
DDDDRolde - Westersche Veld - 11 km
1  Jacobuskerk

• Steek vanaf de kerk de doorgaande weg over 
richting bushalte en neem het straatje 
daarachter, De Steeg.

• Einde straat even RA en meteen LA, 
Bosrand.

2  Boerbosch
• Bij hertenkamp RD bos in.
• In bos eerste bospad LA.
• Einde pad RA langs sportveld.
• Einde sportveld LA paadje langs hek.
• Hek sportveld steeds zo goed mogelijk aan 

linkerhand houden.
• Probeer mountainbike-route te vermijden!

3  Zandverstuiving
• Na hoek tennisveld RA zandverstuiving 

oversteken naar informatiebord.
• Achter informatiebord smal paadje RD 

tussen hulststruiken.
• Pad volgen naar doorgaande weg.

4  Tunneltje N33
• Weg oversteken en op fietspad RA.
• Meteen LA langs schuurtje halfverharde 

weg nemen.
• Weg RD blijven volgen naar tunneltje onder 

N33.

5  Klaassteenweg
• Uit tunneltje RA en vervolgens LA laan in.
• Einde laan op verharde weg LA.

6  Klaassteengat
• Vóór bosje aan rechterhand RA pad links 

van sloot nemen.

7  Heideontginningslandgoed
• In bocht van de sloot paadje schuin LA 

nemen en na slagboom LA breder pad.
• Pad maakt haakse bocht naar rechts.
• Pad één kilometer blijven volgen langs 

bosrand.

8  Zicht op Rolder toren
• Einde pad LA.
• Pad maakt haakse bocht op de heide.
• Na bankje pad RA.

9  Natuurontwikkeling
• Einde pad LA.
• Op splitsing rechts aanhouden en 

vervolgens eerste pad LA.

10  Het Drentse Landschap
• Einde pad LA langs grafheuvels.
• Bij bank en ven LA en op breed pad RA.

11  Hollandsche Hoeve
• Bij doorgaande weg LA.
• Weg volgen langs boerderij Hollandsche 

Hoeve. 
• Neem na van de heenweg laan RA en ga via 

tunneltje onder N33 door.
• Na tunneltje weer weg RD volgen.

12  Bosbad Rolde
• Op viersprong bij bank bospad RA.
• Halverwege cultuurland paadje LA.
• Einde paadje diepgelegen pad LA.

13  Boerbosch
• Op driesprong scherpe bocht RA en RD 

langs betonpaaltje met W.
• Op viersprong LA en pad steeds min of 

meer RD volgen tot betonpad.
• Moutainbike-route en zijpaadjes negeren.
• Betonpad RA.

14  Terug in Rolde
• Einde betonpad LA, Van Mentadalaan.
• Einde laan even LA, Baanderschulte.
• Doorgaande weg oversteken en op betonpad 

RA.

15    Schoolstraat
• Straat vervolgen richting Rolder toren, 

Schoolstraat. Einde Schoolstraat bij 
doorgaande weg LA en deze weg volgen tot 
startpunt.
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