
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	  RONDJE	  OLDEBERKOOP	  (12,2	  km)	  
Molenbosch	  –	  Biezejaegersbrink	  –	  Koepelbos	  –	  Stuttebosch	  

	  
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	  noordelijke	  richting	  de	  Willinge	  Prinsstraat	  in.	  Volg	  deze	  

straat	  tot	  aan	  het	  kruispunt.	  
2. Bij	  kruispunt	  RD,	  Molenhoek.	  
3. Bij	  driesprong	  RA,	  Molenhoek	  volgen.	  
4. Bij	  driesprong	  RD,	  fietspad.	  	  
5. Na	  de	  bocht	  bospad	  LA.	  
6. Volg	  vanaf	  dit	  punt	  de	  wandelroute	  “Van	  Kanon	  tot	  Geit”.	  
7. De	  route	  volgen	  tot	  de	  autoweg	  (N351)	  met	  aan	  de	  overkant	  het	  wegrestaurant.	  
8. Steek	  hier	  over	  en	  ga	  LA,	  langs	  het	  wegrestaurant.	  Verlaat	  de	  wandelroute	  “Van	  

Kanon	  tot	  Geit.”	  
9. In	  de	  bocht	  na	  het	  wegrestaurant	  RA,	  bospad	  (Koepelbos).	  Volg	  de	  gele	  en	  witte	  

wandelroute.	  
10. Bij	  vijver	  LA	  rond	  de	  vijver.	  
11. Na	  vijver	  RA	  over	  de	  brug.	  (Verlaat	  de	  gele	  en	  witte	  wandelroute.)	  
12. Na	  brug	  RD.	  
13. Na	  volgende	  brug	  op	  splitsing	  LA.	  
14. Op	  kruising	  RD.	  Pad	  langs	  achterzijde	  Hertenkamp	  volgen.	  Volg	  daarna	  de	  gele	  

wandelroute.	  
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15. Na	  ongeveer	  2	  km	  komen	  de	  gele	  en	  witte	  wandelroute	  weer	  bij	  elkaar.	  Ga	  daar	  RA.	  
16. Op	  de	  volgende	  kruising	  RD	  (verlaat	  hier	  de	  witte	  en	  gele	  wandelroute)	  
17. Op	  splitsing	  RA.	  
18. Bij	  kruising	  LA.	  Pad	  volgen	  tot	  verharde	  weg.	  
19. Bij	  verharde	  weg	  RA,	  fietspad	  volgen	  (Noordwolderweg).	  
20. Over	  de	  brug	  LA	  (Madenweg).	  
21. Bij	  eind	  Madenweg	  LA,	  brug	  oversteken.	  
22. Na	  brug	  RA,	  zandpad	  naar	  Bekhofschans	  (negeer	  fietspad).	  
23. Loop	  bij	  de	  Bekhofschans	  rechts	  lang	  het	  info-‐paneel	  en	  volg	  het	  graspad	  links	  

langs	  de	  sloot,	  met	  de	  sloot	  aan	  uw	  rechterhand.	  	  
24. Graspad	  blijven	  volgen.	  Pad	  loopt	  later	  langs	  bos.	  
25. Op	  splitsing	  RA.	  
26. Bij	  splitsing	  RA.	  Pad	  volgen	  tot	  verharde	  weg	  (Bovenweg).	  
27. Bij	  verharde	  weg	  LA,	  parallelweg	  volgen.	  
28. Bij	  kruising	  RA,	  autoweg	  oversteken	  (Deddingabuurt).	  
29. Bij	  driesprong	  LA	  (Oosterwoldseweg).	  
30. Deze	  weg	  volgen	  tot	  geit	  Snoesje.	  	  
	  


