ROUTENIEUWS DE LOOP VAN HET OUDE DIEP (EDITIE 2014)
(versie juni 2020)

VAN ASSEN NAAR HOOGEVEEN
[ASSEN → HOOGEVEEN]

ETAPPE 1 ASSEN - HIJKERVELD

ROUTEWIJZIGING BIJ [4] JUNI 2020
In verband met de aanleg van een geluidswal langs de A28 is de route iets gewijzigd.
Punt [4] wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[4]
Op klinkerweg LA.
Eerste voetpad RA.
Pad blijven volgen en stukje verharde weg oversteken.
Einde pad RA. Vóór doorgaande weg op fietspad RA onder twee viaducten
door.
ROUTEWIJZIGING BIJ [5] en [6] JUNI 2020
Vanwege een nieuwe afslag van de A28 moest de route door De Haar enigszins
worden aangepast. Punt [5] en punt [6] worden vervangen door nieuwe tekst.
[5]
Pas in bocht straat oversteken en over fietspad verder gaan tot
wegsplitsing.
Hier RD en daarna op militair oefenterrein De Haar op asfaltweg RA.
[6]
Derde pad LA.
Bij halfverharde weg RD.
Einde pad LA en meteen LA over breed halfverhard pad. Einde verharding
RD.
Oefenterrein verlaten via hek.
Op driesprong links aanhouden.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [9] JUNI 2020
In de eerste aanwijzing staat In derde bocht. Dit is de plek waar het fietspad een
scherpe bocht naar rechts maakt.
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[ASSEN → HOOGEVEEN]

(200602, blad 2)

ETAPPE 3 BEILEN - WESTERBORK

TOEGANKELIJKHEID MET DE HOND EN BEGAANBAARHEID
HOLTHERZAND EN SCHARREVELD JUNI 2020
Holtherzand en Scharreveld zijn in deze etappe verboden gebied voor honden.

Alternatief voor het Holtherzand met hond is bij punt [4] rechtdoor te lopen
naar punt [5].

Voor het Scharreveld moet je met de hond doorlopen van punt [6] naar [8].
Dat doorlopen geldt hier ook voor andere wandelaars in tijden dat het erg
nat is op het Scharreveld.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [2] JUNI 2020
Er komt een nieuwe woonwijk in dit gebied. De tweede aanwijzing Eerste zandpad
schuin RD, Scharreveldroute is bij de paal van het Wandelnetwerk (richting 12).
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [3] JUNI 2020
Er zijn een paar onduidelijke paden in het gebied dat punt [3] beschrijft,
bijvoorbeeld in de tweede aanwijzing. Vanaf hier helpen de pijlen van het
Wandelnetwerk je naar de verharde weg.
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ETAPPE 4 WESTERBORK - ORVELTE

BEGAANBAARHEID SCHARREVELD JUNI 2020
In natte jaargetijden zul je ook in deze etappe op het Scharreveld problemen
hebben. Er zijn twee mogelijkheden om dit deel van de etappe te lopen zonder
natte voeten te krijgen.

Ga bij punt [1] in Eursinge vóór huisnr. 8 niet LA, maar RA. Vervolgens in de
bocht links aanhouden en op de driesprong LA. Aan het eind van de weg ga
je RA naar punt [3]. Dit geldt ook voor wandelaars die met hun hond lopen.
Het Scharreveld is namelijk verboden voor honden.

Ook is een omleiding over het Scharreveld mogelijk. Ga dan vanaf het
startpunt naar 74 van het Wandelnetwerk en vandaar naar 93. Als je het
Scharreveld verlaat, ga je RA naar 51 van het Wandelnetwerk. Dat is punt [3]
in deze etappe.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [3] JUNI 2020
De routetekst vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[3]
Ongeveer 50 meter na begin bosje ga je bij 51 van het Wandelnetwerk LA.
Volg de pijlen van het netwerk.
Einde pad RA, dat is een breed zandpad dat later smaller wordt.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [5] JUNI 2020
Na de tweede aanwijzing kom je in het bos, daar moet je direct rechts aanhouden.
ROUTEWIJZIGING BIJ [6] JUNI 2020
Door de aanleg van een rondweg rond het dorp hebben we de route enigszins
moeten aanpassen. De tekst van punt [6] vervalt en wordt vervangen door een
nieuwe tekst.
[6]
Eerste pad LA, Bannerveen.
Einde pad LA.
Op driesprong rechts aanhouden.
Op verharde weg RA en direct LA, Hofakkers.
In de bocht LA onverhard pad. Doorgaande weg oversteken.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [7] JUNI 2020
Het paaltje met rode kop in de vierde aanwijzing is nu een paaltje met een rood
schildje met pijl en wandelaar.
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ETAPPE 5 ORVELTE - BRUNTINGE

ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [3] JUNI 2020
De in de eerste aanwijzing van punt [3] genoemde 100 meter moeten 50 meter zijn.

