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Groller wandelroutes 
 
De Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) zet zich in voor de leefbaarheid van het 
dorp Grolloo en Omstreken.  
 
In 2003 zijn de Groller veld- en eswandelroutes gepresenteerd. Op dat moment lagen er al langere 
wandelroutes op de plank, maar nog onvoldoende om een boekje samen te stellen.  
 
We hebben heel veel positieve reacties in ontvangst mogen nemen over de eerste boekjes. De 
achtergrondinformatie en de routes bleken zelfs voor mensen die reeds langer in Grolloo wonen 
verrassend te zijn. Dit geeft de burger moed en dus is de samensteller aan de slag gegaan om 
wandelroutes op papier te zetten van een wat langere afstand. 
 
Medio 2004, was het dan zover. Met enige trots presenteerden we 4 routes van ongeveer 13 km. 
Deze routes zijn ieder uit te breiden tot ongeveer 23 km. 
 
In 2022 is een deel van de routes niet meer te lopen vanwege het feit dat Staat BosBeheer heeft 
gemeend grote delen van het bos af te sluiten door hier bomen over de wegen te gooien. We waren 
daarom genoodzaakt een groot deel van de routes te herschrijven. 
 
De VDGO wenst u veel wandelplezier!  



Geachte wandelaar, 
 
U hebt hier de routebeschrijving. Ik heb getracht e.e.a. zo goed mogelijk te omschrijven. U treft de 
volgende punten aan. 
Op de route omschrijving staan aanwijzingen die u leiden naar het juiste eindpunt. Voor elke 
omschrijving staat een reeks getallen. Het eerste getal is het routepunt. Vervolgens ziet u twee 
kolommen, waarin de gelopen meters staan vermeld. De eerste kolom voor de lange afstand en de 
tweede voor de korte route(s). Verder wordt de kompasstand weergegeven als extra aanwijzing. U 
kunt de route echter ook uitstekend lopen zonder kompas. 
In een overzicht is weergegeven welke horeca of snackverkooppunten u op de routes kunt vinden. U 
bent natuurlijk wel afhankelijk van de openingstijden van deze gelegenheden. Neem zelf voldoende 
proviand en drinken mee of informeer van tevoren. 
 
De tocht gaat ook over zandpaden en natte weilanden dus het dragen van goede schoenen is aan te 
bevelen. 
Tevens wordt op sommige routes over schouwpaden gelopen. Het huidige maaibeleid (2009) zorgt er 
voor dat hoge begroeiing het lopen lastig maakt. Voor een eventuele alternatieve route ben u dan 
aangewezen op de kaart. 
 
Mocht u opmerkingen of suggesties hebben m.b.t. de routes of het boekje geef dit dan even door. 
Dat kan via het contactformulier op de website van dorpsbelangengrolloo.nl 
Veel plezier! 
 
Bertus Reinders  
Augustus 2004/2009/2022 
 

 

 

  



Bezienswaardigheden, attracties en horeca 
 

Veen-, hei-, bos- en beekroute 14 en 23 km      

 

Bezienswaardigheden Binnen 100 m Binnen 500 m  

Attracties 
14 
km 

23 
km 

14 
km 

23 
km 

Zwemplas Ieberenplas X     X 

Zandspeelplaats SBB   X     

Jeneverbessen nabij Schoonloo   X     

De Strubben Schoonloo X X     

Tooms tuinbeeldenboerderij - Schoonloo   X X   

Tingieterij - Schoonloo   X X   

Het Grollerholt - oud bestuurscentrum X X     

Café-restaurant     

CR Hofsteenge - Grolloo X X     

CR Gerrie - Grolloo X X     

Hotel De Koekoekshof - Elp       X 

De Strohoed - pannenkoekenrest. - Elp   X     

Herbergh De Loohoeve - Schoonloo   X X   

CR Hegeman - Schoonloo X X     

IJs of snacks ('s Zomers)         

Supermarkt Grolloo X X     

Kiosk Ieberenplas X     X 

Camping De Warme Bossen - Schoonloo X X     

      

Drouwener- en Gasselterveldroute 15 en 23 km      

 

Bezienswaardigheden Binnen 100 m Binnen 500 m 

Attracties 
15 
km 

23 
km 

15 
km 

23 
km 

De Kleine Moere - recreatieplas X X     

Natuurreservaat - Drentse schapen   X X   

Graszodenbedrijf (o.a. t.b.v. Arena)   X     

Café-restaurant     

CR Hofsteenge - Grolloo X X     

CR Gerrie Grolloo X X     

IJs of snacks ('s Zomers)     

Supermarkt Grolloo X X     

De Kleine Moere - Grolloo X X     

De Groller Deel - Grolloo X X     

  



Broekstreekroute 11 en 21 km 

 

Bezienswaardigheden Binnen 100 m Binnen 500 m 

 

Attracties 
11 
km 

21 
km 

11 
km 

21 
km 

Natuurwandelroute Berenkuil X X     

Grafheuvels   X     

Gallerie De Kiekkast - Ekehaar   X     

Wandelroute de 8 van Amen   X     

Kijktuinen Cottage Garden X      X 

Café-restaurant     

CR Hofsteenge - Grolloo X X     

CR Gerrie - Grolloo X X     

CR Popken - Ekehaar   X     

Bruin café De Amer - Amen       X 

IJs of snacks ('s Zomers)     

Supermarkt Grolloo X X     

Camping De Berenkuil - Grolloo X X     

IJsboerderij De Bosaardbei - Amen       X 

 

 

Bosrand- en sterrenroute  11, 15 en 23 km     

 

Bezienswaardigheden Binnen 100 m Binnen 500 m 

 

Attracties 
11 
km 

15 
km 

23 
km 

15 
km 

23 
km 

Bospad en Melkwegpad     X X   

Herinneringscentrum     X     

Monument Kamp Westerbork   X     X 

Radiotelescopen X X     X 

Grenssteen Dove Wander     X     

Café-restaurant      

CR Hofsteenge - Grolloo X X X     

CR Gerrie - Grolloo X X X     

Camping Restaurant Dianaheide         X 

Herinneringscentrum     X     

IJs of snacks ('s Zomers)      

Supermarkt Grolloo X X X     



  



Veen-, hei-, bos- en beekroute  14 en 23 km 
 

nr mtr. mtr. richting Omschrijving 

  14km 23km       

1 0 0     We starten bij de Vredesboom (ook wel Vrijheidsboom) en lopen 
in westelijke richting, de Middenstreek in. 

2 258 258     We steken de kruising over en vervolgen de route over de 
Amerweg. 

3 472 472     We volgen de bocht naar links. 

4 508 508     We gaan einde weg rechtsaf, de Amerweg vervolgen. Richting 
Amen. De Zuiderstraat was vroeger slechts een zandweggetje en 
geen doorgaande weg. 

5 604 604 0 N Bij paddestoel 20871 gaat u in zuidelijke richting, naar Elp 
(Elperweg). 

6 1404 1404     Bij paddestoel 20872 richting Elp het bos in. Na 50 meter gaat u 
rechts het fietspad op. 

7 2374 2374 100 O Voor bosperceel 98 gaat u links. Dit is de weg tussen de 
bospercelen 99 en 105. 

8 2764 2764     Daarna  de 1e weg rechts. Tussen de bospercelen 99 en 100. 

9 3194 3194 80 O U gaat nu voor bosperceel 85 naar links. Tussen de  bospercelen 85 
en 100. U komt langs het Grolloërveen. 

10 3544 3544 165 Z Ga de 1e weg rechts. Tussen de bospercelen 84 en 85. 

11 4334 4334 188 Z Het fietspad moet u oversteken (rechtdoor). 

            

          Hier splitst de route zich. Voor de 14 km tocht kunt u verder met 
punt 12.  

          De 23 km tocht gaat verder met punt 23. 

            

12 4504 4504 138 ZO Na 170 meter wordt dit keienpad gekruist door wandelpaden. U 
gaat hier links. Tegengestelde richting blauwe paaltjes route. 

13 4964 4964 130 ZO U volgt na het oversteken van het fietspad, de eerste zandweg 
rechts, richting de Ieberenplas, tussen bospercelen 50 en 51 door. 
U houdt vervolgens links aan en gaat de parkeerplaats op. 

14 5134 5134 32 NO Ongeveer in het midden van deze parkeerplaats t.h.v. het 
toiletgebouwtje gaat u links het bospad in. U bevindt zich op het 
Uteringskamp, een groepskampeerterrein van SBB. 

15 5444 5444 130 ZO U gaat de eerste zandweg rechts. 

16 5674 5674 60 NO Aan de rand van het bos aangekomen gaat u links. 

17 6304 6304 128 ZO U volgt de bosrand langs de percelen 53 en 54. Einde weg gaat u 
rechts. 

18         U volgt dit zandpad tot aan het fietspad. 

19 6984 6984 154 ZO Op het fietspad gaat u rechts, richting Schoonloo. 

