  pad	  (ruiterpad/huifkar-‐pad)	  blijven	  volgen	  tot	  klinkerweg.	  
17. Bij	  klinkerweg	  RD	  (Meentheweg	  5).	  Witte	  palen	  en	  schildjes	  LAW	  (rood/wit)	  volgen.	  
18. Bij	  twee	  woningen	  voor	  slagboom	  LA,	  breed	  pad	  verlaten	  en	  schildjes	  LAW	  volgen.	  
19. LAW-‐schildjes	  volgen	  langs	  Natuurkampeerterrein	  De	  Meenthe	  tot	  aan	  de	  asfaltweg.	  
20. Bij	  asfaltweg	  RA	  (Jokweg).	  
21. Eerste	  weg	  LA	  (Molenbuursterlaantje)	  tot	  asfaltweg.	  	  
22. Bij	  asfaltweg	  RA.	  
23. Na	  ongeveer	  50	  meter	  LA,	  graspad	  (met	  sloot	  aan	  de	  linkerhand).	  
24. Bij	  verharde	  weg	  oversteken	  en	  LA	  fietspad	  volgen.	  
25. Na	  huisnummer	  84,	  eerste	  pad	  RA	  (over	  bruggetje).	  
26. Bij	  verhard	  pad	  LA.	  
27. Bij	  splitsing	  LA	  langs	  parkeerterrein.	  Spokeplas.	  
28. Bij	  verharde	  weg	  LA	  
29. Eerste	  pad	  RA.	  
30. Eerste	  pad	  LA,	  LAW-‐schildjes	  volgen.	  
31. Bij	  splitsing	  RD,	  (LAW	  verlaten,	  paaltje	  met	  aanduiding	  ruiterpad	  aan	  de	  rechterhand).	  
32. Pad	  blijven	  volgen,	  zijpaden	  negeren.	  
33. Pad	  met	  bocht	  naar	  rechts	  volgen.	  Pad	  loopt	  achter	  camping	  langs.	  
34. Pad	  volgen	  tot	  aan	  kruising	  (zijpad	  naar	  rechts	  negeren).	  
35. Bij	  kruising	  LA,	  richting	  verharde	  weg.	  
36. Verharde	  weg	  oversteken	  en	  rechts	  aanhouden	  (LAW	  gaat	  hier	  LA).	  
37. Bij	  driesprong	  RA	  (Kanweg).	  	  
38. Bij	  asfaltweg	  RD	  (Pastorieweg).	  
39. Voor	  huisnummer	  5,	  LA,	  bospad	  (Pastoriebos).	  Vanaf	  hier	  de	  blauwe	  palen	  volgen.	  
40. De	  blauwe	  route	  kruist	  een	  verharde	  weg.	  
41. Waar	  de	  blauwe	  route	  opnieuw	  op	  een	  verharde	  weg	  uitkomt,	  RA	  (Dwarsvaartweg).	  
42. Na	  huisnummer	  36,	  eerste	  pad	  LA,	  langs	  slagboom.	  
43. Op	  driesprong	  links	  aanhouden.	  
44. Op	  driesprong	  weer	  links	  aanhouden.	  
45. Bij	  verharde	  weg	  RA,	  (Oosterstreek).	  
46. Na	  huisnummer	  62,	  eerste	  pad	  LA.	  Pad	  volgen,	  over	  de	  brug	  RD	  door	  tot	  verharde	  weg.	  
47. Bij	  verharde	  weg	  RA	  (Zandhuizerweg).	  
48. Op	  driesprong	  RD,	  Zandhuizerweg	  volgen.	  
49. Op	  kruising	  LA	  (Bekhof,	  richting	  Oldeberkoop).	  
50. Bij	  parkeerplaats	  (met	  steenslag)	  LA,	  pad	  naar	  plas	  met	  vlonder	  volgen.	  (Bekhofplas)	  
51. Voor	  vlonder	  RA,	  daarna	  links	  aanhouden	  en	  pad	  langs	  plas	  volgen,	  zijpaadjes	  negeren.	  
52. Voor	  bruggetje	  RA.	  
53. Bij	  verharde	  weg	  LA	  (Madenweg).	  
54. Bij	  einde	  Madenweg,	  weg	  oversteken	  en	  RA	  fietspad	  volgen	  (Noordwoldigerweg).	  
55. Voor	  de	  rotonde	  RA,	  Noordwoldigerweg	  oversteken.	  
56. Bij	  carpoolplaats	  drukke	  weg	  oversteken	  (De	  Weeme)	  en	  RA	  richting	  benzinestation.	  
57. Voor	  benzinestation	  LA	  ,	  betonpad.	  
58. Weg	  oversteken	  (Grietmansstraat)	  en	  pad	  volgen	  tot	  geit	  Snoesje.	  


