
 Ballooërveld, 8 km
1  Start

• De wandelroute start bij de Drentsche 
Aa informatiezuil bij Nationaal Park 
Parkeerplaats in Balloo. 

• Loop richting het dorp Balloo. 

2  T-splitsing
• Steek op de T-splitsing schuin de weg 

over en volg het zandpad rechtsaf. 
• Let op, dit pad is onderdeel van een 

moutainbikeroute. 

3  Ballooër Noordesch
• Het zandpad loopt over de Ballooër 

Noordesch. Balloo en de es liggen op 
de Rolderrug. Let op de glooiing en 
hoogteverschillen in het landschap. 

4  Egelmeer
• Voordat het zandpad iets naar links 

afbuigt, ziet u links een lager gelegen 
weiland met een bosje erachter, deze 
laagte wordt het ‘Egelmeer’ genoemd. 
De naam ‘Egelmeer’ heeft niets met 
egels te maken. Bloedzuigers werden 
in deze regio “egels of iegels” 
genoemd. Hier lag een poel met veel 
bloedzuigers. Mogelijk werden ze 
gekweekt voor medicinaal gebruik, 
want het gaat om een van oorsprong 
uitheemse soort. Bron: Theo Spek

5  6 Koebroeksveld
• Steek aan het eind van het zandpad 

de asfaltweg over. Het pad loopt 
vanaf hier door het gebied 
Koebroeksveld.   

• Aan het eind van het zandpad op de 
T-splitsing gaat u rechtsaf. 

7  Beekdal Loondiep
• Op dit pad zijn aan de linkerkant 

meerdere fraaie doorkijkjes naar het 
Loonerdiep beekdal. 

 8  Lage Maden
• Volg het zandpad naar rechts (in deze 

bocht is links een mooi kijkje op de 
Lage maden).

9  Smalbroeken
• Dit zandpad loopt langs het beekdal 

‘de Smalbroeken’ met het 
Smalbroekenloopje aan uw 
linkerhand. Aan de rechterkant ligt 
nog steeds het Koebroeksveld. 

• Het Smalbroekenloopje dat hier 
stroomt, is één van de diepjes die de 
Drentsche Aa van water voorzien. De 
naam ‘broek’ verwijst naar een 
laaggelegen gebied dat nat blijft door 
opwellend grondwater. Het smalle, 1 
km lange loopje ontspringt op het 
Ballooërveld.

10  Grondwatermeter
• Sla aan het eind van dit zandpad 

linksaf, richting de grondwatermeter. 
Een grondwatermeter is een buis met 
een schaalverdeling. Hierop valt af te 
lezen valt hoe diep het grondwater 
onder het maaiveld staat.

 
11  Voorde

• Vervolg de route over de brug of waag 
een sprong over de voorde van het 
Smalbroekenloopje. Een voorde is een 
doorwaadbare plaats in een beek of 
rivier. ‘s Zomers staat het loopje 
regelmatig droog.
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12  Granieten zuil
• Na de bocht ziet u, rechts in het veld, een 

granieten zuil. Het Harry de Vroome 
monument. Hij wordt gezien als een van 
de ‘geestelijk vaders’ van het stroomdal 
van de Drentsche Aa. In het monument 
zijn vier kijkgaten aangebracht met zicht 
op: de beek, het veld, het dorp en de es. 
Dit zijn de vier landschapselementen van 
het Beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa. 

13  Tichelhuis
• Achter de houtwal staat een bankje met 

zicht over het Tichelhuis. Hier werd in de 
middeleeuwen potklei gedolven om 
kloostermoppen van te maken. De 
restanten van de veldovens zijn 
teruggevonden in de randzone. 

14  Mooie doorkijkjes
• Loop terug naar het zandweg en vervolg de 

route over het zandpad. 
• Vergeet niet van de mooie doorkijkjes te 

genieten. Rechts kijkt u naar het 
Ballooërveld, links naar het beekdal van 
het Loonerdiep.

15  Steek de weg over
• Aan het eind van het zandpad staat een 

bankje om van het uitzicht te genieten. 
Even verderop gaat zandpad over in een 
fietspad. Steek de weg (visvliet) over en ga 
loop rechtsaf ongeveer 200 meter langs het 
fietspad.

16  Blikvanger
• Bij de wegwijzer en ‘blikvanger’gaat u 

rechtsaf de weg (Visvliet) over en volg het 
fietspad (rechts aanhouden) zo’n 800 
meter tot de grote zandvlakte. Hier komt 
Peelozand of poesjeszand van 3 ijstijden 
geleden (Elsterien) aan de oppervlakte. 

• Er staat een bankje voor een rustmoment. 
Als u geluk heeft, loopt de schaapskudde 
in het veld.

 
17  Picknickbank

• Blijf het pad volgen, ga bij de picknickbank 
met het pad mee naar rechts en weer naar 
links. Links van het pad ziet u een lange 
rechte ‘sloot’. Dit is een Duitse tankgracht 
uit de Tweede Wereldoorlog. Even verderop 
en wat verder op het Ballooërveld, ziet u 
enkele grafheuvels (ook wel tumuli 
genoemd). Het Ballooërveld wordt ook wel 
een Geschiedenisboek genoemd vanwege 
de vele cultuurhistorische sporen die nog 
aanwezig zijn. 

 
18  Tankgracht

•  Vervolg het zandpad en steek via de brug 
de tankgracht over.

  
19  Bord archeologische rijkdom

• Aan het eind van dit zandpad ziet u het 
bord “archeologische rijkdom van het 
Ballooërveld”.

• Ga hier rechts richting de schaapskooi van 
Balloo. 

  
20  Schaapskooi

• Neem even de tijd om de schaapskooi met 
wolatelier van Balloo te bekijken. Op het 
terras kunt een kop koffie/thee drinken. 
Naast de schaapskooi staat een 
informatiecentrum. Bij de schaapskooi is 
ook een fietsoplaadpunt en een toilet-
voorziening. U bent weer terug bij het 
startpunt van de wandelroute. 