20 7294 7294     Vervolgens steekt u de straat over en loopt de Hoofdstraat in. U 
bent nu in Schoonloo. (na 6,74 km) 

21         Indien u iets wilt nuttigen loopt u bij punt 25 even 50 meter door. 
Rechts aan de Hoofdstraat bevindt zich café-restaurant Hegeman. 

22 7394 7394 36 NO Linksaf de Schoolstraat in. 



 

          Hier komen de twee routes weer bij elkaar. 

          De 14 km route gaat verder bij punt 56. 

            

23 4504   278 W Nu gaat u rechts het wandelpad op bij een rood paaltje. 

24 4784   210 ZW Bij een blauw paaltje moet u het zandpad schuin oversteken. 

25 5104   230 ZW Einde weg rechts. 

26 5514   186 Z Voor bosperceel 42 links over het bruggetje. 

27 5924   246 ZW Het pad volgen de verharde weg en het fietspad oversteken. U 
bevindt zich nu bij het Elperzand, u loopt langs de grasrand 
rechtdoor. 

28     118 ZO Rechtdoor een zandpad in voor bosperceel 15 links. Dit is de gele 
route. 

29 6384   180 Z Bij het voetpad rechts. 

30 6714   328 NW Het zandpad oversteken. Einde weg rechts. 

31 6854   170 Z De 1e weg links tussen de bospercelen 13 en 14 door. 

32 7164   300 NW U zit nog steeds op de gele route en moet dus voor bosperceel 8 
rechts. 

33 7474   224 ZW Op de kruising naar links tussen de bospercelen 8 en 9 door. 

34 8304   138 ZO Einde weg links. U loopt nu op een verharde weg. 

35 8864   198 Z Einde weg rechts, de Schapendrift op richting Elp. 

36 8954       ELP  

37 9274   70 O Einde weg links. U komt in de Hoofdstraat die overgaat in de 
Boerstraat, u volgt nu de Drentse bosroute. 

38 9674   104 O Bij de paddestoel 22476 gaat u links, de Schoolweg in. 

39 9804   90 O Steek het fietspad en de weg over. U heeft zojuist Elp verlaten. U 
ziet aan uw rechterhand pannenkoekenhuis De Strohoed, hier zou 
u wat kunnen nuttigen. 

40 10834   52 NO U bent nu op de Egbertsweg en kruist de Elperstroom. Bij de 
kruising houdt u links aan en komt op De Rie. 

41 11804   20 N Overgang zandpad, bij het fietspad aangekomen gaat u links over 
het veerooster. 

42 12204   342 N Het fietspad volgen en voor het bos links het zandpad op (in de 
2de scherpe bocht). 

43 12464   60 NO Na het klaphek rechtdoor over de Elperstroom voor bosperceel 
204 rechts. Het pad langs de Elperstroom volgen tot verharde weg.  

44         Op verharde weg links. 

45 13144   22 N U gaat vervolgens direct rechts. U komt nu op de Olle Hulleweg. 

46         Na parkeerplaats/picknickplaats rechts bij het witte paaltje. Door 
het weiland over het bruggetje. Het Zwattepad volgen. 

47 13984   50 NO Links het fietspad op. 

48 14744   6 N Eerste zandpad voor bosperceel 124 links. 

49 15084   76 O Eerste zandpad (na slagboom) rechts door het klaphek. 

50 15654   236 ZW Einde weg fietspad links. 

51 15874   300 NW Eerste weg rechts, weg oversteken, de Hoofdstraat in. 

52 16004       SCHOONLOO  

 



 

 
 
 
 

  

53         Weg Schoonloo-Borger oversteken. Hoofdstraat volgen. 

54         Hier bevindt zich café-restaurant Hegeman. Hier zou u wat kunnen 
nuttigen. 

55 16424   36 NO Rechts de Schoolstraat in. 

            

          Hier vervolgt de 14 km route zijn weg weer. 

            

56 16554 7524 312 NW In de 1e bocht links voor huisnummer 5 het bos in. 

57 16554 7524 62 NO Eerste splitsing rechts, tweede splitsing links, derde splitsing rechts 
de heuvel op, na de heuvel links, daarna rechts bij een bankje, na 
het bankje rechtdoor. Volgende splitsing rechts, u komt nu op een 
fietspad, hier slaat u rechtsaf (zie kaartje Strubben). 

58 17974 8944 16 N Bij paddestoel 23369 1e weg links richting Grolloo. 

59 18564 9534 0 N U gaat rechtdoor bij de volgende splitsing. 

60 20354 11324 230 ZW U gaat links bij de volgende splitsing, u bevindt zich nu op de 
Boerhaarsweg. 

61 21341 12311 263 W Op Y-splitsing rechts aanhouden. 

62 21392 12462 207 ZW Linksaf in de volgende bocht het bosje in. Dit is het Grollerholt. 
Volg het pad. 

63 21622 12592     U komt bij een gedenksteen (Mal Jan genoemd in de volksmond) 

64 21889 12859 327 NW U verlaat het Grollerholt via de laan (kan begroeid zijn) en gaat op 
het fietspad rechts. 

65 22348 13318 261 W Ga linksaf Grolloo binnen via de Schoonloërstraat. 

67 22975 13945 333 NW Loop rechtdoor. De Schoonloërstraat gaat over in de Hoofdstraat. 
U komt uit bij de Vredesboom, het start- en eindpunt van deze 
route. 



  



Drouwener- en Gasselterveldroute  15 en 23 km 
 
 

nr mtr. mtr. richting Omschrijving 

  23km 15km       

1 0 0 152 ZO U start bij de Vredesboom (ook wel Vrijheidsboom) en loopt in 
zuidelijke richting, de Hoofdstraat in. 

2 36 36 73 O U neemt links de weg langs de Nederlands-Hervormde kerk en de 
begraafplaats. 

3 184 184 164 Z U gaat op het fietspad rechts. 

4 324 324 75 O Vervolgens links de Meerkampsweg op. (U steekt de N376 over.) 

5 1161 1161 52 NO U gaat over de es, einde weg, links het Oosterpad op. U komt uit 
op het Oostereind en loopt in oostelijke richting, rechtsaf richting 
Papenvoort. 

6 1491 1491 150 ZO U neemt de eerste zandweg rechts, langs de bosrand. U wandelt 
langs recreatieplas "De Kleine Moere". 

7 1841 1841 86 O Hierna gaat u links het bos in. U loopt richting zandgat "De 
Moere" en achter het landgoed met de zelfde naam langs. 

7 2401 2401 122 ZO U neemt de derde zandweg rechts. Deze loopt schuin t.o.v. de 
weg waarop u loopt. 

8 2961 2961 168 Z U komt op een asfaltweg. Dit is de Tienmaatsweg. U gaat rechts. 

9 3281 3281 124 ZO Op de T-splitsing gaat u rechtdoor. 

10 3471 3471 54 NO U neemt het fietspad links bij paddestoel 23370/001. De 
graslanden aan weerszijden van het diepje zijn al eeuwenoud. 

11 3921 3921 77 O Daar waar het fietspad naar links buigt, gaat u rechtdoor het bos 
in. 

12 4251 4251 135 ZO Op de volgende kruising rechts, tussen de percelen 93 en 94 
door. 

13 4791 4791 88 O Volgende kruising links, richting het Meindertsveen. 

14 4981 4981 353 N Op T-splitsing met bankje gaat u links. 

15 5201 5201 82 O Vervolgens gaat u 1e weg rechts, langs het veen. U loopt 
rechtdoor. 

16 5781 5781 354 N Aan het eind van perceel 110 en 111 gaat u linksaf. 

17 6161 6161 75 O Op de volgende kruising gaat u naar rechts. 

18 6251 6251 73 O Na 90 m links aanhouden. 

19 6371 6371 322 NW Op kruising van wandelpaden links aanhouden. U loopt links rond 
het ven. 

20 6971 6971 94 O Aan het eind van dit pad komt u op een gedeeltelijk verharde 
zandweg. U slaat rechts af. 

21 7171 7171 4 N Vervolgens loopt u links de zandweg in, welke u naar de weg 
Rolde-Borger leidt. 

22 7301 7301 314 NW U steekt de weg over. Pas op! Hier wordt vaak erg snel gereden. 
Op het fietspad gaat u naar links. 

23 7411 7411 78 O Na goed 100 m gaat u rechts langs de bosrand.  

            

          Hier splitst de route zich. Voor de 15 km tocht kunt u verder met 
punt 24.  



 

          De 23 km tocht gaat verder met punt 31. 

            

24   7511 352 N U gaat de eerste zandweg links in. 

25   7761 352 N Aangekomen bij de bosrand, gaat u nagenoeg rechtdoor. U loopt 
rechts langs perceel 46. U loopt steeds rechtdoor. 

26   8591 270 W U komt op een fietspad. Hier slaat u links af. U passeert het 
Internaat Papenvoort. 

27   9761 208 ZW U kruist de weg Rolde-Borger en volgt het fietspad richting 
Grolloo. 

28   10321 325 NW U volgt het fietspad totdat u rechts het brede bospad tussen de 
percelen 37 en 38 op kunt. (Dit is bij steennummer 51 rechtsaf.) 

