
Groomroutes Endurancewedstrijd Grolloo 9 juli 2022 

 

 

Algemeen 

 

N.B. De wegen en paden in dit gebied worden druk gebruikt door allerlei recreanten, 

snelle fietsers en langzame voertuigen. Vooral groepen recreanten hebben geen oog voor 

andere verkeer, alleen voor elkaar. Pas dus goed op, zeker als je moet afslaan! 

 

Groomroute ronde Hondsrug kort en lang (32 en 25km) 

 

 

Groompunt A 

 

Aanrijroute Papenvoort/Rolderstraat N857 (80 km/uur).  
Bij km-paal 7.2 staat bord ‘P 100m’. Sla links af de parkeerplaats op.  
Als je de afslag mist, 50 m verderop is er nog een. 

Parkeren Op de parkeerplaats aan de linkerkant van de weg.  
Pas op: De parkeerplaats heeft twee in-/uitgangen. Auto’s kunnen 
dus van twee kanten komen. 
Tussen groompunt en parkeerplaats ligt een tweezijdig fietspad! 

Groompunt In het bos links van de parkeerplaats (noordoosten). 
Na het groomen steken de ruiters de N857 Rolderstraat over. Help 
elkaar! 

Vertrek Volg N857 richting Borger. Pas op bij oversteken. 
Google Maps/ Streetview 52°56'18.4"N 6°44'14.2"E 

Bushalte Papenvoort, Stroetendijk 

 

 

Groompunt B 

 

Aanrijroute Via landbouwweg met slecht wegdek: Meerslagenweg/ 
Lunsveenweg/Veldweg (3km!). Je bent dus niet verdwaald…. 

Parkeren Aan het einde van de Veldweg is rechts een grote semi-verharde 
parkeerplaats. Alle plek! 

Groompunt Steek recht het dwarsweggetje (Steenhopenweg) over. Groompunt 
ligt voor je in het bos. 

Vertrek Sla rechtsaf de Steenhopenweg op: richting Drouwen en Gasselte 
via tunnel onder N34.  
Ga niet linksaf: zeer slechte weg, max. gewicht 1,8T! 

Google Maps/ 
Streetview 

52°57'03.8"N 6°46'34.6"E 
Veldweg Steenhopenweg, Drouwen 

 

 

  



Groompunt C 

 

Aanrijroute Houtvester Jansenweg bij knik in de weg. 

Parkeren Parkeerplaats boswachterij Gieten 
In de knik linksaf. Na 50m vind je voorbij het infobord en de 
picknicktafel aan je linkerhand twee grote, verharde 
parkeerplaatsen. Alle ruimte! 

Groompunt In het bos bij de knik in de weg. 

Vertrek Rijdt terug in de richting van waar je bent gekomen. 

Google Maps/ 
Streetview 

52°59'01.2"N 6°43'46.4"E 
Parkeerplaats Boswachterij Gieten 

 

 

Groompunt D 

 

Aanrijroute Rijd op de Steenhopenweg langs het Buitencentrum 
Boomkroonpad richting Papenvoort. Aan de linkerkant kom je het  
het bord ‘Natuurkampeerterrein Borger’ tegen. Parkeer bij de 
kruising rechts langs de kant van de weg.  

Parkeren Langsparkeren langs de weg. 

Groompunt In het bos aan de rechterkant van de weg. Hier ligt ook een ATB-
route. Na het groomen steken de ruiters de weg over. 

Vertrek Vervolg de weg richting Papenvoort. 

Google Maps/ 
Streetview 

Steenhopenweg 30, Drouwen 

 

 

 

  



Groomroute ronde Schoonloo (27,4km) 

 

Groompunt E 

 

Aanrijroute Sla in het dorp Amen linksaf. Volg de Amen. (Alles heet hier 
Amen…) 

Parkeren Links in het bos na een laan met relatief jonge eiken. Onverharde 
parkeerplaats. Zo mogelijk dwars parkeren. 
Pas op voor eikenprocessierups in de omgeving! 

Groompunt Bij de parkeerplaats in het bos. 

Vertrek Rijdt de Amen terug in de richting vanwaar je bent gekomen. Sla 
in het dorp Amen rechtsaf de Soartendijk op. 

Google Maps/Streetview 52°55'36.1"N 6°34'45.9"E 

 

 

Groompunt F 

 

Aanrijroute Sla aan het begin van het dorp Amen rechtsaf de Soartendijk op. 
Sla rechtsaf op de kruising Elperweg/Uteringsweg/Soartendijk. 
Sla direct weer rechtsaf. Rijdt zo’n 250 m het bos in. 

Parkeren Op de verharde parkeerplaats in het bos aan de rechterkant. Is 
misschien vol. Zoek een verstandige plek langs het pad. 

Groompunt Het groompunt is nog 700 meter rechtdoorlopen . Ruiters komen 
van rechts (westen). 

Vertrek Rijdt terug naar de Uteringsweg. Sla rechtsaf. Denk om fietsers op 
de picknickplek. Volg de Uteringsweg. 

Google Maps/Streetview 52°55'18.3"N 6°39'22.8"E 

 

  



Groomroute ronde Grolloo (20KM) 

 

Groompunt G 

 

Aanrijroute N374 Elperstraat/Schoonlooërweg (80 km/u).  
Rechtsaf na bord ‘Kantoor Staatsbosbeheer’ en onderbord ‘Ieberenplas’.  
Denk om het fietspad!  

Parkeren Rijdt de Ieberenweg op. Achter de zwarte schuur aan je linkerhand is de 
toegang tot het parkeren.  
Eventueel is aan de rechterkant een verharde parkeerplaats. 

Groompunt Ruiters komen aan de voorkant van de zwarte schuur langs.  
Groomen op de grasstrook tussen schuur en fietspad. 
N.B. Parkeren langs de N374, op het fietspad en daartussen is reden voor 
diskwalificatie! 
Na het groomen steken de ruiters de N374 Schoonlooërweg over. Help 
elkaar! 

Vertrek Linksaf de Elperstraat op richting Schoonloo.  
Pas op het fietspad bij wegrijden. 

Google Maps/ 
Streetview 

Schoonlooërweg 22, Elp 

 

Groompunt H 

 

Aanrijroute Vanaf de rotonde in Schoonloo N374 Westdorperstraat op. Na 150 m zie je 
een bord P op een lantaarnpaal. Sla af naar rechts. 

Parkeren Rijdt de Brinkakkers op. 
Na 100 m is links een grote parkeerplaats. 

Groompunt Op het grasveld tussen de parkeerplaats en de N374. 
Na het groomen steken de ruiters de N374 over. Help elkaar! 

Vertrek Rijdt terug in de richting van waar je bent gekomen. Bij rotonde eenkwart 
rond brengt je terug naar de start/vetgate/finish. 

Google Maps/ 
Streetview 

Brinkakkers, Schoonloo 

 


