Voor iedereen die graag wandelt en naar dieren en planten kijkt,
heeft Roots het langste natuurpad van Nederland gemaakt, van Delfzijl naar
Goirle. Een wandelroute van 459 km dwars door Nederland die zoveel mogelijk
over stille zandpaden en landweggetjes voert, door de mooiste natuur van
Nederland. En langs dit gloednieuwe wandelpad heeft Roots 136 natuurhotspots
gekozen. Dat zijn plekken waar bijzondere dieren of planten leven,
of waar een interessant landschap kan worden ervaren.

Trek je
wandelschoenen
aan en geniet
van 459 km
natuur.
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Het langste NATUURPAD van Nederland

Wil je een grutto horen? Een haas zien wegsprinten in het veld?
Wil je een ree spotten, een veld vol orchideeën in de mist zien opduiken
of door een moerasbos struinen? Dan moet je echt naar buiten, de vrije natuur in!
De redactie van natuurmagazine Roots weet dat als geen ander.
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- De trajecten Het Roots Natuurpad voert je in 32 trajecten dwars door Nederland.
Van de rand van de provincie Groningen wandel je via Drenthe,
Overijssel en Gelderland naar de grens van Noord-Brabant met België.
459 km natuur, zoveel mogelijk over onverharde paden.
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4 GLIMMEN – ZUIDLAREN (9,2 KM)

Start: informatiepaneel bij parkeerplaats natuurgebied
Appèlbergen, Hoge Hereweg, Glimmen.
OV: bus 50 tussen Assen en Groningen. Halte ‘Nieuwe
Schoolweg’. Op kruising Nieuwe Schoolweg in.
Y-splitsing RA en LA Nieuwe Schoolweg vervolgen. Einde
RA spoor over. Even na huisnr. 50 en na ruiterpad LA, parkeerplaats op, naar informatiepaneel aan overzijde.
Parkeren auto: zie ‘Start’.
Horeca: paviljoenappelbergen.nl, blankehoeve.nl,
campingnoordlaren.nl, natuurvriendenhuisdehondsrug.nl.
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Loop links langs informatiepaneel, houten bruggetje over. Op kruising van zandpaden RD via hek
langs ven. Houd pad links aan (paal met gele kop).
Op veelsprong RA en na ca. 15 m LA heuveltje op
langs paal met gele kop. Bovenop RA, volg paadje
met bocht naar links. Volg nu paaltjes met gele kop
tot punt 2 op kaart.
2. Op kruising bij paal met gele kop (voor je staat
een vliegden en links staat een bankje) RA (verderop
zie je wederom een paal met gele kop). Sla dan RA
naar pannenkoekenhuis Paviljoen Appelbergen.
3. Bij pannenkoekenhuis LA brede zandweg op.
Wanneer je een verhard fietspad kruist RA langs hek
bospaadje in. Direct daarna LA. Op T-splitsing LA en
zigzaghek door. RA brede zandweg op. Bij PS 21578
RD weg oversteken en fietspad, Zuidlaarderweg, volgen. Eerste weg RA, Beslotenveenseweg.
4. Bij PS 21577 LA, Duinweg. Y-splitsing RA (bord
‘Nvh De Hondsrug’). Kruising RD. Ter hoogte van
Nivonhuis De Hondsrug, RA langs slagboom pad
langs weiland. Kruising LA. Negeer onderweg pad
naar rechts ri. open plek in bos.
>
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Appèlbergen

A

Dit kleine natuurgebied is
aardkundig gezien bijzonder,
want er liggen veel verschillende landschapselementen
(pingoruïne, karrensporen,
stuifzand) die iets zeggen
over het ontstaan van
Appèlbergen. Het gebied
maakt onderdeel uit van de
Hondsrug, een langgerekte
rug die van Groningen tot
ver in Drenthe loopt. Vennen
zijn er ook. Een ven ontstaat
wanneer de kale en droge
zandbodem door de wind
wordt weggeblazen tot op
het grondwaterniveau.

