Trage Tocht Schoonoord
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Boswachterijen Sleenerzand en Schoonloo
Een wandeling van 15 km in Midden-Drenthe vanuit Schoonoord, vrijwel uitsluitend over
onverharde paden. Wat een stilte en rust hier! We starten bij het Openluchtmuseum Ellert
en Brammert. Bij het 100 jarig bestaan van Schoonoord in 1954 werd een aantal van de
eerste plaggenhutten en veenhuisjes nagebouwd op een perceel heideveld aan de
Tramstraat, wat is uitgegroeid tot het huidige openluchtmuseum. We lopen de bossen
van boswachterij Sleenerzand in. In dit bosgebied zijn nog veel sporen van vroeger te
vinden, zoals gletsjerkuilen, grafheuvels, een hunebed en een urnenveld. De route
vervolgt langs bosranden van de boswachterij Schoonloo en langs de Meeuwenplassen,
een uitgestrekt heideveld met vennen. Via een prachtige bomenlaan steken we het
boerenland van het Orvelterveld over. Het laatste deel van de wandeling loopt weer over
een heideveldje met vennen, waar Schotse Hooglanders grazen en door de bossen van
het Sleenerzand.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte Ellert en Brammert loop je naar het bord ‘Einde Schoonoord’.
Tussen huisnummers 83 en 81 linksaf, een onverharde weg. Even verder loop je het bos
in. Op een kruising rechtsaf, je passeert een bordje van Staatsbosbeheer ‘Sleenerzand’.
Dit pad blijf je ruim 1 km steeds rechtdoor volgen tot een veelsprong van paden. Hier, bij
P-63430/002 loop je nog even rechtdoor tot de volgende P. Voor deze P-23157, bankje
en infopaneel over Sleenerzand, neem je de eerste bosweg met asfaltfietspad linksaf. Op
een kruising bij P-23156/001 ga je rechtsaf, ook weer een bosweg met asfaltfietspad,
Kwekebosweg. Deze weg 1,3 km steeds rechtdoor volgen. Ook op kruising bij P23160/001 rechtdoor. Op de hoek van het bos aan je linkerhand ga je linksaf, een pad in
de bosrand. Doorlopen tot je uitkomt bij een grassige weg met asfaltfietspad.
2. Hier ga je rechtsaf. Je loopt het bos uit en komt in het boerenland. Op een kruising
met een asfaltweg, Orvelterveld, bij P-23161/001 rechtdoor de onverharde weg
vervolgen. Je passeert een bordje van Staatsbosbeheer ‘Boswachterij Schoonloo’. Bij een
driesprong op de hoek van het bos aan je linkerhand ga je rechtdoor. Aan je rechterhand
passeer je een bankje. Je loopt nu weer in het bos. Op een vijfsprong bij een bankje op
een heuveltje aan je linkerhand ga je rechtdoor langs een houten afsluitboom. Nu deels
ook een grassige keienweg. Na ca. 350 meter op de eerste kruising linksaf, een grassig
bospad. Dit pad steeds blijven volgen. Je loopt langs de kop van een heideveld. Nu blijf je
het pad langs het hek van gaas langs de open vlakte meebuigend ruim 1 km steeds
volgen.
3. Aan het eind voor een akker ga je linksaf (aan je rechterhand een houten afsluitboom
en een steen met nummer 165). Dan loop je langs de andere kop van het heideveld, met
aan je rechterhand boerenland. Je passeert een ven aan je linkerhand. Op de driesprong
met een pad naar rechts ga je rechtdoor. Even verder waar het hek van gaas naar links
draait op een driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor, een grassig pad langs
de bosrand. Nu neem je na ruim 400 meter het eerste pad naar rechts, een grassig pad
tussen bomen. Je komt uit op een kruising met een asfaltweg. Hier ga je rechtdoor,
asfaltweg. Je passeert De Wenning (zelfbediening koffie en thee). Dan wordt het een
klinkerweg.
4. Op kruising met de asfaltweg Orvelterveld rechtdoor, nu weer een grassig bospad in
de bosrand. Je passeert een heideveldje aan je linkerhand. Doorlopen tot een klaphekje.
Door het klaphekje en op de grindweg rechtsaf. Je loopt over een heidegebiedje met
vennen. Je komt bij een houten hek. Hier voor dat hek even naar links en weer naar
rechts en dan weer rechts naar via een veerooster naar een kruispunt, waar je weer
linksaf gaat (eigenlijk ga je dus gewoon rechtdoor). Je loopt over een grassige keienweg.
Op een kruising rechtdoor. Op een volgende kruising met een zandweg met fietspad ga
je rechtsaf, een pad in de bosrand.
5. Nu ga je na ruim 650 meter, pal voor een pad naar rechts, linksaf het fietspad over in
de richting van een infopaneel over de zandhagedis. Je volgt een grassig bospad. Op de
eerste kruising linksaf, een brede bosweg bij een paaltje met gele kop. Deze weg steeds
rechtdoor volgen, zijpaden negeren. Op een brede splitsing met keienweg rechtdoor,
fietspad oversteken en rechtdoor. Deze brede bosweg volgen. Op een vijfsprong
rechtdoor. Je passeert een bankje met uitzicht over een heideveld aan je rechterhand. Op
een kruising bij een steen met nummer 217 rechtdoor. Dit pad uitlopen tot de asfaltweg.
Hier ga je rechtsaf, terug naar de bushalte (of verder naar de parkeerplaats).

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Schoonoord, bushalte Ellert en Brammert.
Parkeren
parkeerplaats bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
Openbaar vervoer
Schoonoord, bushalte Ellert en Brammert, lijn 21 tussen Emmen en Assen, rijdt alle
dagen van de week.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
op het terrein van het Openluchtmuseum (entree € 6,-) is de Herberg, Zelfbediening koffie
en thee bij boerderij De Wenning en (niet aan de route) in het centrum van Schoonoord.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-schoonoord/14773/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

