Erratumblad wandelroutes Grolloo
Groller veld- en esroutes
Groller wandelroutes 10 tot 24 km
Uitgave van VDGO
Contactadres routes:
routes@grolloo.org
Hofakkers 24
9444 XB GROLLOO

Als schrijver van de routes probeer je de route zo goed mogelijk te beschrijven. Je merkt dat situaties kunnen veranderen.
Merktekens verdwijnen, wegen worden door ander beheer onbegaanbaar of restaurants zijn verdwenen. Op een gegeven
moment is onderhoud nodig. Gelukkig kunnen we nu dit erratumblad samenstellen. Dankzij de hulp van vrijwilligers zijn in
2009 de routes gekontroleerd. Dan zie je dat routes nog steeds goed kunnen worden gelopen, maar andere, zonder
aanpassing van de beschrijving, een ware puzzel worden. Ik hoop dat u met onderstaande opmerkingen letterlijk uit de
voeten kunt en plezier mag beleven aan de mooie omgeving van Grolloo.
Bertus Reinders

Groller veld- en esroutes
Algemene opmerking:
De beschrijvingen van zaken waar u langs loopt, gemerkt met *, bevinden zich achter in het boekje.
Grollerroute
In deze beschrijving wordt gesproken over het huis aan de Amerweg met huisnummer 16. De naam op
het huis zou zijn “Molenberg”, maar is in het Drents “Meul’nbaarg”.
Noorderesroute en Westerveldroute
Geen opmerkingen
Zuideresroute
7de Alinea: Hier staat "we steken de eerste dam in het diep over enz." Dit moet zijn “tweede dam”.
Groller wandelroutes
Algemene opmerking:
Tijdens enkele routes loopt u over z.g. schouwpaden (paden langs sloten). Deze schouwpaden zijn door
gewijzigd maaibeleid soms moeilijk begaanbaar. Is dit het geval, dan kunt u overwegen om door middel van de
kaart een andere route te nemen.
In de beschrijvingen is regelmatig gebruik gemaakt van de aanwezigheid van perceelnummers op
witgeschilderde stenen in de staatsbossen. Helaas worden deze stenen niet of sporadisch onderhouden. Soms is
het even zoeken. Hieronder staan al enkele wijzigingen vermeld.
In het boekje worden horecagelegenheden vermeld. Hier hebben zich ook wijzigingen voorgedaan. Ook kennen
gelegenheden openingstijden. Houdt u hier rekening mee. Neem altijd voldoende etenswaren mee. In ieder
geval moet u zorgen dat u voldoende kunt drinken.
Veld-, hei, bos- en beekroute - 14 km en 23 km
4.
5.
12.
13.

14.
15.
22.

