
85

1

2

34

6

9

7

11

12

BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC BY 4.0).

wandelroute Gasterse Duinen, 5 km
Honden

Honden zijn NIET toegestaan in de Gasterse
Duinen. Zie de knapzakroute Gasteren (K01)
voor een mooi alternatief mét de hond.

1  Start 
• Vanaf de parkeerplaats gaat u niet via het 

rooster meteen het veld op richting 
hunebed, maar loopt u een stukje linksaf in 
de richting van de weg. 

• Hier start de paaltjeswandeling van Het 
Drentse Landschap. We volgen deze route 
tijdens het eerste deel van de wandeling. 

2  Achterste veen 
• Op de heuvel houdt u links aan. 
• Blijf de paaltjes volgen. 

3  Beheer door begrazing
• Op de driesprong midden op het veld verlaat 

u de paaltjesroute door hier rechtdoor te 
gaan. 

• Na het rooster links aanhouden.

4   Grafheuvels
•  U volgt het brede zandpad en neemt 
• het tweede pad rechts. Dit pad volgt de rand 

van het beekdal van de Drentsche Aa. 

5  Bosje
• Waar het pad het bosje in gaat, neemt u het 

karrenspoor rechtsaf het veldje over. 
• Ga aan de overkant van het veldje linksaf. 

6  Stroomdal Drentsche Aa
• Bij het hek gaat u rechtsaf en volgt u het 

smalle pad tussen het raster en de houtwal. 

7  Bruggetje
• Ga het bruggetje over. 
• Volg het pad dat u eerst even rechtsaf en 

daarna linksaf door een bosje naar de 
zandweg met fietspad Schipborg-Gasteren 
brengt. 

8   Landgoed De Schipborg

•  Op het fietspad gaat u rechtsaf. 

9  Karrensporen
• Bij het bord ‘Het Drentse Landschap’ verlaat 

u het fietspad en gaat u rechtsaf het paadje 
op langs het raster. 

10  Terug op de duinen
• Via een rooster komt u terug op het veld 

waarna u op de driesprong links aanhoudt. 
• U bent terug op de paaltjesroute die we nu 

tot het eind toe volgen. 

11  Veerooster  
• Via een rooster komt u weer op het fietspad. 
• Rechtsaf het fietspad volgen.

 
12  Hunebed

• Voorbij het boerderijtje aan uw linkerzijde 
brengt de paaltjesroute u rechtsaf via een 
rooster weer op het veld. 

• Langs het hunebed loopt u terug naar de 
parkeerplaats.
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