[ASSEN → HOOGEVEEN]

ETAPPE 6 BRUNTINGE - VAM-BERG

ROUTEWIJZIGING BIJ [2] JUNI 2020
We hebben hier een kleine routewijziging kunnen maken die een eind maakt aan
problemen die wandelaars in het verleden in dit stukje ondervonden.
De tekst van punt [2] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[2]
Op driesprong RD.
In bocht naar rechts ná sloot schouwpad LA.
Na ongeveer 25 meter RA door boomsingel.
Pad maakt later bocht naar rechts.
Bij paal van wandelnetwerk LA.
Pad volgen richting Oude Diep.
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ETAPPE 7 VAM-BERG - STUIFZAND

ROUTEWIJZIGING BIJ [1] EN [2] JUNI 2020
Een aantal jaren is op de VAM-berg gewerkt aan een nieuwe inrichting van de
wandelpaden en de fietsroutes. De punten [1] en [2] vervallen en worden
vervangen door nieuwe teksten.
Gebruik onderstaand nieuwe kaartje. Let op: punt [2] staat op een andere plaats
dan in het routeboek.
[1]
Parkeerplaats aan achterzijde verlaten.
Bij informatiebord RA over stapstenen door waterpartij.
Vanaf hier het schelpenpaadje volgen.
Bij informatiecentrum De Blinkerd LA.
Bij klaphek en paal met paarse kop schelpenpad vervolgen.
Beneden bij klaphek RA over verharde weg.
[2]
Op verharde weg RA.
Bij houten hek aan linkerkant LA.
Via stapstenen door Oude Diep. Na stapstenen RD. Bij afrastering RA.
Op verharde weg RA. Op driesprong LA.
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ETAPPE 8 STUIFZAND - ECHTEN

DIJKJES IN DE PESSERMA JUNI 2020
In verband met het aanleggen van dijkjes in de Pesserma kan de cursief gedrukte
tekst bovenaan de pagina vervallen. De route gaat nu over de dijk en blijft
begaanbaar. Ook de in de tekst genoemde afrastering is niet meer aanwezig en
honden kunnen aangelijnd mee.
ROUTEWIJZIGING BIJ [2] JUNI 2020
De tekst van punt [2] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[2]
Direct na huisnr. 58 pad RA.
Einde pad LA langs sloot over dijkje.
Na stuw dijkje naar rechts volgen.
Einde dijk vóór Oude Diep LA.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [6] MEI 2020
De vierde zin wordt: Vóór water LA, op driesprong RA, brug over en opnieuw RA.
ROUTEWIJZIGING BIJ [8] JUNI 2020
De tekst van punt [8] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[8]
Voorbij sloot direct eerste pad LA langs bosrand.
Einde zandpad RD over verhard pad.
Einde pad LA.
Bij ingang Huis te Echten oprijlaan RA.
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VAN HOOGEVEEN NAAR ASSEN
[HOOGEVEEN → ASSEN]

ETAPPE 8 ECHTEN - STUIFZAND

DIJKJES IN DE PESSERMA JUNI 2020
In verband met het aanleggen van dijkjes in de Pesserma kan de cursief gedrukte
tekst bovenaan de pagina vervallen. De route gaat nu over de dijk en blijft
begaanbaar. Ook de in de tekst genoemde afrastering is niet meer aanwezig en
honden kunnen aangelijnd mee.
ROUTEWIJZIGING BIJ [9]
De laatste aanwijzing van punt [9] vervalt en wordt:
Bij sloot RD over zandpad langs bosrand.
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ETAPPE 7 STUIFZAND - VAMBERG

ROUTEWIJZIGING BIJ [3] EN [2] JUNI 2020
Een aantal jaren is op de VAM-berg gewerkt aan een nieuwe inrichting van de
wandelpaden en de fietsroutes. De punten [3] en [2] vervallen en worden
vervangen door nieuwe teksten.
Gebruik onderstaand nieuwe kaartje. Let op: punt [2] staat op een andere plaats
dan in het routeboek.
[3]
Op verharde weg LA.
Bij driesprong RA, direct na Oude Diep LA.
Pad door klaphek en afrastering volgen tot dam.
Bij dam LA.
Via stapstenen door Oude Diep.
RD naar houten hek. Na hek verharde weg RA.
[2]
Eerste verharde weg LA.
Na sloot LA door klaphek en vanaf hier het schelpenpaadje volgen.
Bij informatiecentrum De Blinkerd bij bord ‘Col du VAM’ RA door klaphek.
Schelpenpaadje eindigt bij de stapstenen.
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ETAPPE 6 VAM-BERG - BRUNTINGE

