
Groomroutes 2018 

Gieten/Borger (Rood) 33 km 

GP 1  N 52o56.971 O 00644.107  
- Vanaf startterrein rechts af richting Grolloo.  

- Bij rotonde rechtsaf richting Borger (Oostereind) 

- Bij kruising met N857 rechtdoor (Papenvoort later Steenhopenweg) 

- Voorbij het centrum “Kroonboompad”, bij het bord Natuurkampeerterrein Borger, steken de 

ruiters over. 

GP 2  N 52o59.010  O 006o43.781 

- Vervolg de weg 

- Links aanhouden (verharde weg) Papenvoort 

- T Splitsing rechts 

- 1e weg links Gieten/Rolde (Bosweg die overgaat in Houtvensterjansenweg) 

- Bij de parkeerplaats komen de ruiters langs. 

GP 3 N 52o58.585 O 006o45.112 

- Rij zelfde weg terug 

- Aan linker kant zit een groot zandpad en landgoed Jahomi, hier komen de ruiters 

overheen/langs. 

GP 4 N 52o57.052 O006o46.581 

- Vervolg de weg 

- Bij T-splitsing linksaf 

- Daarna rechtsaf, richting Manege Gasselte. 

- Volg de weg, bij T-splitsing rechts richting Borger (Steenhopenweg) 

- Rechtsaf bij Hotel Drouwenerzand richting Boomkroonpad 

- Parkeren bij Queens Grass 

 

GP 5 N 52o56.971 O 00644.107 

- Vervolg de verharde weg richting Borger (Veldweg) 

- Weg blijven volgen (gaat over in Meerslagenweg) 

- Bij T-splitsing rechtsaf slaan  

- Daarna weer rechtsaf slaan richting Boomkroonpad/Rolde 

- Bij hectometerpaaltje 7.3 zit een parkeerplaats, hier parkeren. 

- De ruiters steken hier de weg over, als er geen oversteekhulp aanwezig is graag de ruiter 

even helpen oversteken i.v.m. 80 km weg. 

 

Rij terug naar de startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 

- Vervolg de weg richting Rolde 

- Sla linksaf op kruising richting Grolloo 

- Ga bij de rotonde linksaf 

- Vervolg de weg, startlocatie zit aan de linkerkant 



 

Route Borger (Paars) 20,5 km 

GP 4  N 52o57.052 O006o46.581 

- Vanaf startterrein rechtsaf richting Grolloo 

- Bij rotonde rechtsaf 

- Bij kruising rechtsaf richting Borger (LET OP!! Er staat een flitspaal bij hectometerpaaltje 9.1) 

- Weg blijven volgen tot je aan de rechterkant WECO (hectometerpaaltje 10.7) ziet, hier linksaf 

(Nuisveen) 

- Na ongeveer 100 meter links (Meerslagenweg) 

- Weg blijven volgen, weg gaat over in Lunsveenweg en daarna Veldweg 

- Op de hoek bij Queens Grass parkeren 

GP 5  N 52o56.971 O 00644.107 

- Vervolg de verharde weg richting Borger (Veldweg) 

- Weg blijven volgen (gaat over in Meerslagenweg) 

- Bij T-splitsing rechtsaf slaan  

- Daarna weer rechtsaf slaan richting Boomkroonpad/Rolde 

- Bij hectometerpaaltje 7.3 zit een parkeerplaats, hier parkeren. 

- De ruiters steken hier de weg over, als er geen oversteekhulp aanwezig is graag de ruiter 

even helpen oversteken i.v.m. 80 km weg. 

 

Rij terug naar de startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 

- Vervolg de weg terug richting Rolde 

- Sla linksaf op kruising richting Grolloo 

- Ga bij de rotonde linksaf 

- Vervolg de weg, startlocatie zit aan de linkerkant 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Westerbork 22 km (Geel) 

De route loopt voor een groot deel door de storingsvrije zone van De Sterrenwacht. Daardoor mogen 
er geen auto’s komen. We hebben een waterpunt geregeld bij het fietspad tussen de 2 
boswachterijen (Hooghalen/Grolloo). Daar komen de ruiters 2 keer langs.  
 