B

In het Noordlaarderbos vind
je soms een bosje veren op
de grond. Grote kans dat een
sperwer hier een vogel heeft
verschalkt. Vogelaars noemen de sperwer ook wel de
‘rode flits’, vanwege zijn
snelheid en prachtige
roestrode veren. Het mannetje jaagt vooral op kleinere
vogels als koolmees, vink en
groenling, het vrouwtje op
vogels die variëren in grootte
tussen een merel en
Turkse tortel.
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5. Op brede zandweg (= ruiterpad) RD. Volgende
kruising RD. Op T-splitsing (paaltje met rode markering) RA. Op Y-splitsing (paaltje met rode markering) LA. Op T-splitsing (rechts zie je een weiland)
LA. Volgende T-splitsing, bij aarden wal, RA.
6. Na veerooster RD, je passeert later nogmaals
een veerooster. Na slagboom RA klinkerweg op.
Eerste bospad LA, (bordje natuurgebied ‘Vijftig
Bunder’). Op T-splitsing bij heide RA. Bij paaltje
met rode markering LA, graspad over heide. Op
T-splitsing RA, pad langs geul blijven volgen.
7. Op T-splitsing met fietspad en zandweg LA.
Volg zandweg met scherpe bocht naar links.
8. Ter hoogte van natuurcamping ‘Buiten’
(huisnr. 3) op kruising RA. Bij FKP 66 RD,
Tienelsweg. Je loopt bebouwde kom binnen. Na
huisnr. 30 RA, Lijsterbeslaan.
9. Op Y-splitsing (= Dennenlaan) een paar meter
LA en dan RA verscholen bospaadje in langs paal
‘Slootsbergen’. Op kruising RD. Op Y-splitsing LA
naar zandverstuiving. Volg de zandverstuiving
rechts langs de rand van het bos, ga schuin aan de
overkant via een breed pad het bos in. Na ca. 25 m
op Y-splitsing LA smal bospaadje dat even later
langs een raster loopt. Op T-splitsing (rechts zie je
een weiland) LA. Blijf pad volgen (je komt langs een
veld met ‘caravans’) en ga bij groene slagboom RA
naar verkeersweg N386. Einde RA naar rotonde en
daar RA naar carpoolplaats.
<

Klokjesgentiaan C

Wandel je in de zomer door
de Vijftig Bunder, kijk dan
even of je in de graslanden
en heide hemelsblauwe
klokjes ziet bloeien. Dat is
de klokjesgentiaan, een
zeldzame plant die houdt
van natte en zure grond.
Wie weet zie je ook het
gentiaanblauwtje fladderen, een vlinder die haar
eitjes alleen maar afzet op
de klokjesgentiaan.

Dennenlaan

D
/carpoolplaats
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9,2 einde
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N386

Schipborg
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Zandverstuiving

D

Op een paar plekken na,
in onder meer België en
Duitsland, vind je nergens
anders zandduinen in het
binnenland. In Europa
heeft Nederland zelfs
het meeste oppervlak
aan zandverstuivingen:
bij elkaar opgeteld
ca. 12,5 km2. Een van die
restanten stuifzand ligt
aan het slot van deze
route, tegen Zuidlaren aan.
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Ree of wandelaar, wie
merkt elkaar als eerste
op? Meestal het ree, dat
daarna snel verdwijnt in
het bos.