ROUTEWIJZIGING BIJ [3] JUNI 2020
We hebben hier een kleine routewijziging kunnen maken die een eind maakt aan
problemen die wandelaars in het verleden in dit stukje ondervonden.
De tekst van punt [3] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[3]
Via overstapje bospaadje volgen.
Bij paal van wandelnetwerk RA.
Pad naar links volgen. Einde pad LA over schouwpad langs sloot.
Einde pad RA over verharde weg.
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ETAPPE 4 ORVELTE - WESTERBORK

ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [13] JUNI 2020
Lees in punt [13] de eerste aanwijzing als:
Vanaf de parkeerplaats eerst even LA naar Tolhuis.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [9] JUNI 2020
Bij het informatiebord in de vierde aanwijzing van punt [9] is de driesprong een
’kruispunt’ geworden.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [8] JUNI 2020
Het paaltje met rode kop in de derde aanwijzing van punt [8] is nu een paaltje met
een rood schildje met pijl en wandelaar. (Schildje zit aan achterzijde van het paaltje
aan de andere kant van het pad.)
ROUTEWIJZIGING BIJ [7] JUNI 2020
Door de aanleg van een rondweg rond het dorp hebben we de route enigszins
moeten aanpassen.
De tekst van punt [7] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[7]
Na 40 m LA, Oude Groningerweg.
Doorgaande weg oversteken.
Einde pad RA, Hofakkers.
Einde weg RA en direct LA, Banneveen.
Op driesprong links aanhouden.
Op volgende driesprong RA.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [6] JUNI 2020
Na de een na laatste aanwijzing Op kruising bij paaltje met rode kop LA moet nog
staan: Het duidelijke pad naar rechts aanhouden.
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [4] JUNI 2020
De tekst van punt [4] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[4]
Na Schepershuisje en boerderij Het Drentse Landschap links aanhouden.
Op driesprong RD. Weg wordt breed zandpad.
Hierna bij paal 50 van Wandelnetwerk LA.
Volg nu de pijlen tot aan de verharde weg.
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BEGAANBAARHEID SCHARREVELD JUNI 2020
In natte jaargetijden zul je aan het eind van deze etappe op het Scharreveld
problemen hebben. Er zijn twee mogelijkheden om dit deel van de etappe te lopen
zonder natte voeten te krijgen.

Ga bij punt [3] op de viersprong niet RD maar ga LA, Stukkenweg. Op
driesprong RA en weg vervolgen tot doorgaande weg. Oversteken en op
fietspad RA.
Dit geldt ook voor wandelaars die met een hond lopen. Het Scharreveld is
verboden voor honden.

Ook is een omleiding over een gedeelte van het Scharreveld mogelijk. Ga
dan bij punt [2] op de kaart niet LA, maar volg de brede bocht naar rechts.
Op de verharde weg ga je vervolgens LA naar 32 van het Wandelnetwerk,
het eind van deze etappe.
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ETAPPE 3 WESTERBORK - BEILEN

TOEGANKELIJKHEID MET DE HOND EN BEGAANBAARHEID SCHARREVELD EN
HOLTHERZAND JUNI 2020
Scharreveld en Holtherzand zijn in deze etappe verboden gebied voor honden.

Voor het Scharreveld moet je met de hond doorlopen van punt [8] naar [6].
Dat doorlopen geldt hier ook voor andere wandelaars in tijden dat het erg
nat is op het Scharreveld.

Alternatief voor het Holtherzand met hond is na punt [5] rechtdoor te lopen
naar punt [4].
ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [4] JUNI 2020
Er zijn in dit deel van de etappe een paar onduidelijke paden, bijvoorbeeld na het
‘voetbalveld’. Vanaf hier helpen de pijlen van het Wandelnetwerk je tot bij punt [3]
aangekomen bent.
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ETAPPE 2 BEILEN - HIJKERVELD

ROUTEVERDUIDELIJKING BIJ [2] JUNI 2020
Bij punt [4] kunnen de laatste twee aanwijzingen vervallen.
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ETAPPE 1 HIJKERVELD - ASSEN

ROUTEWIJZIGING BIJ [7] JUNI 2020
De hier genoemde brede zandweg is nu half verhard.
ROUTEWIJZIGING BIJ [6] APRIL 2016
Ten zuiden van Assen is een extra aansluiting op de A28 ter hoogte van het TTgebied gerealiseerd. Dit had consequenties voor de route door het gebied De Haar.
De tekst van punt [6] vervalt en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[6]
Einde zandpad op asfaltweg RA. Bij naast gelegen splitsing het militair
oefenterrein De Haar verlaten.
Steek de weg RD over en vervolg route over fietspad.
ROUTEWIJZIGING BIJ [5] JUNI 2020
In verband met kleine wijzigingen in de routebeschrijving vervalt de tekst van punt
[5] en wordt vervangen door een nieuwe tekst.
[5]
Fietspad blijven volgen en later straat oversteken.
Verder op fietspad aan overkant.
Na tweede viaduct LA.
Eerste pad LA. Slingerend paadje blijven volgen.
Stukje verharde weg oversteken.
Einde pad klinkerweg LA.

