
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	  FRANKRIJK	  (21,4	  km)	  
Oldeberkoop	  –	  Bekhofschans	  –	  Linde	  –	  Nijeberkoop	  –	  	  

Frankrijk	  –	  Diakonievene	  –	  Delleboersterheide	  –	  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.	  
Pleisterplaats	  (na	  8	  kilometer):	  Café	  Restaurant	  Boszicht,	  Bovenweg	  26,	  8422	  DH	  
Nijeberkoop.	  Telefoon:	  (0516)	  44	  15	  68.	  Website:	  www.boszichtnijeberkoop.nl.	  
	  
	  

	  
	  
1. Loop	  vanaf	  geit	  Snoesje	  in	  oostelijke	  richting	  (Oosterwoldseweg).	  
2. Eerste	  weg	  RA	  en	  direct	  daarna	  LA	  (Schuinpad).	  Schuinpad	  volgen	  tot	  autoweg.	  
3. Autoweg	  N351	  oversteken	  (drukke	  weg,	  goed	  uitkijken)	  en	  meteen	  daarna	  LA,	  

parallelweg	  volgen	  (Bovenweg).	  
4. Bij	  kruising	  (Bekhof)	  RD.	  	  
5. Na	  parkeerplaats	  eerste	  bospad	  RA,	  Stuttebosch.	  
6. Bij	  splitsing	  na	  koeienpad	  en	  klaphekjes	  RD.	  
7. Bij	  splitsing	  RA,	  pad	  langs	  bosrand	  volgen.	  Zijpaden	  links	  negeren.	  
8. Bij	  viersprong	  RD.	  Pad	  volgen	  tot	  Bekhofschans.	  
9. Bij	  Bekhofschans	  LA.	  Fietspad	  volgen	  tot	  voor	  autoweg	  N351.	  
10. Voor	  autoweg	  RA,	  parallelweg	  volgen	  tot	  in	  Nijeberkoop	  (Bovenweg).	  
11. Bij	  huisnummer	  23	  (Boschhoeve)	  RA.	  Loop	  rechts	  langs	  de	  boerderij.	  
12. Volg	  de	  wandelroute	  “Tussen	  Frankrijk	  en	  Egypte”.	  
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13. Bij	  kruising	  Bovenweg	  –	  Abbendijk	  LA.	  Steek	  autoweg	  N351	  over	  (drukke	  weg,	  
goed	  uitkijken)	  en	  blijf	  wandelroute	  “Tussen	  Frankrijk	  en	  Egypte”	  volgen.	  

14. Bij	  verharde	  weg	  LA	  (Grindweg)	  
15. Let	  na	  huisnummer	  23	  (links)	  goed	  op.	  Bij	  eerste	  bospad	  RA	  (hek	  “Boschhoeve”	  en	  

lantaarnpaal	  2095,	  wandelroute	  “Tussen	  Frankrijk	  en	  Egypte”	  verlaten).	  
16. Volg	  LAW	  Zevenwoldenpad	  (wit-‐rode	  schildjes)	  tot	  aan	  de	  verharde	  weg.	  	  
17. Steek	  de	  verharde	  weg	  over	  (Alberdalaan)	  en	  volg	  de	  rode	  wandelroute	  (paaltjes	  

staan	  links)	  naar	  de	  Delleboersterheide.	  De	  Catspoele	  (libellenvlonder)	  ligt	  rechts.	  
18. Volg	  de	  rode	  wandelroute	  tot	  op	  het	  uitkijkpunt	  (bankje	  op	  heuveltje).	  
19. Volg	  vanaf	  het	  uitkijkpunt	  LA	  de	  rode	  en	  blauwe	  wandelroute.	  Volg	  na	  het	  klaphek	  

het	  pad	  naar	  de	  parkeerplaats	  bij	  de	  verharde	  weg.	  
20. Bij	  de	  verharde	  weg	  RA	  (Oosterwoldseweg).	  
21. Bij	  driesprong	  Deddingabuurt	  RD,	  Oosterwoldseweg	  volgen	  tot	  geit	  Snoesje.	  
	  