 
Van startlocatie naar GP 7 N 52o53.772   O 006o39.636 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Op de rotonde rechtsaf richting Westerbork 
- Bij P Zandspeelplaats de weg inslaan, hier groomen en niet langs de N374 

 
Van GP 7 naar GP 9 N 52o55.291   O 006o39.378 

- Rij terug richting Schoonloo 
- Op de rotonde linksaf richting Grolloo 
- Voorbij de startlocatie, 1e weg links Uteringsweg 
- 1e weg links richting Parkeerplaats Dillingveen (straat heeft geen naam) 
- Rij door tot dat je markering ziet.  

 

Elp 29 km ( Groen) 

De route loopt voor een groot deel door de storingsvrije zone van De Sterrenwacht. Daardoor mogen 
er geen auto’s komen. We hebben een waterpunt geregeld bij het fietspad tussen de 2 
boswachterijen (Hooghalen/Grolloo). Daar komen de ruiters 2 keer langs.  
 
Van startlocatie naar GP 7 N 52o53.772   O 006o39.636 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Op de rotonde rechtsaf richting Westerbork 
- Bij P Zandspeelplaats de weg inslaan, hier groomen en niet langs de N374 

 
Van GP 7 naar GP 8 N52o55’34.37  O 06o34’49.84 
 

- Rij terug richting Schoonloo 
- Bij de rotonde linksaf richting Grolloo/startlocatie 
- Na de startlocatie 1e weg links (Uteringsweg) 
- Weg volgen 
- 2e weg links, Soartendijk  
- Rij richting Amen 
-  Einde weg linksaf richting Camping Diana Heide 
- Voorbij de camping eerste weggetje aan de linkerkant (je kunt zowel links als rechts 

parkeren, ruiters komen aan de linkerkant voorbij) 
 
Van GP 8 naar GP 9 N 52o55.291   O 006o39.378 
 

- Rij terug langs Camping Diana Heide/Amen 

- In Amen de 1e weg rechtsaf Soartendijk 
- Weg volgen tot kruising met Uteringweg, hier rechtsaf en gelijk weer rechtaf 
- Richting Parkeerplaats Dillingveen (straat heeft geen naam) 
- Rij door tot dat je markering ziet.  
- Terug naar startlocatie 
- Terug richting Uteringweg, einde rechts 



- Weg vervolgen tot T-splitsing 
-  Rechtsaf richting Schoonloo 
- Startlocatie aan de linkerhand 

 
 

 
 

Schoonloo 21 km (blauw) 
 
GP 10 N 52o54.054 O 006o40.181 
 

- Vanaf startterrein linksaf richting Schoonloo 
- Bij de rotonde rechtsaf 
- De oversteek is bij het gebouw van Staatsbosbeheer, je kunt zowel rechts als links parkeren. 

Let op dit is een 80 km weg. 
 
 
GP 11 N 52o52.884  O 006o43.130 

- Rij terug richting Schoonloo 

- Bij de rotonde rechtsaf 

- Bij hectometerpaaltje 19.0 zit de oversteek 

- Let op dit is een 80 km weg, parkeren in de berm 

- Help je ruiter met oversteken als er geen vrijwilligers zijn 

 

GP 12 N 52o54.376  O 006o42.173 

- Rij terug naar Schoonloo 

- Bij Rotonde rechtsaf 

- Na 200 meter zit de oversteek en groompunt bij het bord “de warme bossen” 

 

Terug naar startlocatie: N 52o55.105   O 006 41 465 
 

- Rij terug naar de rotonde 

- Ga rechtsaf richting Grolloo en startlocatie 

 

 

  
 
 


