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1 Poepenhemeltje. In 1672 sloeg de wrede

Bisschop van Münster tijdens het beleg op
de stad Groningen hier zijn kampement op.
‘Poepen’ was een scheldwoord voor Duiters
enNijlanderveld
‘hemel’ stond voor bed.

2 Es van Balloo. Een es is middeleeuws akkerland dat vruchtbaar werd gemaakt met een
mengsel van heideplaggen en schapenmest
uit de schaapskooi. In de loop der eeuwen
werd de es zo meters hoger.

4 Taarlosche Diep. In het stroomgebied van

de Drentsche Aa kreeg elke beek de naam
van het dorp waar hij langs stroomde, hier
dus het Taarlosche Diep en stroomopwaarts
het Oudemolensche Diep.
Nooitgedacht

5 Heikikker. Met een beetje geluk kun je

vanaf het vlonderpad in het voorjaar blauwe
kikkers zien. Dit zijn de mannetjes van de
heikikker die met hun tijdelijke opvallende
kleur vrouwtjes proberen te imponeren.

3 Hunebed van Loon D15. Dit is het enige hu-  Galgenberg. Deze oude grafheuvel dankt
nebed dat zichtbaar is vanuit de trein tussen
Assen en Groningen. Hunebedden zijn de
oudste monumenten van Nederland, ouder

zijn naam aan de galg die hier in de late
middeleeuwen stond. En als je goed kijkt, zie
je vanaf dit uitkijkpunt karrensporen lopen;

sporen uit de middeleeuwen toen burgers,
handelaren en hele legers in noordelijke en
zuidelijke richting trokken.

7 Rolderdiep. Links loop je langs het beekdal

van het Rolderdiep, een moerassig en dras
land. Jaarlijks worden de beekdalen gemaaid
om te voorkomen dat ze dichtgroeien met
bos. Het gras wordt afgevoerd om bloei van
de vegetatie te stimuleren.

8 Kerk van Rolde. Dit baken in het landschap

dateert uit de 11e eeuw. Tegenwoordig hebben we GPS, maar vroegen hadden mensen
deze torens als bakens nodig om zich te
oriënteren in het lege en desolate gebied.

Routebeschrijving
LA = linksaf

RA = rechtsaf

RD = rechtdoor

Startpunt vanaf toegangspoort Deurze
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Poepenhemeltje

Startpunt vanaf P-plaats Galgenriet



P-plaats Galgenriet



Kerk Rolde

Vanaf parkeerplaats doorgaande weg

Op parkeerplaats Galgenriet rechts aan-

Einde weg RA. Na 100 m weer RA. Even

oversteken. LA over vlonder. Daarna

houden en RA over zandpad en vlonder.

later LA langs kerk. Na hek LA (weg naar

RA over betonpad. Op 3-sprong RD. Bij

Aan eind LA (Ballooërveld). Einde pad LA.

links negeren). Straat oversteken, LA en 1e

Poepenhemeltje RA. Brug over, dan RD

1e kleine paadje (vóór bankje) RA. Einde

straat RA (Schoolstraat). Op kruispunt RD.

over fietspad. Einde be onpad LA. Waar

pad RD, brede pad volgen. Op Y-sprong

Na laatste huis voor bos, op fietspad R .

fietspad begint s eeds RD over zandpad.

links aanhouden

1e weg RA en direct weer RA over bospad.

Op 3-sprong rechts aanhouden.


2

Es van Balloo

Einde pad LA. Zandpad steeds volgen
tot asfaltweg. Hier LA. Na brug 1e weg
RA (Koeweg), later onverhard. Einde pad
straat oversteken. RA over fietspad. Na
200 m LA. 1e pad LA. Op klinkerweg RA.
Na 100 m LA over zandweg.

3

Hunebed D15

Bij hunebed D15 RA. Volgen tot asfaltweg.
Hier RA (Jagerstraat). Op 4-sprong RD. Op
3-sprong RA. Einde weg LA (Osdijk).

4

Taarlosche Diep

Na brug RD en verharde weg naar links
volgen. Vóór rooster RA (zandpad).
Zijpaden negeren. Ongeveer 100 m voor
doorgaande weg bij informatiebord De
Heest RA.

Galgenberg

Op 4-sprong RD. Einde pad RA. Even later
op fietspad LA. Einde fietspad LA. Bij

-

In bocht (naar rechts) smal pad RD over de

gin P-plaats straat oversteken en RD naar

Galgenberg. Op brede zandpad LA. Einde

Ballooërkuil. Bij ingang LA (voor bezoek

pad RD over klein paadje. Ter hoogte van

even RD en terug). Einde pad LA en bij

ijzeren bankje aan linkerkant LA. Smal

bankje RA fietspad versteken en smalle

paadje volgen.

paadje over de es nemen. Op klinkerweg

 Rolderdiep

LA, fietspad RD versteken en bospad
volgen.

Einde RA, dit brede pad steeds langs het
beekdal volgen. Aan eind Ballooërveld

Na oversteken doorgaande straat RA en

wordt pad verhard. Na woonhuis 1e zand-

direct schuin LA. Bij asfaltweg LA. Na 200

pad RA. Op viersprong RD. Einde smalle

m RA. Einde pad (later verhard) RA. Bij

paadje RD, daarna LA. Bij plaatsnaambord

paddenstoel LA richting Schieven. Na bord

Rolde RD langs hunebedden en begraaf-

Einde Deurze RD. Dit zandpad komt uit bij

plaats.

Toegangspoort Deurze.
Begonnen bij startpunt Galgenriet?
Vervolg dan de routebeschrijving bij
punt 1 .