“We gaan einde weg rechtsaf de Zuiderstraat in.” – wijzigen in - “We gaan einde weg rechtsaf, de
Amerweg vervolgen.”
“(Elperstraat)” – wijzigen in – “(Elperweg)”.
“U gaat hier links. Tegengestelde richting blauwe route.” – wijzigen in - “U gaat hier links. Tegengestelde
richting blauwe paaltjes route.”
“U steekt het fietspad over en volgt de zandweg naar de Ieberenplas. U houdt rechts aan en gaat de
parkeerplaats op, tussen bospercelen 50 en 51 door.” – wijzigen in - “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.”
“Ongeveer in het midden van deze parkeerplaats gaat u het bospad links in.” – wijzigen in - “Ongeveer in
het midden van deze parkeerplaats t.h.v. het toiletgebouwtje gaat u links het bospad in.”
“U gaat einde weg rechts.” – wijzigen in - “U gaat de eerste zandweg rechts.”
“Links de Schoolstraat.” – wijzigen in - “Linksaf de Schoolstraat in.”
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23. “ voetpad” – wijzigen in - “wandelpad”
40. “Bij de splitsing houdt u links aan en komt op De Rie.” – wijzigen in – “Bij de kruising houdt u links aan en
komt op De Rie.”
42. “(voor de 2de scherpe bocht)” – wijzigen in – “(in de 2de scherpe bocht)”
43. “Na het klaphek rechtdoor over de Elperstroom voor bosperceel 204 rechts. Het pad langs de
Elperstroom volgen, witte route.” – wijzigen in – “Na het klaphek rechtdoor over de Elperstroom voor
bosperceel 204 rechts. Het pad langs de Elperstroom volgen tot verharde weg.”
44. “Na ongeveer 400 m links en meteen rechts, u verlaat nu de witte route. Evenwijdig aan de Elperstroom
lopen.” – wijzigen in – “Op verharde weg links.”
45. “Einde zandpad de weg oversteken. U komt nu op de Olle Hulleweg.” – wijzigen in – “U gaat vervolgens
direct rechts. U komt nu op de Olle Hulleweg.”
46. “Na parkeerplaats rechts door het klaphek. Door het weiland over het bruggetje en weer door het
klaphek. Het Zwattepad volgen.” – wijzigen in – “Na parkeerplaats-picknickplaats rechts bij het witte
paaltje. Door het weiland over het bruggetje. Het Zwattepad volgen.”
49. “Eerste zandpad rechts door het klaphek.” – wijzigen in – ”Eerste zandpad (na slagboom) rechts door
het klaphek.”
62. “Linksaf, over de sloot het bosje in. Dit is het Grollerholt. Volg het LAW-pad.” – wijzigen in - “Linksaf in
de volgende bocht het bosje in. Dit is het Grollerholt. Volg het pad.”
Drouwener- en Gasselterveldroute - 15 en 23 km
10. “U neemt het fietspad links.” – wijzigen in - ”U neemt het fietspad links bij paddenstoel 23370/001.”
15. “Vervolgens loopt u rechts langs het veen. U loopt rechtdoor tot aan de slagboom.” – wijzigen in –
“Vervolgens gaat u 1e weg rechts, langs het veen. U loopt rechtdoor.”
23. “Als u hier 100 m rechtdoor langs het fietspad zou gaan, zou u iets kunnen nuttigen bij restaurant "De
Vier Linden".” – Dit vervalt.-De Vier Linden is geen restaurant meer.
“Voor de 13 km tocht enz.” – wijzigen in – “Voor de 15 km tocht enz.”
26. “U passeert het Internaat Papenvoort.” – wijzigen in – “U passeert nu Yorneo.”
28. Toevoegen: “(Dit is bij steennummer 51 rechtsaf.)”
34. Toevoegen: “(U blijft het hoofdpad dus volgen.)”
35 “U steekt de zandweg over en volgt korte tijd het fietspad.” – wijzigen in – “U steekt de zandweg over en
volgt - bijna rechtdoor - korte tijd het fietspad.”
Broekstreekroute - 11 en 21km
8.

Dit punt is niet voor iedereen goed herkenbaar. Men heeft het hek verwijderd.
Tip: Gebruik de kaart.
Zie ook de algemene opmerkingen over schouwpaden.

Bosrand- en sterrenroute – 11, 15 en 24km
7.
9.
14.
25.
35.
48.
71.

“Ga de eerste zandweg rechts in. Loopt steeds rechtdoor op deze weg.” – wijzigen in – “Ga de eerste
zandweg rechts in. Loopt steeds rechtdoor op deze weg. Bij steen nummer 107 rechts aanhouden.”
“U verlaat het fietspad door de blauwe route te volgen.” - wijzigen –in – “Bij het infobord Halkenbroek
gaat u linksaf.”
Steen met nummer 71 is niet zichtbaar. Houdt de overige informatie aan en gebruik de kaart.
Het bordje"eigen weg" is slecht zichtbaar. Volgt u de overige aanwijzingen en de kaart.
“Over een wildrooster, tussen de percelen 35 en 25 door.” De steen van perceel 25 is daar niet te zien.
Houdt de overige informatie aan en gebruik de kaart.
“U volgt deze weg tot op een zessprong. U gaat 2de weg rechts en houdt perceel 73 aan uw
rechterzijde.” – wijzigen in – “U volgt deze weg tot op een zessprong. U gaat 2de weg rechts. “
U kunt hier hinder hebben van de onder de algemene opmerkingen genoemde maaibeleid van
schouwpaden.
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