
WANDELROUTE 
Ballooërveld

Welkom in het Nationaal Park Drentsche 
Aa, neem de tijd het te ontdekken... 
Al eeuwenlang zoekt de Drentsche Aa 
kronkelend haar weg door het landschap. 
In dit uitzonderlijk gaaf gebleven gebied 
creëerden mensen gedurende duizenden 
jaren een grote rijkdom aan natuur.

Het Ballooërveld bij Rolde
Wandelroute 5 km circa 1,5 uur

Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa

1



Wandelroute Ballooërveld

Start route 
Parkeren op de NP parkeerplaats bij de 
schaapskooi Balloo. Routebeschrijving

Gps-coördinaten startpunt 
53°00’01.9”N 6°38’13.4”E

Openbaar vervoer 
Zie www.9292ov.nl of bel (0900) 9292.

Printen
Wilt u deze route printen, kies dan bij
Adobe acrobat > printen > meerdere >
4 pagina’s per vel.

Deze route werkt het beste op uw 
smartphone in Adobe Acrobat of ibooks.

Nationaal beek- en esdorpenlandschap 
Drentsche Aa
Postbus 122, 9400 AC Assen
www.drentscheaa.nl
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https://goo.gl/maps/btTPJMweopR2
http://www.9292ov.nl
http://www.drentscheaa.nl


Wandelroute Ballooërveld

Tik op de oranje nummers 
in de kaart voor meer 
informatie.
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BRT Achtergrondkaart © Kadaster/OpenStreetMap (CC-BY-SA 3.0).
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Beleef het esdorpenlandschap
Wandeling over de Noord Esch, langs het 
Koebroeksveld en de beekdalen van het 
Loonerdiep en het Smalbroekenloopje. 
Via het Ballooërveld terug naar de 
schaapskooi.

Begaanbaarheid
De meeste paden zijn goed te belopen. 
De doorsteek over het Ballooërveld is over 
een smal paadje. Tijdens de route moeten 
twee steggeltjes (foto) worden ‘genomen’ 
om over de afrastering te klimmen. 

Wandelroute Ballooërveld
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1  De wandelroute start bij de 
Drentsche Aa informatiezuil bij 
Nationaal Park Parkeerplaats in Balloo. 
Loop richting het dorp Balloo. 
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2  Steek op de T-splitsing schuin de weg
over en volg het zandpad rechtsaf. 
Let op, dit pad is onderdeel van een 
moutainbikeroute. 

3  Het zandpad loopt over de Ballooër 
Noord-esch. Balloo en de es liggen op 
de Rolderrug. Let op de glooiing en 
hoogteverschillen in het landschap. 
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4  Voordat het zandpad iets naar 
links afbuigt, ziet u links een lager 
gelegen weiland met een bosje 
erachter, deze laagte wordt het 
‘Egelmeer’ genoemd. De naam 
‘Egelmeer’ heeft niets met egels te 
maken. Bloedzuigers werden in deze 
regio “egels of iegels” genoemd. Hier 
lag een poel met veel bloedzuigers. 
Mogelijk werden ze gekweekt voor 
medicinaal gebruik, want het gaat om 
een van oorsprong uitheemse soort. 
Bron: Theo Spek
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https://www.trouw.nl/home/over-nollen-en-een-goor-vol-wolven~a14ba8b2


5  Steek aan het eind van het zandpad 
de asfaltweg over. Het pad loopt vanaf 
hier door het gebied Koebroeksveld.   

6  Aan het eind van het zandpad op 
de T-splitsing gaat u rechtsaf. 

7  Op dit pad zijn aan de linkerkant 
meerdere fraaie doorkijkjes naar het 
Loonerdiep beekdal. 
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8  Volg het zandpad naar rechts (in 
deze bocht is links een mooi kijkje op 
de Lage maden).

9  Dit zandpad loopt langs het beekdal 
‘de Smalbroeken’ met het Smalbroe-
kenloopje aan uw linkerhand. Aan de 
rechterkant ligt nog steeds het 
Koebroeksveld. Het Smalbroekenloopje 
dat hier stroomt, is één van de diepjes 
die de Drentsche Aa van water 
voorzien. De naam ‘broek’ verwijst 
naar een laaggelegen gebied dat nat 
blijft door opwellend grondwater. Het 
smalle, 1 km lange loopje ontspringt op 
het Ballooërveld.
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10  Sla aan het eind van dit zandpad 
linksaf, richting de grondwatermeter. 
Een grondwatermeter is een buis met 
een schaalverdeling. Hierop valt af te 
lezen valt hoe diep het grondwater 
onder het maaiveld staat.

