Wandelroute – Drenthe – DR 2011.06
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van ongeveer 15 km met als vertrekpunt
halte N3 te Westlaren. De wandeling gaat deels langs de Drentsche Aa, door de Gasterse
duinen, het dorpje Gasteren en over het Balloërveld naar Rolde. De verdeling
verhard/onverhard van het wandelgedeelte is 15/85 procent. Bij twijfels over de route kunt
u de ook de wit/rode tekens volgen.
OV naar Groningen en Westlaren en vanaf Rolde/Assen
Raadpleeg hiervoor www.9292ov.nl of de websites van de vervoerders:
• www.ns.nl voor de trein naar Groningen en vanaf Assen.
• www.qbuzz.nl voor de buslijnen Groningen – Westlaren (halte N34) lijnen (300 en 308)
en van Rolde (halte Kerkbrink) naar Assen (lijnen). Qbuzz voert sommige ritten van lijn 21
(avond) en 24 in de (avond + weekeinde) uit als LijnBelBus. Deze rijdt alleen op
reservering. Bel minimaal één uur van tevoren: 0900 5000843 (lokaal tarief).
Wandelroute
1. Stap uit bij halte Westlaren, N34. Deze halte ligt tegen de westelijke rotonde geplakt. U
heeft de over de N386 heen voerende N34 links van u. Loop met de rotonde mee en
steek de Verlengde Stationsweg over. Ga op het fietspad RA en meteen daarna LA, de
smalle, onverharde weg De Vledders.
2. Deze onverharde weg komt uit op de Zeegserweg RA. Kort daarna komt u uit op de
Zeegsersteeg (P20670); opnieuw RA. Vrijwel bij de splitsing ligt Café Drentsche Aa. U
steekt voor de eerste keer de gelijknamige beek over en gaat bij P22145 LA.
3. Ongeveer 250m verder – ter hoogte van een picknickplek – houdt u opnieuw links aan.
4. Ga als u voor een weiland bent aangekomen, scherp RA. Volg het pad over een kleine 2
km. Daarna buigt het pad duidelijk naar rechts. Hier gaat u LA een smaller pad op en
even verder heeft u de beek rechts van u.
5. Steek het hoge, houten bruggetje over en houdt direct daarna rechts aan. Op de kruising
gaat u RD en op de volgende RA. Het pad maakt een scherpe bocht naar links en komt uit
bij een vlonderpad. U gaat over het vlonderpad verder.
6. Na het verlaten van het vlonderpad volgt u het pad langs de boswal. Het pad eindigt in
een scherpe bocht naar links. Aan het einde van dit pad opnieuw LA.
7. Via een wildrooster gaat u verderop het natuurgebied Gasterse Duinen in. Op een
splitsing houdt u links aan en gaat op de splitsing na een heuveltop LA.
8. Ter hoogte van hunebed D10 gaat u LA en bereikt u na een wildrooster een zandweg met
afzonderlijk fietspad; ga RA.
9. Twintig meter verder neemt u het naar links aftakkende smalle pad en op de splitsing
houdt u rechts aan.

10. Op de viersprong gaat u RD. U hebt eerst bos rechts van u en kort daarop wandelt u een
stuk bos binnen. Aan het eind van het bos gaat u op een T-splitsing RA. Het bos is weer
rechts van u en links ligt grasland.
11. Aan het eind van het pad houdt u rechts aan; het komt uit op een klinkerweg,
Zandkampen. U gaat RA en komt uit op de (drukke) Oudemolenweg, LA. U bent nu in
Gasteren.
12. Op de kruising bij Y2925 – restaurant Brinkzicht – gaat u RA, Brink. Brink gaat over in
Westeinde. Voorbij huisnummer 24 gaat u RA, Gagels, en 200m verder LA, onverharde
landweg. De landweg maakt twee keer een bocht naar rechts. In de tweede bocht neemt
u het smalle pad naar links dat naar een verkeersweg met fietspad loopt. Naar rechts ziet
u een brug over de beek. Op het fietspad aangekomen RA en verderop de brug over.
13. De weg – Visvliet  na de brug Gasterenseweg – buigt geleidelijk naar rechts. Een halve
kilometer verder gaat u LA en bent u na het passeren van een slagboom op het
Balloërveld (zandpad).
14. Let goed op de routeaanwijzingen d.m.v. de wit/rode tekens . Volg het zandpad en houdt
bij links aan. Het pad maakt een haakse bocht naar rechts . Vóór de volgende bocht – nu
naar links – neemt u het naar rechts gaande smalle pad.
15. Ga verderop RD en negeer zijpaden. Een halve km verderop gaat u LA, een brede
zandweg en op de T-splitsing (slagboom) met een andere brede zandweg, RA. Op de Ysplitsing – 400m verder – neemt u de linker ‘poot’. U komt langs Stakenberg (rechts): een
van de grootste grafheuvels van Drenthe.
16. Loop nu globaal steeds RD en negeer zijwegen. U komt uit bij een klaphekje, waar u het
Balloërveld verlaat. U loopt ook nu steeds RD. Al snel komt u langs het bankje dat staat
op de foto op bladzijde 16 van De Reiziger 2011/06. Het pad maakt een kleine bocht naar
rechts.
17. Het pad komt uit op een asfaltweg; RA. Deze komt op zijn beurt uit op de Balloërstraat,
LA. Bij P23509 gaat u het naar links afbuigende fietspad op. Houdt bij een
informatiepaneel aan en 20m verderop links. Het kerkhof ligt rechts van u.
18. Voorbij het kerkhof gaat u RA, Slokkert. Het kerkhof is nog steeds rechts van u. Vanaf
hier oriënteert u zich niet desgewenst niet langer op de wit/rode tekens van het Pieterpad
dat RD gaat.
19. Links van het (klinker)pad liggen de hunebedden D 17 en D18. Om D17 te kunnen zien
loopt u het slingerpaadje af.
20. Verder via het (klinker)pad en op de T-splitsing RA. U loopt richt achterkant kerk. Ga met
de bocht mee naar links en op de schuine viersprong RD, Saskenroute.
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21. Op de splitsing – soort T-splitsing – houdt u links aan, Hunebedweg. Deze komt uit op de
doorgaande Hoofdstraat. Aan deze weg ligt een aantal eetgelegenheden.
22. Om bij halte Kerkbrink te komen gaat u RA.

LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, P = paddenstoel, Y = wegwijzer.
Horeca
In Groningen en Rolde zijn voldoende cafés en eetgelegenheden. Onderweg zijn er
horecavoorzieningen waar u voor het eerst over de beek gaat en in Gasteren. Op maandag is
een aantal gesloten (rustdag).
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