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Deze route door het Schoonloërveld gaat door bossen, heideterreinen en 
beekdalen. Met struinen over het Schoonloërveld wordt in dit geval ook  
écht struinen bedoeld! In het gebied mag u overal vrij rondlopen. U kunt de 
aan wijzingen in de tekst gebruiken of een gps-apparaat meenemen zodat  
u de bezienswaardigheden niet mist. De route, de volgorde en de paden  
liggen niet vast, daarin bent u vrij!

Hart van Drenthe
Struinen over Schoonloërveld

© ANWB B.V.



£ Halverwege het pad ligt 
een prachtige boomstam. 
Het nog staande deel is 
bewerkt door vogels:  
zwarte, groene en grote 
bonte spechten. Dassen 
wroeten in de stobben op 
zoek naar larven.

¢ Houtwallen met knoes-
tige eiken begrenzen het 
beekdal van de Elperstroom. 
In de herfst staan veel 
soorten paddenstoelen in  
de berm van de weg.

∞ Onderweg naar § ziet u 
rechts de graslanden van 
Staatsbosbeheer, een belang-

Het wandelen  
van een gps-route
Gps-routes bestaan 
uit coördinaten. Deze 
hebben het positie-
formaat hddd.ddddd 
en als kaartdatum 
WGS84. U kunt coör-
dinaten handmatig 
invoeren in uw gps-
apparaat of down-
loaden en naar het 
gps-apparaat verstu-
ren. Daarvoor kunt u 
het programma Easy 
GPS gebruiken. Met 
de coördinaten kunt 
u ook thuis de route 
bekijken met Google 
Earth. De normale 
gebiedsregels gelden 
ook voor gps-wande-
laars. U vindt de 
plaatselijk geldende 
regels altijd op de 
toegangsborden. In 
de meeste gebieden 
van Staatsbosbeheer 
waar een gps-route 
is uitgezet, mag u 
van de paden. Res-
pecteer afgebakende 
begrazingsterreinen 
en broedgebieden. 
Klim niet over hek-
ken en loop niet over 
privéterreinen en 
erven zonder toe-
stemming van de 
eigenaar.

De zeldzame grauwe klauwier

¡ Tussen punt 1 en 2 loopt u 
langs het Elpermeer of 
Zwartewater. ’s Winters 
overnachten hier duizenden 
ganzen. ‘s Zomers is dit het 
domein van de geelgors, de 
roodborsttapuit en de 
boompieper.

Ω Vlak voor punt 3 liggen 
rechts in het bos twee 
grafheuvels. In de grootste 
van de twee is in de jaren 30 
door de beroemde archeo-
loog van Giffen een lijksil-
houet gevonden. Deze is te 
bezichtigen in het Drents 
Museum. Ernaast ligt een 
urnenveld.
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Afstand 
8 km, ca. 2 uur

Startpunt 
Excursieschuur Elp

Parkeren
Excursieschuur Elp
Ieberen 1, 9442 TJ Elp 

Openbaar vervoer 
De Excursieschuur is niet 
bereikbaar met openbaar 
vervoer. 

Bewegwijzering
De route is op enkele  
plaatsen in het veld gemar-
keerd met een paaltje en 
bordje 'GPS'. U kunt gps-
coördinaten downloaden op 
www.staatsbosbeheer.nl/
gps (gps-route Schoonloo).

Honden 
Aangelijnd welkom

Bijzonderheden
Let op: de coördinaten  
worden soms gewijzigd.  
Kijk van tevoren op www.  
staatsbosbeheer.nl/gps.

U kunt een gps-apparaat  
huren of kopen bij bijvoor-
beeld Bever Zwerfsport.  
Voor een overzicht van  
verhuurders, kijk op  
www.gpshuren.nl.



vennen is tot in de jaren 50 
turf gestoken om de kachel 
te branden. De vierkante 
veenputjes zijn op luchtfoto’s 
goed te herkennen.

¶ De keienwegen zijn 
aangelegd met zwerfkeitjes, 

flinten, die tijdens de aanleg 
van het bos uit de grond 
kwamen. Het bos is geplant 
tussen 1925 en 1950.