11  Vervolg de route over de brug of 
waag een sprong over de voorde van 
het Smalbroekenloopje. Een voorde is 
een doorwaadbare plaats in een beek 
of rivier. ‘s Zomers staat het loopje 
regelmatig droog.
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12  Na de bocht ziet u, rechts in het 
veld, een granieten zuil. Het Harry de 
Vroome monument. Hij wordt gezien 
als een van de ‘geestelijk vaders’ van 
het stroomdal van de Drentsche Aa. In 
het monument zijn vier kijkgaten 
aangebracht met zicht op: de beek, het 
veld, het dorp en de es. Dit zijn de vier 
landschapselementen van het Beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa. 

13  Achter de houtwal staat een bankje
met zicht over het Tichelhuis. Hier 
werd in de middeleeuwen potklei 
gedolven om kloostermoppen van te 
maken. De restanten van de veldovens 
zijn teruggevonden in de randzone. 
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14  Loop terug naar het zandweg en
 vervolg de route tot u links een bank 
naast het pad ziet. Aan de andere kant 
van de zandweg en fietspad staat een 
‘steggeltje’ (overstappunt). 
Stap hier over de afrastering en loop 
over het weiland richting het 
Ballooërveld. 
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15  Wandel via het smalle paadje over
de hei richting de twee groepen 
dennenbomen. U ziet hier oa 
dopheide en struikheide. 

16  Ga aan het eind van het smalle 
paadje, bij het schelpenpad, naar 
rechts. Tip: Links is een grote 
zandvlakte en een bankje voor een 
pauzemoment. Als u geluk heeft, 
loopt de schaapskudde in het veld.
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17  Blijf het pad volgen, ga bij de
picknickbank met het pad mee naar 
rechts en weer naar links. Links van 
het pad ziet u een lange rechte 
‘sloot’. Dit is een Duitse tankgracht 
uit de Tweede Wereldoorlog. 
Even verderop en wat verder op het 
Ballooërveld, ziet u enkele graf-
heuvels (ook wel tumuli genoemd). 
Het Ballooërveld wordt ook wel een 
Geschiedenisboek genoemd vanwege 
de vele cultuurhistorische sporen die 
nog aanwezig zijn. 
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18  Vervolg het zandpad en steek via de 
brug de tankgracht over.

19  Aan het eind van dit zandpad 
ziet u het bord “archeologische 
rijkdom van het Ballooërveld”.
Ga hier rechts richting de 
schaapskooi van Balloo. 
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20  Neem even de tijd om de 
schaapskooi met wolatelier van 
Balloo te bekijken. Op het terras kunt 
een kop koffie/thee drinken. Naast de 
schaapskooi staat een informatie-
centrum. Bij de schaapskooi is ook 
een fietsoplaadpunt en een toilet-
voorziening. U bent weer terug bij het 
startpunt van de wandelroute. 
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NP Drentsche Aa
Het NP Nationaal Park Drentsche Aa
Het Drentsche Aa gebied leest als een 
boeiend geschiedenisboek. Beleef het 
verhalende landschap, vol prachtige 
natuur en met een schat aan sporen 
uit het verleden.
Neem ook deel aan een van de 
Nationaal Park excursies: www.
drentscheaa.nl/actueel/activiteiten

Help mee met een gift!
Draag je het Drentsche Aa-gebied een 
warm hart toe? Doe een gift aan het 
Gebiedsfonds Drentsche Aa. Elke gift, 
klein of groot zal gebruikt worden voor 
het behoud en herstel van de mooie 
gebied. Dit kan door een vrijwillige 
bijdrage over te maken naar IBAN: 
NL73 RABO 0129.0784.84 t.n.v. 
Stichting Gebiedsfonds Drentsche Aa.
Bel (0592) 365 555 of mail ons!

Volg ons op
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http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten
http://www.drentscheaa.nl/serviceblok/contact/
https://www.facebook.com/drentscheaa
https://twitter.com/npdrentscheaa
https://www.instagram.com/nationaal_park_drentscheaa/
http://www.smartmobiletour.nl