29   11131 266 W U volgt deze weg totdat u op een asfaltweg komt. U gaat hier 
linksaf. Deze weg is genaamd De Lagen. 

30   11721 186 Z U kruist een diepje. Op de kaart is dit punt 58. U slaat linksaf het 
schouwpad op. U loopt nu langs de linkerkant van dit diepje. U 
kunt de route vervolgen met punt 59. (Voor wandelaars met een 
kinder- of wandelwagen is dit moeilijk begaanbaar. U kunt de 
weg De Lagen vervolgen. Einde weg, op de T-spliting linksaf en u 
komt uit bij punt: Joytime. Zie ook punt 62.) 

            

          Hier gaat de 23 km route verder. 

            

31 7701   162 Z U blijft de zandweg volgen totdat u aan uw rechterhand een 
wandelpad, gemarkeerd met witte palen ontdekt. U volgt dit 
wandelpad totdat u op het fietspad komt. Hier is ook een 
picknickplaats. 

32 8081   102 O Op het fietspad gaat u links. 

33 8111   78 O Na slechts 30 m slaat u links het bos in. U houdt op de volgende 
splitsing van wandelpaden links aan en verlaat dus de witte 
route. 

34 8421   94 O U komt uit voor een groot heide- en veengebied. U steekt het 
wildrooster over en loopt dit gebied rechtsom (U blijft het 
hoofdpad dus volgen.) totdat u het via een volgend wildrooster 
kunt verlaten.  

35 9641   28 NO U steekt de zandweg over en volgt - bijna rechtdoor - korte tijd 
het fietspad.  

36 9861   100 O Daar waar het fietspad naar links buigt, gaat u rechts tussen de 
percelen 42 en 56 door. U volgt nu de gele route in 
tegengestelde richting. 

37 10161   344 N Aan uw linkerkant kunt u grafheuvels waarnemen. U gaat linksaf 
langs dit veld. U gaat de eerste weg rechts voorbij. 

38 10321   82 O U neemt het wandelpad rechts. U volgt nog steeds de gele route 
tegengesteld. 

39 10741   352 N Op de volgende kruising gaat u naar links. U komt op een 
splitsing voor het Watermolenveen. 

40 10931   86 O U gaat rechtsaf voor het veentje. 

41 11051   354 N U gaat vervolgens linksaf langs het veen en komt uit op de 
Steenhopenweg. 



 

42 11241   100 O U steekt de weg over en volgt het fietspad naar rechts. 

43 11341   338 N Na 100 m slaat u linksaf de zandweg in. U loopt nu tussen de 
percelen 25 en 26. Deze weg steeds volgen totdat u op een 
fietspad komt. 

44 12331   354 N Als u het fietspad en de weg schuin oversteekt, ziet u na bijna 
100 m een zandweg links. 

45 12421   268 W Deze weg inslaan. De weg loopt links langs een picknickplaats en 
een speelweide. 

46 13111   358 N De eerste weg rechts inslaan. U loopt tussen de percelen 108 en 
109. 

47 13431   278 W U komt uit voor een zandafgraving. U volgt de weg, geplaveid 
met kinderkopjes, naar links. 

48 14491   358 N U neemt de derde zandweg rechts en volgt de oranje route. U 
loopt tussen de percelen 103 en 104. 

49 14801   260 W U passeert landbouwgrond en gaat vervolgens links. Oranje route 
volgen. 

50 15181   346 N Einde weg gaat u naar rechts. Oranje route volgen. 

51 15441   270 W Vervolgens gaat de oranje route linksaf, de nieuwe aanplant in. 
Deze route volgen. 

52 15841   162 Z U komt op een asfaltweg en slaat links af. Route volgen. 

53 16101   250 W Om de oranje route te volgen gaat u aan de rechterkant een dam 
over en volgt de route langs de slootkant en het diep. 

54 17131   248 W U komt op een fietspad en gaat linksaf. U passeert een 
picknickplaats. U verlaat op dit punt de oranje route. U blijft het 
fietspad volgen. 

55 18891   128 ZO Op T-splitsing gaat u linksaf, richting Borger. 

56 18981   210 ZW Na 90 m steekt u ter hoogte van de brug over. U kunt het hek aan 
de rechterzijde eenvoudig openen. Natuurlijk wel even weer 
sluiten en vervolgens het z.g. schouwpad volgen langs het diep. 

57         U hebt bij de eerste dam de keuze om zowel links als rechts van 
het diep de route te volgen. 

            

          Hier vervolgt de 13 km route zijn weg weer. 

            

58 19611 11721 166 Z U komt op een asfaltweg De Lagen. U blijft langs het diep lopen, 
maar u moet nu langs de linkerzijde lopen. 

59 20071 12181 270 W U gaat de dam over en loopt vervolgens iets terug in de richting 
van waaruit u gekomen bent. U volgt het schouwpad langs de 
sloot in westelijke richting. 

60 21001 13111 158 Z U blijft dit schouwpad volgen en gaat dus met de sloot linksaf. 

61 21311 13421 264 W U komt voor landgoed "De Moere" uit, op het Oostereind. U gaat 
naar rechts. 

62 22101 14211 241 ZW Op kruising rechtdoor. We lopen in westelijke richting, Grolloo in. 

63 22344 14454     We lopen via de rotonde verder het dorp in. Het Oostereind gaat 
ter plaatse van de Rolderstraat over in de Hoofdstraat. De 
Rolderstraat was de vroegere hoofdweg en maakte met de 
Hoofdstraat en Schoonloërstraat deel uit van de Hereweg of 
Heerweg van Coevorden naar Groningen. 



 

64 22569 14679     We gaan rechtdoor. We volgen de Hoofdstraat. Een eindje verder 
loopt u langs het borstbeeld van Harry Muskee. 

65 22814 14924     U ziet rechts het start- en eindpunt van deze route, de 
Vredesboom. 

 
Deze bank, gemetseld uit veldkeien, vindt u bij het Drouwenerveld. De bank is geplaatst voor dhr. J. 
Elema (1872-1950), rijkslandbouwleraar. Deze heeft zijn steentje bijgedragen aan de ontwikkeling 
van de Drentse landbouw. Hij schijnt per koets regelmatig het ontginningswerk te hebben 
geïnspecteerd. Per koets over een flintenweg is vast geen pretje. Vandaar dat de werklui hier een 
rustbank hebben gemaakt. 
 
 
  



  



Broekstreekroute  11 en 21 km 
 

nr mtr. mtr. richting Omschrijving 

  11km 21km       

1 0 0 332 NW Vertrek vanaf de Vredesboom in noordelijke richting. 

2 66 66 270 W Sla linksaf de Voorstreek in. U passeert het borstbeeld van Harry 
Muskee. 

3 296 296 4 N U komt op de Amerweg en gaat rechtsaf. 

4 368 368 1 N U verlaat de Amerweg door rechtdoor te gaan, De Pol op. 

5 446 446 288 W Op T-splitsing links, richting De Berenkuil. 

6 713 713 16 N Voor de poort van de Berenkuil gaat u rechtdoor het fietspad op. 

7 2213 2213 260 W Fietspad volgen totdat u op een asfaltweg komt. Ondertussen ziet 
u rechts eeuwenoude wallen en een schitterend natuurgebied met 
informatiepad. U komt aan op Vredenheim en gaat links. 
Paddestoel 24908 richting Ekehaar. 

          Alternatieve route in zeer natte periode: u volgt deze weg tot aan 
de kruising, dan rechtsaf richting Ekehaar. U gaat nu verder met 
punt 12. 

            

8 2630 2630 328 NW U gaat rechts over een schouwpad. Zie kaart (±100 m na de 
boerderij met huisnummer 4 rechts). Hek weer sluiten a.u.b. 

9 3054 3054 232 ZW Schouwpad links aanhouden. (Kan niet anders.) 

10 3487 3487 235 ZW Via de derde dam de sloot oversteken en zandweg volgen. 

11 3925 3925 272 W U gaat rechts en volgt de asfaltweg. 

12 4214 4214 306 NW Asfaltweg gaat over in zandweg. U kunt het fietspad nemen. 

13 5145 5145 290 W U volgt het fietspad totdat u rechts een schelpenpad op kunt. 
Paddenstoel 24903 richting Ekehaar. 

            

          Hier splitst de route zich. Voor de 11 km tocht kunt u verder met 
punt 14.  

          De 21 km tocht gaat verder met punt 17. 

14   5145 200 Z U gaat het schelpenpad niet op, maar gaat het fietspad volgen. 

15   6249 200 Z U steekt de Amerweg over. U komt nu op de Weg voor de 
Binnenvelden. 

16   7946 90 O U volgt deze weg totdat u op een kruising komt. Deze kruising 
overstekend komt u op een zandweg. Deze weg noemt men in de 
volksmond Het Kerkepad. 

            

          Hier komen de twee routes weer bij elkaar. De 11 km route gaat 
verder bij punt 48. 

            

17 5411   10 N Het schelpenpad volgend komt u voor het nieuwe Amerdiep. U 
gaat rechts. 