• Tweelingen. Zo heet dit 
open gebied waar galloways 
grazen, een zwarte variant 

De adder is meestal in de buurt van water te vinden

rijk voedselgebied voor de 
dassen die hier de vele 
burchten bewonen. Bij 
schemer komen ook reeën 
tevoorschijn.

§ Het gebied is rijk aan 
vennetjes. In sommige 



Schatzoeken
Een gps-wandelroute is ook leuk om met kinderen te 
doen. Het lijkt een beetje op schatzoeken en de kinde-
ren kunnen actief participeren in het vinden van de 
route. Er ligt namelijk langs de route een ‘schat’ verbor-
gen, ‘geocache’.  

van de Schotse hooglander. 
Deze soort heeft echter 
horens. Veel bos is gekapt  
om omgevormd te worden 
tot heide. Hier leeft ook de 
adder, de enige gifslang in 
Nederland.

ª Op dit punt ligt de  
geocache verstopt. Vraag  
de vriendelijke reus even  
zijn wortels op te tillen.  
Even verderop is familie 
bosmier bezig de piramide 
hoger en hoger te maken.  
U loopt door het bosreser-
vaat, een stuk bos waar alles 
aan de natuur wordt over- 
gelaten.

 In de houtwal leeft de 
grauweklauwier. Deze 
zeldzame vogel spietst 
insecten en hagedissen op 
prikkeldraad of braamstruik. 
Hij is zo groot als een merel 
en prachtig bruingrijs van 
kleur.

 U bent op de Zwatte, een 
Drents woord voor water-
scheiding. Ten noorden loopt 
al het water richting Wad-
denzee, ten zuiden gaat al 
het water naar het IJssel- 
meer.

 Onder het fietspad en  
de weg door ligt een dassen-
tunnel. Zo liggen er onder  
de weg Elp-Borger zeven 
dassentunnels. Ongeveer  
de helft wordt regelmatig 
gebruikt.

 Eindpunt op parkeerplaats 
bij de Excursieschuur van 
Staatsbosbeheer.

Routebeschrijving
De routebeschrijving is zeer 
summier: de bedoeling is 
dat u door het bos zwerft 
en soms een houvast krijgt, 
waar u bent. Bij de nummers 
horen coördinaten die u in 
uw gps kunt invoeren. Soms 
wordt er een aanwijzing 
gegeven. 

Start parkeerterrein –  
¡ 52.90175 - 6.6724797 –  
Ω 52.897 - 6.6703662 verlaat 
hier de asfaltweg –  
£ 52.8947 - 6.6640014 neem 
het smalle wandelpad links – 
¢ 52.89105 - 6.6643966  
sla bij de eikenlaan linksaf –  
∞ 52.88885 - 6.6714997 ga 
door het klaphekje –  
§ 52.87789 - 6.6708294  
volg de rode routepijl –  
¶ 52.87782 - 6.6884991  

 

Horeca
Café-restaurant 
Hegeman
Hoofdstraat 16
9443 PA Schoonloo
0592 50 12 68
info@hegeman-horeca.nl
Open ma, wo-vr 9.30-23, 
za-zo 10-23 uur

Hotel-restaurant  
De Koekoekshof
Hoofdstraat 1
9442 PA Elp
0593 34 62 79
www.koekoekshof.nl
Open ma-zo 9-23 uur

Overnachten 
De Vijf Suites
Hogebrinksweg 1
9442 PP Elp
059 35 66 938
www.devijfsuites.nl

bij vaknummers 40, 39,  
26 en 25 –  
• 52.8838 - 6.6937833 –  
ª 52.88806 - 6.6858832  
het begrazingsgebied is  
via het klaphek te verlaten –  

 52.89371 - 6.6861867  
ga langs de houtwal over  
de Elperstroom –  

 52.89393 - 6.6798782 –  
 52.90098 - 6.678134 –  
 52.90171 - 6.6724128 

– Excursieschuur van 
Staats bosbeheer en tevens 
eindpunt. 


