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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een afwisselende route, in de kop van Overijssel op de grens met Friesland. Landelijk met bos en 

heide. Mooie vennen en vooral landelijk. 

 

Ter info: voor de beschrijving van deze route maak ik gebruik van de wandelknooppunten 

routes in de kop van Overijssel. Soms wijk ik ervan af dan vermeld ik dat. Ik noem de 

kleur van de route en soms een nummer van een knooppunt. Wanneer een route twee 

kleuren heeft noem ik steeds 1 kleur. 

 

 

Als u de horecagelegenheid verlaat gaat u bij de uitgang op de weg RA. Ga RA bij punt A41, 

dit is de gele route en loopt langs het vakantiepark ‘De Weerribben’. Op en gegeven moment 

gaat het pad met een bocht naar rechts maar de gele route RD langs het Klimpark van 

Paasloo dan RD tot de N761 hier RA en dan LA weg oversteken,  rechts langs het huis kleine 

paadje,  gele route blijven volgen. RA bij punt A48 nog steeds gele route. U loopt op de 

grens van Friesland en Overijssel langs het ‘landgoed Spinnerskaamke’.  U kunt na ong. 700 

mtr LA om twee mooie vennen te bekijken. Dan terug gele route verder volgen, deze gaat 

aan het einde RA met een klein bospaadje. U komt u op de verharde weg bij punt A49 hier 

gaat u LA verder met de blauwe route. Bij punt A59 gaat u RD en even verder LA, hier pakt 

u de groene route op. U blijft de groene route volgen door het bos en over de heide. U komt 

bij de verharde weg hier LA en dan weg oversteken en RA langs het info bord over de 

‘Blesdijkerheide’.  

 

Afstand  : 21 KM 
Provincie  : Overijssel 
Plaats  : Paasloo 
Vertrekpunt : ’t Binnenhof Restaurant
   : Binnenweg 12  
   : 8378 JJ Paasloo 

: (bij vakantiepark de Weerribben) 
 
Bijzonderheden : 70% onverhard 
   : Landelijk, bos en heide 
     

   : versie Augustus 2017 
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Zie trajectkaartje: pijl is vanaf infobord over 

Blesdijkerheide. Nog steeds de groene route 

blijven volgen. Op de kruising moet u LA (RA 

staat een bankje) groene route blijven volgen en 

aan het einde weer RA. Dan komt u langs een 

ven aan uw rechterkant. Vanaf de kruising ( in 

de cirkel)  na het ven de groene route niet meer 

volgen. De groene route gaat LA ri ‘De Blesse’. 

Deze route gaat RA. 1e pad  klein graspad  RA, 

dit kleine pad gaat over een walletje en slingert 

dan een stukje door het bos. Op de Y rechts 

aanhouden en volgende pad LA.  Einde pad RA 

dit pad gaat met een bocht naar links en u loopt 

dan langs een slootje. Bij het eerste pad RA het 

bos weer in. Op de kruising LA langs het bankje. 

U hebt nu een rondje gelopen want op de 

heenweg bent u hier andere kant op gegaan.  U 

loopt RD tot aan de verharde weg ‘Eikenlaan’ 

hier RA.  

 

Op de kruising LA ‘Friese Veldweg’ .  Deze weg gaat met een bocht naar rechts,  voorbij de 

bocht gaat u LA ‘Boslaan’ en u komt weer op de groene route. Na punt A55 volgt u de rode 

route RD.  Bij de kruising met de ‘Paasloregel’ RD.  Bij het stukje bos RD, de rode route LA 

maar u loopt nog een klein stukje RD, dan 1e pad LA en op de Y RA. 1e pad RA en RD een 

rondje door het bos. Einde RA,  u staat weer aan de rand van het bos, bij een bankje en info 

bord ’Heideveld’.  Hier RA langs de bosrand blijven lopen en de rode route weer volgen.  Bij 

punt A56 RA rood blijven volgen. U steekt de N761 weer over en gaat op het fietspad RA. 

Gelijk onverharde pad LA. Hier kunt u LA naar ‘Jan’s Maria kapel’  aan het einde van dit 

bospaadje.  Hierna weer terug lopen. 

Rode route verder volgen. U komt weer op een verharde weg. Dan na de boerderij (rechts) 

schuin achter de bomenrij RA ri de ‘Basserweg’.  Hier RA u blijft de ‘Basserweg’ RD volgen 

tot begin van Basse rode route gaat LA deze niet meer volgen.  

Vervolgens in Basse RA op het onverharde pad ‘Schapendrift’. U komt opnieuw bij de N761. 

Ga hier LA langs het fietspad . Weg oversteken RA ‘Dennenweg’  na 100 mtr LA bospad en 

einde RA en dan LA vanaf hier oranje volgen. Bij punt A54 LA oranje blijven volgen. U loopt 

een ronde door het bos langs de ‘Kunstbunker van Paasloo’ .  Bij het hek van de Paasbunker 

RD en einde RA en dan einde LA op de verharde weg ‘Paasloregel’  

U komt weer bij de N761 hier oversteken en langs het fietspad RA. U loopt langs het 

zwembad. Vervolgens LA bij punt A53 oranje volgen.  Oranje blijven volgen LA door het 

bosje en doorlopen tot de verharde weg ‘Westerwold’ daar RA. De oranje route gaat LA deze 

niet meer volgen maar ‘Westerwold’ blijven volgen RD. U ziet weer pijlen van de blauwe 

route en gaat RD ‘Westerwold’ nog steeds blijven volgen. De weg gaat met een bocht naar 
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links en wordt ‘Hooiweg’ bij punt A47 hier RD/Links aanhouden blauwe route. Bij punt A46 

blauwe route blijven volgen RD ‘Meenteweg’ . Bij punt A45 bij picknick RA blauwe route. Bij 

punt A44 LA bij picknickplaats groene route oppakken door het bos. Groene route maakt een 

rondje door het bos.  Eerste Y rechts aanhouden daarna steeds links aanhouden de groene 

route volgen. Uiteindelijk verlaat u het bos na een afsluitbalk en komt weer op de verharde 

weg. Hier RA nog steeds groene route. Dan bij het fietspad na de boerderij gaat de groene 

route LA , maar u loopt RD en bent nu weer op de blauwe route bij punt A43. Einde RA en 

gelijk LA bij punt A42. Blauwe route volgen tot beginpunt. Zie borden Vakantiepark ‘De 

Weerribben’. 

U kunt nog een stukje RD lopen richting Paasloo dat is ongeveer 800 mtr. In Paasloo staat 

een prachtig kerkje.  OP de begraafplaats licht dichter J.C. Bloem Begraven. Er staat een 

beeld van hem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen..  
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 

https://www.facebook.com/wandelvanuit