18 5922   57 NO Einde schelpenpad gaat u rechts. U loopt op de Holtenweg. 

19 6051   123 ZO Rechtsaf de zandweg in. 

 



20 7057       Volg deze zandweg, negeer de eerste weg links en buig met de 
zandweg naar links. U komt op een heideveld. 

21 7162   84 O Ga rechts na bordje "Rustgebied". Zandweg (Ruiterpad) over de 
heide. Gebruik de kaart! Links ziet u de Roldertoren. Duidelijk is de 
landverdeling met de toren als ijkpunt te herkennen. 

22 7475   0 N Ga op kruising links. 

23 7969   74 O Aangekomen bij het bos houdt u rechts aan. 

24 8089   358 N U volgt dit pad en slaat vervolgens linksaf. 

25 8404   286 W U komt uit bij grafheuvels. U loopt voor de grafheuvels links. 

26 8605   276 W Eerste weg links. 

27 8663   266 W Aan bosrand rechtdoor naar het volgende bosperceel. 

28 8994       Dit bosperceel kruisen en in een volgend perceel links aanhouden 
(pad volgen). 

29 9113   280 W Weg naar rechts inslaan. 

30 9254   10 N Aan bosrand aangekomen rechtsaf. 

          Alternatieve route in zeer natte periode: pad volgen. Twee keer 
links aanhouden. U komt weer op de Holtenweg. U gaat links. 
Eerste asfaltweg rechts (Heetharen). Einde weg in Eldersloo links.  

            

31 9497   286 W Pad volgen. Twee keer links aanhouden. U komt weer op de 
Holtenweg. U gaat rechtdoor het zandpad op. 

32 10082   306 NW Zandweg gaat over in schouwpad. Dit pad rechts aanhouden. Zie 
kaart. 

33 10299   206 ZW Asfaltweg oversteken en schouwpad volgen. 

34 11023   270 W Voor het diepje aangekomen gaat u rechts. 

35 12024   206 ZW U ziet een zogenaamde vistrap in het diep. Op asfaltweg links over 
de brug. Richting Ekehaar. 

36 12384       Aan uw rechterhand ziet u CR Popken, waar u eventueel iets kunt 
nuttigen. 

37 12417   148 ZO U gaat links af een asfaltweggetje in - de Markeweg. 

38 12700   72 O Langs de school en het dorpshuis komt u op de Olle Diek. U gaat 
hier links. 

39 12983       U neemt het wandelpad dat even verder (± 100 m na einde 
Ekehaar), na een sloot rechts van de weg ligt. Markering nummer 
8. 

40 14009   220 ZW U volgt dit wandelpad. Dit pad behoort tot de Acht van Amen, een 
schitterende wandelroute. U komt uit op een asfaltweg. U gaat 
rechts. 

41 14046   120 ZO Enkele meters verder gaat u linksaf en volgt het wandelpad. U 
passeert een gedenksteen boven op de 'kop' van de es. 

42 14326   168 Z Als de route linksaf gaat, gaat u rechtdoor. U komt aan op een 
bredere zandweg en gaat rechts. U kunt even pauzeren op "ut Jan 
Tuttelbankie". 

43 15279       U volgt nu weer de Acht van Amen en komt langs een schitterend 
meanderend Amerdiepje. 

 



44 15452   284 W Daar waar het diepje aansluit op het nieuwe Amerdiep gaat u 
rechts en volgt het nieuwe diep tot aan de Amerweg. Deze steekt 
u over. 

45 15480   208 ZW U vervolgt uw weg langs het diep via het schouwpad aan de 
linkerzijde. 

46 17841   0 N U volgt dit schouwpad totdat u op een asfaltweg komt, de 
Bosweg. U gaat links. 

47 17986   90 O U neemt de eerste zandweg rechts. Dit is - in de volksmond - het 
Kerkepad. 

            

          Hier vervolgt de 11 km route zijn weg weer. 

            

48 19774 9734 154 ZO U volgt het Kerkepad tot aan de volgende asfaltweg, Elperweg. U 
gaat rechts. 

49 19787 9747 42 NO U gaat na enkele meters links en volgt het schouwpad aan de 
linkerzijde van het diep. 

50 20034 9994 46 NO U neemt vervolgens het eerste schouwpad links. Zie kaart! 

51 20328 10288 6 N U loopt dit schouwpad af en komt op de Heetlagendijk. U gaat hier 
links. 

52 20503 10463 102 O U loopt Grolloo binnen en gaat op de Zuiderstraat rechtsaf. 

53 20641 10601 14 N U gaat links de Schoolstraat in. 

54 20758 10718 4 N Neem het wandelpad aan uw linkerhand. 

55 20825 10785     Als u dit pad afloopt ziet u rechts de Vredesboom. U bent 
gearriveerd bij het eindpunt. 

 
In het nieuwe gekanaliseerde Amerdiep kunt u ter hoogte van Ekehaar een vistrap aanschouwen. 
Deze vistrappen zijn op diverse plaatsen aangelegd om vis de gelegenheid te geven stroomopwaarts 
kuit te schieten. De geplaatste stuwen waren namelijk een onneembaar obstakel. Iets waar de vis in 
de oude waterlopen geen hinder van had. 
 
  



  



Bosrand- en sterrenroute 11, 15 en 24 km 
 
Er zal in deze route veel langs bosranden worden gewandeld. Daarnaast leidt de route langs de 
radiotelescopen, welke o.a. op zoek zijn naar sterren. U komt dan in de buurt van het 
Herinneringscentrum en het voormalige kampterrein van Kamp Westerbork, waar 102.000 sterren 
het aantal niet teruggekeerde joden symboliseerd. 
 

nr mtr. mtr. richting Omschrijving 

1 0 0 286 W We starten bij de Vredesboom (ook wel Vrijheidsboom) en lopen in 
westelijke richting, de Middenstreek in. 

2 258 258 290 W We steken de kruising over en vervolgen de route over de Amerweg.  

3 472 472     We volgen de bocht naar links.  

4 508 508 270 W We gaan einde weg rechtsaf de Zuiderstraat in. Richting Amen. De 
Zuiderstraat was vroeger slechts een zandweggetje en geen 
doorgaande weg.  

5 604 604 180 Z Bij paddestoel 20871 gaat u in zuidelijke richting, naar Elp 
(Elperweg). 

6 1281 1281 240 ZW Bij paddestoel 20872 richting Elp het bos in. Na 50 m gaat u rechts 
het fietspad op. 

7 1530 1530 275 W Ga de eerste zandweg rechts in. Loopt steeds rechtdoor op deze 
weg. Bij steen nummer 107 rechts aanhouden. 

8 3825 3825 264 W U loopt de hele tijd langs de bosrand. U komt op een asfaltweg en 
steekt deze over. U loopt nu op een fietspad. 

            

Hier splitst de route zich. Voor de 11 km tocht kunt u verder met punt 9. De 15 en de 24 km tocht 
gaan verder met punt 23. 

            

9   4102 178 Z Bij het infobord Halkenbroek gaat u linksaf. U gaat dus linksaf langs 
de rechterzijde van het diepje. U loopt op de Heiligbosroute, in de 
volksmond "Hellingbos" genaamd. Een bosje waar vroeger werd 
gepreekt, toen dit op andere plaatsen nog verboden was. 

10   5703 121 ZO U volgt deze route langs de bosrand. U komt uit op een T-spliting en 
een fietspad. U gaat hier links en volgt de asfaltweg. 

11   6059 86 O U passeert een informatiepaneel en grondwatermeter. U gaat 
rechtdoor. Hier is de weg geplaveid met kinderkopjes. U kunt over 
het rechts gelegen fietspad lopen. 

12   6838 22 N Na fietspad rechts, neemt u de tweede zandweg links. Tussen 
percelen 69 en 70. (Tegengesteld aan rode route.) 

13   6942 126 ZO Voor 68 rechts langs het veen. 

14   7281 12 N Eerste weg rechts. Tussen percelen 89 en 71.(Tegengesteld aan rode 
route.) 

15   7718 38 NO Volgende kruising rechtdoor. Tussen percelen 87 en 88. 

16   8173 56 NO U gaat op de volgende vijfsprong nagenoeg rechtdoor. Tussen 
percelen 97 en 98. 

17   8431 23 NO U komt uit op een fietspad. U gaat hier links. 

 



18   9373 68 O Einde fietspad links. Op T-splitsing links en enkele meters verder op 
het kruispunt rechts. 

19   9907 147 ZO Volgende T-splitsing rechts. 

20   10083 90 O U neemt nu links een wandelpad. Aan het begin van dit pad wordt 
jaarlijks het paasvuur gehouden. 

21   10495 331 NW U volgt dit pad totdat u op de Schoonloërstraat komt. Hier gaat u 
links. 

22   11034 333 NW Rechtdoor lopend komt u vanuit de Schoonloërstraat in de 
Hoofdstraat. Hier vindt u links de Vredesboom, het einde van deze 
tocht. 

