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Zweeloo

De nummers op de kaart corresponderen met
de routebeschrijving. De rode stippen (met
nummer) geven achtergrondinformatie in
de pdf.
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Oosterhesselen

2 De essen van Oosterhesselen

• U steekt de doorgaande weg over en
loopt verder richting Zweeloo.
• Ga op de kruising rechtsaf de zandweg op.
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Lengte route 19 km
In tweeën te splitsen:
• Lus Oosterhesselen (12 km) 1-5 en dan naar
punt 15.
• Lus Zweeloo (8 km) 10-15 en dan naar
punt 5.

• Vanaf Café Deen gaat u linksaf. U passeert
de kerk en loopt richting Sleen.
• Na huisnummer 24 gaat u linksaf over de
klinkerweg.
• Neem hierna het eerste zandpad naar
rechts.
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Aalden

Bistro Tante Sweel,
Hoofdstraat 15, 7851 AA Zweeloo
(punt 10 in de route).

1 Voormalig tramstation
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Startpunten
Café Restaurant Deen,
Burg. De Kockstraat 34,
7861 AD Oosterhesselen (punt 1)

Honden
Honden toegestaan mits aangelijnd.
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3 Veenakkersweg

• Op de volgende kruising gaat u linksaf.
• Ga aan het eind van de weg rechtsaf.

4 Het Bodenpad

• Na ongeveer 50 meter gaat u linksaf
door twee hekken. U volgt het pad door
het weiland. Dit is het Bodenpad.
• U gaat twee keer over een bruggetje.
• U verlaat het Bodenpad weer door een
hek en gaat rechtsaf.

5 Aalderesch

• Neem nu het eerste pad linksaf dat u
over de Aalderesch naar Aalden brengt.

6 Aalden, ‘t anhollen weerd

• Na de eerste boerderij gaat u linksaf.

7 Oud-Aalden

• Op de volgende kruising gaat u
rechtsaf.
• Ga op de volgende kruising rechtdoor.
• Hou vervolgens op de splitsing rechts
aan.

8 De nieuwe Westerstroom

• Aan het eind van de weg loopt u
rechtdoor een smal pad in,
Dichtersroute.
• Na het bruggetje blijft u het pad volgen.
• Aan het eind van het pad gaat u op de
zandweg linksaf.

9 Zweeloo

• U komt uit op de doorgaande weg in
Zweeloo waar u linksaf gaat.
• Op de driesprong met wegwijzer gaat u
richting Emmen.

10 Van Gogh en Liebermann

• Na het café neemt u de tweede weg
rechts, Marktstraat.
• Blijf op de kruising rechtdoor lopen.

11 Wheempad

• Op de volgende splitsing blijft u
rechtdoor lopen, Wheempad.
• U komt op een kruispunt uit waar u
linksaf gaat.

12 Een schilderachtig kerkje

• Tegenover de kerk neemt u de weg
rechtsaf langs de parkeerplekken.
• U houdt in de bocht links aan.
• In de volgende bocht neemt u linksaf
het zandpad.
• Bij het begin van een klinkerweg gaat u
rechtsaf.

13 Groenlandjes in de Stroeten

• Even later gaat u rechtsaf een
boerenpad op.
• Blijf dit pad langs de Stroeten volgen
tot de doorgaande weg van Zweeloo
naar Benneveld.
• Steek de weg over en ga op het
fietspad linksaf.

14 Westerstroom

• Na ongeveer 250 meter neemt u het
zandpad rechtsaf.
• Hou in de volgende bocht links aan.
• Na het brede water blijft u dit pad
volgen.

15 Westersteeg

• Aan de rechterkant ziet u een
bruggetje. Blijf rechtdoor lopen.
• In de volgende bocht wordt het pad
een klinkerweg. Hier gaat u linksaf.

16 Geen bonen in Benneveld

• Na het plaatsnaambord Benneveld
gaat u op de doorgaande weg rechtsaf.
• Op de driesprong bij de Kampweg blijft
u rechtdoor gaan.

17 Huismaten

• Na huisnummer 39 gaat u rechtsaf.
• Ga aan het eind op de T-splitsing
linksaf, de weg wordt een zandpad.
• Loop door tot de verharde weg.
• Neem daar het naastliggende fietspad
rechtsaf tot het eind van de weg.

18 De Klencke

• Steek de weg over en ga op het
fietspad rechtsaf.
• U passeert een brug. Even later ziet u
rechts De Klencke liggen.

19 Louis XV op het Drentse platteland

• Op de driesprong gaat u linksaf, Oude
Tolhuisweg.
• Aan het eind van het weiland rechts
van u, gaat u rechtsaf langs een
afsluitbalk het bos in.
• Aan het eind van dit pad gaat u linksaf.

20 De schoonheid van het Klenckerveld
• Vóór het hek gaat u op de kruising
rechtsaf.
• Blijf dit pad volgen.
• Na het heideveld komt u bij een akker
uit. Het pad maakt een bocht naar
rechts.
• U komt op een fietspad uit waar u
linksaf gaat.

21 Edveensweg

• Na het plaatsnaambord
Oosterhesselen gaat u linksaf,
Bergakkers.
• Ongeveer 50 meter na de bocht gaat u
linksaf een bospad in.
• Op de driesprongen moet u rechtdoor
blijven lopen.
• Ook op de volgende kruisingen gaat u
rechtdoor. Blijf steeds zoveel mogelijk
rechtdoor lopen.
• Aan het eind van het pad gaat u nog
vóór de bosrand rechtsaf.

22 Oosterhesselen

• U komt op de verharde weg uit. Ga hier
rechtsaf.
• Aan het eind van de straat loopt u als
het ware rechtdoor, Burg. De
Kockstraat.

23 Langs kerkhof

• Tegenover huisnummer 45 gaat u
linksaf.
• Ter hoogte van de zijingang van het
kerkhof slaat u rechtsaf.
• Aan het eind van het pad gaat u
rechtsaf en loopt u terug naar het
startpunt.

