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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

 

-- Een afwisselende route, vanuit Rolde, langs Anderen en Balloo. Mooi Drentse AA gebied.  

1. 
ZIE TRAJECTKAART:  

Start Café Hofsteenge {in de cirkel)  Als u met de rug naar de ingang staat gaat u LA op de 

‘Gieterstraat’ en dan LA  ‘Hunebedweg’, (niet bordje hunebed volgen). Y splitsing rechts 

aanhouden en LA langs het kerkhof ‘Slokkert’.  Rechts zijn twee hunebedden D18 en D17 U 

kunt hier langslopen en u komt weer uit op hetzelfde pad. Einde van dit pad RA het 

wandelpad ‘Slokkert”  2 x kruising RD weg oversteken. Op de kruising, nadat u de witte brug 

bent gepasseerd, LA. Rechts is landgoed Tolhek.  

 

 

 

Afstand  : 18 KM 
Provincie  : Drenthe 
Plaats  : Rolde 
Vertrekpunt : Café Hofsteenge 
   : Hoofdstraat 23  

: 9451 BA Rolde 
    

Bijzonderheden : Rondwandeling Drentse                               
AA 
   : gebied langs 3 dorpen 
   : 50% onverhard 
   : versie Mei 2022 
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2. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Einde bocht LA en gelijk RA weg wordt 

verhard. Kruising met fietspad RD.  

Volgende pad RA  ‘Landrietendijk’. Kruising 

fietspad RD. LA ‘Nijhof’ langs de camping 

‘Liebe’ . Einde RA ’t Loeg’ daarna einde LA 

langs de doorgaande weg. Op de Y splitsing 

RA ri Eext.  Einde dorp LA ‘Anloërweg’ ri de P 

van Drentse AA.  (In de crikel, U kunt de route 

ook vanaf hier starten).  

Vlak voor de P, LA zandpad. Einde RA stukje 

langs de weg en weer LA zandpad. Einde LA 

oranje paaltje. Dan eerste RA, dat is langs de 

sloot,  tegenover een schuur. Voor water LA. 

RA over de betondam en voor bordje 

wandelspoor LA langs water (niet over het 

prikkeldraad heen). Langs water lopen tot het volgende slootje hier RA, het water is rechts 

van u.  

 

3. 
ZIE TRAJECTKAART: 

Einde van dit pad de weg oversteken en 

zandpad RD. In de bocht RA voor het bankje 

langs ri wandelspoor route. Doorlopen tot 

verharde weg hier RA. Verharde we gaat met 

een bocht naar links.  Vlak voor het stukje bos 

RA en einde weer RA.  Door het hek en u loopt 

langs een ‘monument’ voor het Pieterpad. 

Door het volgende hek en dan klein paadje RA. 

Aan het einde op het grote pad RA. RD/links 

aanhouden en aan het einde LA. Dan eerste 

paadje LA over de heide. Op de kruising RD 

totdat u weer op het grote pad met fietspad 

bent. Hier RA en doorlopen tot voorbij schaapskooi.  LA ri Balloo.  
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4.  
ZIE TRAJECTKAART: 

In Balloo RD bij kruising. Daarna is er 

RA een Theeschenkerij ‘Balloohoeve’. 

De route gaat RD. Vlak na de 

volgende verharde weg LA, is een 

zandpad, ga hier LA. U komt uit op de 

GAM van Muyzenbergpad. Ga hier LA 

en dan eerste pad RA. Verrvolgens 

einde pad weer RA  op de 

Kon.Wilhelminalaan. U komt uit bij de 

drukke !! Asserstraat. 

Steek deze over  en volg de Kon 

Wilhelminalaan. Pad gaat RA. Eind 

van dit pad LA. Ga volgende pad RA. 

U loop voorbij de Joodse 

begraafplaats. Ga aan het eind LA aan 

de rand van het bos. 

 

 

5. 
ZIE TRAJECTKAART: Na de volgende bocht gaat 

het pad het bos in blijf rechts 

aanhouden. Kruising RD dan LA langs de rand 

van de heide. Steeds RD lopen totdat u weer in 

het bos bent. U komt op een kruising met 

meerdere bospaden, ga hier RA, zie tennisbanen 

schuin voor u, u loopt hier klein stukje  achter 

langs. De tennisbanen zijn aan uw linkerhand.  

Ga halverwege RA en vlak voor de weilanden LA 

en gelijk weer LA. Blij LA aanhouden en u komt 

weer bij de tennisbannen.  

G hier  RA voor de velden deze zijn links van u. 

Tussen zandverstuiving (rechts) en sportvelden 

(links) doorlopen tot de weg. Hier LA.  Doorlopen 

en dan trottoir volgen en RA ri andere richtingen 

‘Grote Brink’. U komt dan langs de molen. LA 

kruising ‘Grolloërstraat’ en voorbij Plus weer ri. start. 
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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 
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