            

          Hier gaan de routes 15 en 24 km verder. 

            

23 4535 4535 213 ZW Einde fietspad gaat u links. Paddestoel 24162 richting voorm. kamp 
Westerbork. 

24 4687 4687 195 Z U loopt rechtdoor het bos in, tussen een picknickbank en het bord 
van SBB Hooghalen. 

25 4728 4728 290 W U gaat na enkele meters rechts het bospad in. "Eigen weg" 

26 4956 4956 192 Z Op T-splitsing gaat u links. 

            

          Hier splitst de route zich. Voor de 15 km tocht kunt u verder met 
punt 27. De 24 km tocht gaat verder met punt 34. 

            

27   5225 239 ZW Op de volgende kruising gaat u rechtdoor. Tussen percelen 37 en 38 
door. 

28   5387 278 W Volgende kruising rechts. Tussen percelen 39 en 37. 

29   5787 170 Z Op kruising links. Tussen percelen 39 en 34. 

30   6118 86 O U loopt nu naar de ingang van het voormalige kampterrein en loopt 
links het terrein op. 

31   7035 105 O U loopt langs het monument en volgt het fietspad. Op T-splitsing van 
fietspaden gaat u rechts. Paddestoel 24161 richting Westerbork. 

32   7756     U blijft het fietspad volgen. Deze gaat over in een bredere asfaltweg. 
Volg deze weg. U verlaat dit bosgedeelte. 

33   8081 86 O U neemt deze asfaltweg en loopt rechtdoor het bos in. Hier is de weg 
geplaveid met kinderkopjes. U kunt over het rechts gelegen fietspad 
lopen. U gaat verder met punt 57. 

            

          Hier gaat de 24 km route verder. 

            

34 5225   316 NW De volgende kruising gaat u rechts. Tussen perceel 35 en 37 door. 

35 5848   335 NW Op T-splitsing rechts. Over een wildrooster, tussen de percelen 35 en 
25 door. 

36 5961   184 Z U gaat voor het wildrooster linksaf langs de bosrand. U loopt nu 
noordelijk van het Hingsteveen. 



 

37 6687   31 NO Op T-splitsing gaat u rechts, tussen percelen 24 en 23 door. 

38 7062   314 NW Op de kruising (bijna niet meer herkenbaar) rechtdoor en vervolgens 
op T-splitsing - voor ven - links. 

39 7605   240 ZW U loopt langs de bosrand tot einde bos. Rechts ziet u het dorp Amen 
liggen. U gaat hier links, opnieuw langs de bosrand. Indien u op dit 
punt een 180 m rechtdoor zou lopen komt u bij camping Dianaheide. 
In het restaurant zou u iets kunnen gebruiken. 

40 8434   162 Z U gaat langs de bosrand totdat u op een T-splitsing komt. Hier gaat u 
links. (Na perceel 21) 

41 8469   210 ZW U gaat direct daarna naar rechts. Tussen percelen 12 en 16 door. 

42 8818   248 W Kruising rechtdoor tussen percelen 11 en 15. 

43 9134   208 ZW Rechtdoor lopen. U kruist een asfaltweg. Deze weg leidt links naar 
het voormalig kampterrein en rechts naar het Herinneringscentrum. 
U kruist tevens enkele malen het Melkweg- en Bospad, een leerzame 
route voor alle leeftijden. 

44 9256   128 ZO U loopt steeds rechtdoor, totdat u links een speelplaats en rechts de 
toiletgebouwen passeert. Op de kruising gaat u links. Tussen 
percelen 14 en 13. 

45 11537   7 N U volgt deze weg steeds, totdat u op de kruising na percelen 47 en 56 
komt. U gaat hier links. U loopt op een laan - de oude verbinding 
tussen Amen en Elp - in noordelijke richting. 

46 12048   86 O U passeert het verzetsmonument en de radiotelescopen. U komt 
voor de ingang van het voormalig kampterrein en gaat vervolgens 
rechts, het terrein op. Langs de slagboom. Tussen percelen 39 en 49. 

47 12925   167 Z U loopt langs het monument en volgt het fietspad. U neemt de 
eerste zandweg rechts. Tussen percelen 49 en 50. 

48 13901   240 ZW U volgt deze weg tot op een zessprong. U gaat 2de weg rechts en 
houdt perceel 73 aan uw rechterzijde. 

49 14321   160 Z Eerste weg gaat u links. 

50     104 O Op T-splitsing links. 

51 14470   186 Z Vervolgens eerste weg rechts, tussen de percelen 78 en 79 door. 

52 15027   90 O U volgt deze weg tot aan de bosrand. Hier gaat u links. 

53 15210   100 O U gaat rechtdoor, over het nieuwe natuurterrein en verlaat dit stuk 
bos. 

54 15933   31 NO U komt op een asfaltweg en gaat hier links. 

55 17659   94 O De weg gaat over in een zandweg. U volgt deze weg tot aan de 
asfaltweg. Hier gaat u rechts. 

56 17684       U loopt rechtdoor het bos in. Hier is de weg geplaveid met 
kinderkopjes. U kunt over het rechts gelegen fietspad lopen. 

            

          De 15 km route voegt hier weer in. 

            

57 18440 8837 22 N Na fietspad rechts, neemt u de tweede zandweg links. Tussen 
percelen 69 en 70. (Tegengesteld aan rode route.) 

58 18550 8947 126 ZO Voor 68 rechts langs het veen. 



 

59 18901 9298 134 ZO Eerste weg rechts en direct weer rechts. Tussen percelen 70 en 
71.(Gele route) 

60 19180 9577 113 ZO Volgende krusing rechtdoor. Tussen percelen 74 en 73. 

61 19593 9990 67 NO U komt uit voor het Grolloërveen en gaat rechtdoor langs het veen. 

62 19708 10105 84 O U kruist het fietspad en loopt nagenoeg rechtdoor langs het veen. 

63 20283 10680 131 ZO U loopt langs perceel 75 en 76 en steekt het veen over tussen 
percelen 76 en 85. 

64 20490 10887 349 N U komt op de oude Grolloërweg en gaat links langs dit veen. 

65 20788 11185 20 N Op de volgende kruising gaat u rechtdoor en verlaat het veen. Tussen 
percelen 100 en 101. 

66 21245 11642 21 N Volgende vijfsprong rechtdoor, langs de bosrand. 

67 21593 11990 81 O U gaat nu de eerste weg rechts in. Dit is perceel 102, het 
Uteringsveen. 

68 21949 12346 2 N U gaat eerste weg links (op T-splising). 

69 22050 12447 106 O U komt op een asfaltweg en gaat hier rechts. U loopt op de 
Uteringsweg 

70 22203 12600 353 N U gaat links langs het diepje. 

71 22843 13240 72 O Bij de eerste dam steekt u het diepje over. U gaat links langs de 
afrastering en loopt vervolgens over het schouwpad langs dit 
perceel. 

72 22936 13333 346 N U gaat links af en komt op de Heetlagendijk. Dijk is een oude 
benaming voor een - toen nog - zandweg. 

73 23276 13673 90 O U volgt deze weg in noordelijke richting en u neemt rechts een 
wandelpad. Aan het begin van dit pad wordt jaarlijks het paasvuur 
gehouden. 

74 23676 14073 331 NW U volgt dit pad totdat u op de Schoonloërstraat komt. Hier gaat u 
links. 

75 24208 14605 333 NW Rechtdoor lopend komt u vanuit de Schoonloërstraat in de 
Hoofdstraat. Hier vindt u links de Vredesboom, het einde van deze 
tocht. 

 
 
Bosrand met oude wal. Deze wal vindt u langs de 11 km-route. Het is een restant van de Grolloërwal, 
welke de grens van de Marke van Grolloo aangaf. Staatsbosbeheer heeft het onmogelijk gemaakt 
deze eeuwenoude weg te bewandelen. We zullen dus deels een afwijkende route moeten nemen. 
 
 
  



Achtergrondinformatie 
(De meeste informatie over zaken in en rond het dorp vindt u terug in het boekje met de kortere 
wandelroutes.) 
 

De Berenkuil 
De Berenkuil is een zeer moderne camping, waar het voor 
veel mensen goed toeven is. Voor Grolloo is de aanwezigheid 
van deze camping een belangrijk gegeven. Als in het 
zomerseizoen de camping bezet is dan betekent dat een 
plezierig stuk levendigheid in het dorp. De aanwezigheid van 
zoveel vakantiegasten in Grolloo is natuurlijk  een belangrijke 
bron van inkomsten voor de plaatselijke middenstand en 
aldus bevordert de aanwezigheid van een dergelijke camping 
in zekere zin de leefbaarheid van ons dorp.  

 

Openluchttheater De Berenkuil 
 it openluchttheater wordt in de vakantieperiode bijna 
dagelijks gebruikt door het recreatieteam van de camping. 
Gedurende de zomermaanden repeteert Spelgroep De Pol 
uit Grolloo eens per week in het theater, waarna meestal in 
augustus een aantal uitvoeringen worden gegeven. Het 
theater biedt plaats aan maximaal 400 toeschouwers. 
 
 

 

Brandkuil 
Zoals in vele dorpen had ook Grolloo plaatsen waar water 
kon worden gehaald wanneer brand was uitgebroken. De 
brandkuil aan de Schoolstraat was zo’n plaats. Eerst met 
emmers en later met een door handkracht aangedreven 
pomp werd het water naar de brandhaard gebracht. Het 
vuur was een moeilijk te overwinnen vijand in de 
voornamelijk met rietgedekte dorpskern. Grolloo heeft twee 
grote branden gekend. De eerste in 1915 en de tweede in 

1922. 
 

"Dove Wander" 
Misschien kunt u het zich niet voorstellen, maar 100 jaar 
geleden stond hier echt geen bos. U keek toen uit over de 
grote stille heide, waar schaapherders (schepers) met hun 
kudden overheen trokken. Er liep een zandweg van Amen 
richting Westerbork, dwars over de hei. Men zei toen, als 
men bij voorbeeld op visite ging: "Wij gaan langs Dove 
Wander naar Westerbork". Maar wie was Dove Wander? Eén 

van de stenen die hier ligt, is een scheidingssteen van de dorpen Amen, Hooghalen, Zwiggelte en 
Grolloo. Het verhaal gaat dat bij deze steen de schepers uit de diverse dorpen bijeen kwamen om de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Eén van de schepers heette Wander en was doof. Deze dove 
Wander sprak tot de verbeelding, want ouders zeiden soms boven op de korenmijt tegen hun 



kinderen "kijk daar heb je Dove Wander ook", die dan zich volgens zeggen als een schim over het 
heideveld bewoog. 
Een andere uitleg: de legende wil dat de markegenoten het niet eens konden worden waar de grens 
liep. Dus vroegen ze Wander, die doof was en dus geen leugens kon horen, of hij het wist. Maar ze 
hadden zand uit Zwiggelte in zijn schoenen gedaan. Toen ze hem vroegen op welke grond hij stond, 
zei hij, dat het die van Zwiggelte was. Toen hebben ze daar een steen geplaatst die nog steeds zijn 
naam draagt. Zo komt het dat de steen zo dicht bij Hooghalen staat. 
 

Flintenwegen (kasseien of kinderkopjes) 
De historische flintenwegen zijn welgeteld zo'n 26 kilometer met de 
hand gelegde kleine granieten veldkeien. Ze zijn aangelegd tijdens de 
bebossingen van zand- en heidegronden in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw. Vanaf begin vorige eeuw gold een indeling in twee 
typen bosaanleg. Eén categorie had als hoofddoel zandverstuivingen en 
woestijnvorming de baas te worden. Andere aangelegde bossen 
dienden in de eerste plaats de houtoogst. In de laatste categorie vinden 
we deze bijzondere soort ontsluitingsweg, de 'flintenwegen’. 
 
In de boswachterijen die op de 'woeste gronden' van voorheen zijn 
aangelegd, zijn tevens forse zwerfkeien te vinden waarop het 
bosvaknummer geschilderd is. Deze hoekstenen dienden vooral in de 

beginjaren ter oriëntatie in het nog open veld. Driekwarteeuw later dienen ze de recreatie in de 
inmiddels hoog opgeschoten bossen. 
 

Grolloërdiep 
Het Grolloërdiep ligt in de nabijheid van het dorp nog op zijn 
oorspronkelijke plaats. De meanders zijn grotendeels intact 
gebleven net als de bosjes en de boswallen. Ten tijde van de 
ruilverkaveling is het diepje uitgegraven en van stuwen 
voorzien. Bij het dorp Amen is een groot deel van het oude 
diep bewaard gebleven. Hierlangs is een wandelroute 
uitgezet. Dankzij de brede schouwpaden langs het 
Grolloërdiep kan men vanuit Grolloo langs het diep naar  

 

IJzeroer 
Omstreeks 800 jaar voor Christus begint voor ons land de 
IJzertijd. Vanaf die tijd beheersten de bewoners van deze 
streken de moeilijke techniek van het vervaardigen van 
bewerkbaar ijzer ofwel smeedijzer. De smid wordt dan een 
belangrijk man in de gemeenschap. Evenals zijn voorganger 
en collega de 'bronssmid' zal hij in hoog aanzien hebben 
gestaan wegens zijn kennis: hij bewaarde 'het geheim van de 
smid'.  

De oevers van het Grolloërdiep kleuren hier en daar letterlijk roestbruin. IJzeroer was op eenvoudige 
wijze in dagbouw te winnen in de beekdalen en venen. Eveneens was voldoende bos voorhanden om 
de brandstof houtskool te kunnen maken. Voor het bereidingsproces waren enorme hoeveelheden 
hout nodig en er mag van uit gegaan worden dat de aanmaak van houtskool een aanslag op het 
bosareaal in de streek heeft betekend.  
In de omgeving van Grolloo zijn de bewijzen gevonden dat op enige schaal aan ijzerbereiding is 
gedaan. Vindplaats van de afvalproducten van ijzerproductie, de zogenaamde ijzerslakken, is de 



omgeving van de Utering, daar waar het Grolloërdiep ontspringt. IJzerslakken zijn nauwelijks te 
dateren maar omgevingsvondsten wijzen op een productie door de eeuwen heen van ongeveer twee 
à drie eeuwen voor Christus tot diep in de Middeleeuwen. IJzeroer werd nog tot ver in de twintigste 
eeuw gedolven. 
 

Grollerholt of Grolloërholt 
Het Grollerholt is vele eeuwen het toneel geweest van 
belangrijke vergaderingen. Vergaderingen van de Landdag, 
Eigenerfden en Ridderschap, ook wel Staten van het 
Landschap Drenthe genoemd vonden meestal in het 
Grollerholt plaats. Er is een grote opsomming te geven van 
staatkundig belangrijke vergaderingen. De laatste 
(staatskundige) vergadering werd gehouden op 29 april 
1696. Op deze vergadering wordt de belangrijke beslissing 

genomen dat het Stadhouderschap van Drenthe erfelijk zal zijn voor de nakomelingen van Prins 
Willem III. 
 

Harry Muskee en Voorstreek 4 
Dit is de boerderij waar Cuby and the Blizzards repeteerden voor 
onder andere de elpee “Groeten uit Grollo” die in 1967 uitkwam. 
Drentse bluesmuziek die jaren achtereen furore maakte. Op de brink 
staat de bronzen kop van Muskee waarmee een stuk geschiedenis van 
Grolloo, het dorp waar hij zes jaar woonde, wordt vastgelegd. Voor de 
optredens bij Café Hofsteenge, stond de band in het begin op het 
biljart en een echte installatie had men nog niet. Even verderop stond 
een onbewoonbare boerderij. Voor f 80,- per maand was Harry de 
huurder van een boerderij met slechts een werkend waterkraantje op 
de pompstraat. Café Hofsteenge werd het tweede huis, voor de 
maaltijd en de wc, want die was er ook niet. “Desolation”, “Groeten 
uit Grollo” en “Trippin through a midnight blues” zijn in de boerderij 

ontstaan. “Apple Knockers Flophouse” is een nummer dat is ontstaan in Grolloo. Het is Amerikaans 
"slang" voor een goedkoop logement voor de nacht. Het is een autobiografisch nummer over de 
gezelligheid van de boerderij in Grolloo. In de boerderij is nu het C+B Bluesmuseum gevestigd. 
 

Herinneringscentrum Kamp Westerbork 
Winderige hoogvlakte. Daar ligt het stiltegebied met de rij 
radiotelescopen en de reconstructie van Kamp Westerbork. 
De merksteen (vierdorpenpunt) juist aan de rand van het bos 
heeft oorspronkelijk midden in het open veld gelegen. In 
1939 besloot de Nederlandse regering tot de aanleg van een 
opvangkamp voor de steeds grotere toestroom van Duits-
Joodse vluchtelingen. Op een winderige en kale hoogvlakte 
bouwden de toekomstige bewoners daar hun eigen tehuis, 
een pionierachtig begin van het latere Doorgangskamp 

Westerbork, met verbindingen naar alle beruchte concentratiekampen in Oost-Europa. Na de 
Tweede Wereldoorlog heeft het als Kamp Schattenberg nog tot 1971 aan Molukkers huisvesting 
geboden.  
 
In het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt over het leven van slachtoffers en 
overlevenden van het kamp verteld. Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films maken het 



verhaal van Westerbork ook voor kinderen toegankelijk. Filmbeelden uit 1944, een gedeeltelijk 
ingerichte barak, een uit de trein geworpen laatste afscheidsgroet, een grote maquette van het 
kamp, tekeningen van spelende kinderen geven een beeld en een gevoel van dit sprekende verleden.  
Tussen 1942 en 1945 zijn door de Duitse bezetter 107.000 joodse Nederlanders en vluchtelingen 
weggevoerd. Hiervoor gebruikten de nazi's kamp Westerbork. Dit kamp was in 1939 als Centraal 
Vluchtelingenkamp voor uit Duitsland gevluchte joden in gebruik genomen. 
In 1942 werd het een Durchgangslager, een tijdelijke verblijfplaats voor in Nederland levende joden. 
Ook Sinti en verzetstrijders werden van hieruit naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor 
gedeporteerd. Het leven in kamp Westerbork werd door hoop en angst bepaald. Bijna iedere week 
vertrok op dinsdag de trein. Goederenwagons met een vastgesteld aantal slachtoffers. Drie-en-
negentig maal vertrok zo'n transport. Slechts 5.000 gedeporteerden overleefden de oorlog.  
Op de vroegere appèlplaats staan 102.000 stenen. Een steen voor iedere jood, Sinti of verzetsstrijder 
die werd gedeporteerd en niet terugkwam. Monumenten doen de bezoeker denken aan deze zwarte 
bladzijde uit de geschiedenis. De spoorlijn met de omhooggebogen rails symboliseert de 
verschrikkelijke vernietiging. Een kruis op een verzetsgraf herdenkt de dapperen die hun leven gaven.  
Midden op kamp Westerbork staat de Jerusalem Stone, een Israëlisch Holocaust-monument. En 
langs het voormalige tracé van de spoorlijn staan de Tekens in Westerbork met de namen van de 
vernietigingskampen. 
 

Kerkepad 
Het Kerkepad, dat waarschijnlijk van Amen naar Grolloo 
heeft gelopen, ligt achter de boerderijen langs de Amerweg. 
Het is een pad, dat daar langs kronkelt met een prachtige 
hout- of boswal, begroeid met oeroude eiken, elzen, 
lijsterbessen, hulstbomen en wilgen met hier en daar een 
paar berken, sommige gedrapeerd met een heksenbezem. 
De ondergrond is begroeid met bentgras en dichte 
braamstruiken en verschillende soorten planten. Het is een 

langgerekt stukje natuur, dat gelukkig behouden is gebleven.  
 

Landgoed De Moere 
Vlak na de eerste wereldoorlog heeft de heer Van der Moer 
55 ha hei bij Grolloo gekocht en er een landhuis gebouwd. 
De heer Van der Moer was kapitein op de koopvaardij en 
wilde in Grolloo genieten van de rust en ruimte. Een 
appelgaard, een moestuin, alles werd aangelegd. Voor twee 
van zijn werklieden heeft hij huizen laten bouwen in Grolloo. 
Zijn dochter Ank van der Moer groeide uit tot een groot 
toneelspeelster. Zijn kleindochter, Annemarie Oster, is 

tevens bekend van het toneel. Op nevenstaande foto het landhuis op de - toen nog - heidevlakte. 
  



Melkfabriek 
Het gebouwtje verrees aan de kleine brink in Grolloo. Lange 
tijd werd het pand door de dorpelingen niet anders genoemd 
dan ,,'t oal fabriekie". Op 7 december 1894 werd de eerste 
melk ontvangen en de aanvoer bedroeg 600 liter. Elke boer 
moest zijn eigen melk naar de fabriek brengen. Veelal 
gebeurde dit met de kruiwagen of de handkar. De aanvoer 
van melk steeg jaarlijks, hetgeen natuurlijk ook een grotere 
productie van boter tot gevolg had. De afzet van dit product 

verliep echter niet op de wijze zoals het bestuur zich dat had voorgesteld en zoals wenselijk was. De 
coöperaties werden groter en uiteindelijk werd ook deze fabriek te klein. Op de plaats staat nu een 
woonhuis met de zelfde grootte. 
 

Nederlands-Hervormde kerk 
In 1853. ontstond de zelfstandige kerkgemeente Grolloo/Schoonloo 
met een eigen kerk en pastorie. De eerste kerkdienst van de eigen 
gemeente werd op zondag 9 maart 1853 in de school gehouden. Van 
het begin af aan was het kerkelijk leven nauw verbonden met de 
dorpsgemeenschap.  
Het pad, links van de kerk, is in 1921 gedeeltelijk verhard. Op speciaal 
verzoek van de kerkvoogdij is 120 m met klinkers bestraat, vanaf de 
Hoofdstraat tot aan het hek van de begraafplaats. Deze weg was 
regelmatig onbegaanbaar, zodat men dan gebruik moest maken van de 
pastorietuin om de begraafplaats te kunnen bereiken. 
Op zondag 14 augustus 1983 werd officieel het orgel, een pneumatisch 
pijporgel, in gebruik genomen, waarmee voor het eerst in het 130-jarige 

bestaan van de kerk in Grolloo een echt orgel bespeeld kon worden. 
 

Paasvuur 
Een oud gebruik dat in Grolloo nog springlevend is, is het 
branden van het paasvuur op Paasmaandag. Vele inwoners 
en gasten van Grolloo en omstreken kijken ieder jaar 
opnieuw naar dit boeiende schouwspel. Zie voor info: 
www.paasvuur.nl. 
 
 
 
 

 

Bossingels 
De in de route aangegeven bossingels markeren de oostzijde 
van de es van Grolloo. De es, akkerbouwgronden rond het 
dorp, ging op deze plaats in oostelijke richting over in 
heideveld. De bossingels fungeren tevens als een noord-zuid 
passage voor het wild. Een snelweg voor dieren. 
 
 
 

 

http://www.paasvuur.nl/


Oude houtwallen 
De Noorderes wordt aan de westzijde begrensd door het bosrijke 
gebied van de Berenkuil. Honderd jaar geleden lagen hier nog 
uitgestrekte heidevelden met een paar zandverstuivingen. Eén ervan 
lag vlak tegen de es aan. Om verstuiving van het zand over de es tegen 
te gaan werden hier een paar houtsingels en een bosje aangelegd. 
Houtsingels en bosje zijn tot nu toe bewaard gebleven. Ten noorden 
hiervan lagen twee vennetjes met een bosje er tussen in. De vennetjes 
zijn nu ook omgeven door boompjes. De oude westgrens van de 
Noorderes is in zijn geheel bewaard gebleven; bosjes, houtsingels en 
vennetjes vormen hier tezamen een bijzonder fraaie en afwisselende 
rand.  
 

Papenvoort 
Papenvoort is een gehucht, ontstaan langs de weg Rolde-
Borger. Uit de Provinciale Drentsche en Asser Courant komt 
het volgende bericht. “Papenvoort is een gehuchtje dat 
bestaat uit een paar boerenspullen en een stil caféetje. 
Verder is het plaatsje niets; het enige interessante is hoe het 
eigenlijk aan zijn merkwaardige naam is gekomen. Om daar 
achter te komen moeten wij terug gaan naar de zestiende 
eeuw. In één van de barre winters aan het einde van deze 

eeuw trok barrevoets een priester door het Drentse land. Hij schijnt onderweg geweest te zijn naar 
het Mariaklooster in het "eensaem oord in de marke van Witten onder Roldes Parochie" met een 
belangrijke opdracht. Voort trok hij door de verlaten velden totdat hij plotseling bij een stroompje 
stond dat onstuimig bruisend buiten zijn oevers was getreden. Een brug was er niet en er bleef de 
eenzame reiziger geen andere weg over dan het riviertje, waarop de ijsschotsen met vervaarlijke 
snelheid voortdreven, te doorwaden. Hij slaagde daarin maar toen hij de overkant van het watertje 
had bereikt werd hij door de koude bevangen, zodat hij onmogelijk verder kon. In deze barre 
eenzaamheid sloeg zijn stervensuur. Mensen die de volgende dag eveneens deze weg volgden 
vonden aan de oever van het stroompje het bevroren lijk van de arme Kloosterling. Naar dit 
ongelukkig voorval aan de jonge Paap overkomen noemde men de plaats van het gebeurde, ter 
plaatse van het doorwaadbare stroompje: Papenvoort.” 
 

Radiotelescopen 
Naast het voormalig kamp Westerbork bevindt zich de 
radiosterrenwacht van Hooghalen. Met 20 schotels wordt 
hier de ruimte afgespeurd. De radiosterrenwacht van 
Hooghalen is de grootste van Europa. 
 
Het melkwegpad is een zeer interessante ontdekkingsreis 
door ons zonnestelsel, waarbij op een duidelijke manier het 
zonnestelsel in beeld wordt gebracht en alle planeten helder 

worden omschreven. Op dit pad kunnen we ervaren hoe radiotelescopen werken, hoe zwaar 10 kilo 
op Saturnus weegt en hoe het komt dat we overdag de sterren niet zien. 
  



Ruilverkaveling 
Ruilverkaveling Grolloo-Schoonloo is de naam van een 
project dat in 1951 werd aangevraagd. Er was geen toekomst 
op de kleine esakkers of akkertjes. Men kon hier niet 
rationeel en economisch werken. Ook de madegronden 
(natuurlijke graslanden) en ontginningsgronden werden 
meegenomen. Het ging totaal om 2908 ha grond. Het 
hoogste punt ligt ten zuiden van Schoonloo, 22 meter boven 

N.A.P. en het laagste punt bij het Amerdiep, 10 meter lager. Deze gronden wateren af op de 
Drentsche A. Elke boer had gemiddeld 10 percelen land. Er waren in 1951 nog 188 gebruikers! De 
boerderijen lagen bijna allemaal in de dorpskern. 
Geasfalteerde wegen en fietspaden werden aangelegd. Waterlopen inclusief stuwen moesten het 
grondwaterpeil beheersbaar maken. Boerderijen werden deels uit het dorp verplaatst naar buiten 
het dorp. De kavels werden heringericht tot grotere percelen. Objecten met 
natuurwetenschappelijke waarde moesten gespaard blijven. In december 1959 werd het plan 
middels stemming aangenomen. Boeren betrokken nieuwe boerderijen, stopten of vertrokken naar 
elders. Boeren verhuisden naar grotere, vrijgekomen boerderijen. Kleine boerderijen kwamen te 
koop. De eerste stadsmensen deden hun intrede in het  dorp. In 1964 werden de eerste bedrijven 
opgeleverd. In 1968 was de verdeling een feit. Een productiviteitsstijging van 40% was bereikt. Een 
basis voor de nu aanwezige agrarische sector was gelegd. Deze sector zorgt voor het afwisselende 
cultuurlandschap dat tezamen met het natuurlandschap een boeiend geheel vormt. 
 
 

Tramrails 
De trambaan werd aangelegd, ook door Grolloo. De tram van 
de Eerste Drentsche Stoomtrammaatschappij (E.D.S.) tufte 
met een snelheid van 50 km per uur door de Drentse dreven. 
De halte in Grolloo was op het brinkje tegenover de Merk 
tussen Hofsteenge en Gerrie, waar toen nog bakker Luinge 
woonde. Midden tegen het voormalige schoolplein lag de 
wissel. Men kon in Grolloo ook wagons op dood spoor 
zetten. In de richting Schoonloo lagen de rails rechts langs de 

straatweg en van Grolloo naar Amen voor "'t oal melkfabriekie" langs en precies tussen de 
boerderijen Amerweg 19 en 21 door en vervolgens steeds rechts van de weg richting Amen. Men kan 
hier de baan nog steeds terug vinden, maar de rails zijn opgebroken. In het begin van de jaren '20 
van de vorige eeuw kwamen al de eerste autobussen. Vele tramlijnen werden opgedoekt, maar in 
Grolloo kwam de tram nog kolen brengen die dan op de halte uit de vrachtwagons konden worden 
gehaald. De laatste tram reed op 3 maart 1947 en de bussen en vrachtauto's namen het vervoer 
over. 
 

  



Vredenheim 
Rond 1900 werd dhr. Lels, een reder uit Rotterdam, eigenaar een 
terrein dat zich uitstrekte van de huidige ingang van De Berenkuil 
tot ver achter Vredenheim. In 1910 is hij begonnen met het 
stichten van enkele boerderijen. Daartoe liet hij een belangrijk 
gedeelte van het huidige Vredenheim omspitten en bouwde hij een 
viertal boerderijen welke alle getooid werden met het opschrift 

Vredenheim. Deze eerste boerderijen staan er nog. Het betreft de huidige percelen Vredenheim 5, 6, 
8 en 10. Dat Vredenheim al veel eerder werd bewoond bewijzen de vondsten van graven uit het laat-
Neolithicum (2900-2100 v. Chr.) en de urnenveldenperiode (100-600 v. Chr.). 
 

Vorstheuvels - van pingo naar 
ven 
Even buiten Grolloo ligt een rond meertje langs 
de route in het begin van het staatsbos richting 
Elp. Ook het Uteringsveen is ontstaan uit een 
vorstheuvel, een zogenaamde ‘pingo’. Wie de 
topografische kaart van dit deel van Drenthe 
bestudeert, ziet overal ronde objecten. 
Klaarblijkelijk vennetjes, die soms in de loop der 
tijd zijn verland. Net als de grote en kleine 
zwerfkeien horen deze aardkundige objecten tot 

de overblijfselen uit de IJstijd: het zijn de restanten van zogenaamde vorstheuvels. In gave staat 
komen zij voor in de huidige poolgebieden, bijvoorbeeld Noord-Siberië. De doorsnede van een 
vorstheuvel lijkt op een gevulde koek, met in plaats van amandelspijs (water)ijs. De ijslens groeit 
door aanvoer van water in de bodem verder aan tot het moment aanbreekt dat de vorstheuvel 
openbarst, toenemende zonnewarmte de ijslens doet smelten en het water een deel van de “koek “ 
afvoert. Alleen een opstaand randje, gevuld met water, blijft over. Als drinkpoelen voorzagen zij later 
de schaapskudden van voldoende water in het veld. 
 

Vredesboom 
De vrijheidsboom staat in het centrum tegenover bar-eetcafé 
Gerrie. Leerlingen van groep 8 van de Openbare Lagere School 
hebben deze Amerikaanse beuk geplant naar aanleiding van de 
bevrijding door de Canadezen in april 1945. Meester Van der Wal 
had een lied geschreven.  
Onder de boom moet zich een fles bevinden met hierin de 
namen van de betrokken personen. 
In het jaar 2000 is ter gelegenheid van het evenement Grolloo is 
Zo! de kei geplaatst, opdat een ieder van de oorsprong van deze 
boom weet. Er is toen besloten eens in de vijf jaar op deze plaats 
aandacht te besteden aan 4 en 5 mei. Om het belang van vrede 
aan te geven is op de plaquette het woord “vredesboom” 
aangebracht. 
 
Het Heilig Bos (Heilig Wold) (volksmond: Hellingbos) 
(Ontleend aan: Mr. W.L. Schiffer, Het Heilige Woud, NDV 1884) 

'Nomen est omen. Men zal aan een plaats niet de naam van Ekehaar - Eikenhaar - Eikenhorst geven, 
wanneer daar geen grote eikenbossen worden aangetroffen.Weder oostelijk hieraan grenst Amen, 
welke plaats nòg van alle zijden in het hout ligt. Toch weten daar nog wonende personen de plaats 



aan te wijzen, waar zij hebben gezien, dat een uitgestrekt bos, bestaande bijna uit uitsluitend zware 
eiken, werd geveld, terwijl in de plaats daarvan grasland is getreden. Oostelijk van Amen ligt Grolloo. 
Over het aanwezig zijn van bos aldaar kan natuurlijk geen twijfel bestaan. Dus, en dit is het resultaat 
van mijn beschouwing, Halen, Geelbroek, Ekehaar, Amen en Grolloo - alles tezamen, was één woud, 
en het centrum daarvan () was juist daar waar de landstreek de naam draagt van heilig wold.’ 
Schrijver had zich door een paar bejaarde landbouwers van Grolloo een 'thans nagenoeg boomloze 
plaats' laten aanwijzen, in de nabijheid van het Amerdiep, die 'van older tot older, steeds de naam 
had gedragen van het heilige wold; - waarom wist men niet te zeggen.' 
 

Grafheuvels 
Een grafheuvel is een heuvel uit de oudheid 
waarin doden een laatste rustplaats kregen. De 
grafheuvel lijkt een beetje op een hunebed, een 
aarden heuvel, maar zonder grote stenen die in 
de heuvel een ruimte vormen. In grafheuvels 
zijn er menselijke resten zijn gevonden. Het 
begraven van mensen gebeurde soms meerdere 
malen in dezelfde grafheuvel. Ook zijn er 
grafheuvels die in verschillende tijden zijn 
gebruikt en aangepast.  
Grafheuvels zijn in vijf perioden opgeworpen, 
waarin op verschillende manieren de doden 

bijgezet werden en een grafheuvel gebouwd werd. De vijf verschillende perioden zijn de Late-
Steentijd, Vroege-Bronstijd, Midden-Bronstijd, Late-Bronstijd en de IJzertijd.  
De manier van bouwen verschilde in de perioden. In de Late-Steentijd, Vroege-Bronstijd en IJzertijd 
werden er heuvels opgeworpen met vaak één of meer kransen van palen door de voet van de heuvel. 
De grafheuvels uit de Midden- en Late-Bronstijd zijn anders opgebouwd en worden 
ringwalgrafheuvels genoemd. Dit type grafheuvel kenmerkt zich met een heuvel in het midden, 
hieromheen een greppel en hieromheen een wal van aarde. In grafheuvels die in de Vroege-Bronstijd 
zijn opgeworpen bevinden zich soms/vaak ook keien.  
 
De manier van teraardebestelling verschilde ook per periode. Hieronder staan de perioden vermeld 
met erachter de manier van begraven/cremeren:  

 Late Steentijd: begraven in kuil, hierover heen de heuvel  

 Vroege Bronstijd: crematie, urnen met erin asresten in heuvel  

 Midden Bronstijd: dode in uitgeholde boom in heuvel (= boomkist)  

 Late Bronstijd: crematie, urnen met erin asresten in heuvel  

 IJzertijd: persoon werd verbrand, heuvel over deze plek gelegd 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 
 

Grolloo op internet 
www.grolloo.com 

 
contactadres routes 
routes@grolloo.com 

 