18 GORTEL – APELDOORN (17,5 KM)
Gortelse Berg
outer

Vierh

Start: kruising Vierhouterweg met Gortelseweg bij
buurtschap Gortel.
OV: geen. Dichtstbijzijnde bushalte is ‘Oranjeweg’ in
Emst, bus 202 tussen Zwolle en Apeldoorn.
Parkeren auto: dicht bij het startpunt is een parkeerplaats.
Horeca: echoput.nl, restaurantdeboschvijver.nl.
NB: het traject door Kroondomein Het Loo is van 15 september tot 25 december niet toegankelijk.
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1. Steek Vierhouterweg over naar fietspad,
Gortelseweg. Loop langs boerderij (links) en ga bij
kruising LA op Oranjeweg, (PS 20171 ri. Emst). Volg
pad rechterberm en ga na 125 m RD langs klaphek.
Sla voor P met picknickbank RA naar bospad (blauwe
route). Ga na 20 m RD langs klaphek en loop nog
250 m door.
2. Sla LA door klaphek en ga op kruising met blauwe paal RA. RD op weer een kruising (monument
rechts) en volg smal bospad. Einde RD langs klaphek
en daarna RD op karrenspoor langs weiland. Einde
karrenspoor LA op fietspad en volg dit 150 m RD.
3. Sla RA op mul zandpad (geel-rode markering
streekpad). Ga na 300 m RD op kruising van zand
paden en steek even later RD ruiterpad en asfaltweg
over, naar vervolg streekpad. Volg dit slingerende
bospad RD, ook op kruising na 300 m. Einde pad LA,
voor asfaltweg, en vervolg streekpad.
4. Ga links langs bankje en vuilnisbak en sla na
20 m LA op breed grindpad (streekpad). Sla na 100 m
RA en blijf slingerend pad RD volgen tot kruising. Ga
daar RA en houd na 20 m rechts aan (verlaat streekpad). Op kruising RD langs rand hei (grafheuvels).
Waar hei eindigt op Y-splitsing RA.
5. Einde pad RD ruiterpad, asfaltweg oversteken en
ga door klaphek naar Kroondomein Het Loo. Volg
karrenspoor RD, negeer afslagen. Ga bij afslag met
oude beuk (rechts) ook RD en houd op Y-splitsing
links aan waarna het pad links afbuigt. Ga 200 m
later LA bij een volgende Y-splitsing. Negeer twee afslagen naar rechts en houd links aan op zanderig
karrenspoor. Sla op Y-splitsing RA en volg zanderig
karrenspoor dat naar rechts afbuigt.
6. Sla LA en volg slingerend karrenspoor. Einde pad
LA op asfaltweg (bij letter B op stenen paal). Sla na
200 m RA op bospad, ga langs bord ‘Kroondomein
Het Loo’. Ga RA op T-splitsing in dennenbos en op
een volgende T-splitsing LA. Ga op kruising met
Valkeniersweg RD.
>

Zwarte
specht A

De naamgeving van de
zwarte specht was een
simpele: de vogel heeft op
de kop na een geheel
zwart verenkleed. De
mannen hebben een rode
kruin, de vrouwen een
rood achterhoofd. Het is
met ruim 40 cm lengte
onze grootste specht, je
zou hem kunnen verwarren met een zwarte kraai.

Kroondomein
Het Loo B

De bossen ten westen van
Apeldoorn zijn eigendom
van Kroondomein Het
Loo. Het landgoed werd in
1684 gesticht door
Stadhouder Willem III en
is met een oppervlakte
van 104 km2 een van de
grootste in Nederland.
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7. Kruising RD en na lang recht karrenspoor weer
twee keer RD. Sla RA op T-splitsing, na drie heuvels.
Op kruising LA en negeer daarna afslag (links) en
kruising. Einde karrenspoor RA op T-splitsing, volg
brede grindweg.
8. Sla LA op heuveltop en volg karrenspoor, ook
als dat naar rechts afbuigt. Op kruising bij oude eik
RD en na 250 m RA op T-splitsing. Sla na twee bochten RA op kruising en volg grindpad. Negeer afslag
(links) en ga RD langs poel ‘Ruitersgat’ en volg
grindpad ri. FKP 09. Steek bij parkeerterreintje RD
wildrooster over.
9. Einde grindpad RD fietspad en N344 oversteken. Sla na 10 m LA op doorgaand fietspad ri.
Apeldoorn. Ga na 500 m RA door hoog klaphek en
loop RD op oud keienpad, langs bord ‘Kroondomein
Het Loo’. Volg slingerend pad en ga vlak achter heuveltop RD op kruising.
10. Blijf pad volgen als dat na afdaling haaks
linksaf slaat en ga LA op Y-splitsing. Negeer afslag
(links groene route) en na 100 m weer (rechts). Loop
onder sequoiaconiferen door en buig met pad mee
naar rechts.
11. Einde pad LA op T-splitsing. Ga na 100 m RA
op brede laan, voor groene metalen kast. Volg laan
200 m en ga LA op smal bospad dat schuin op laan
aansluit. Het traject eindigt bij PS 20510 op fietspad
langs Soerenseweg.
<

Zandloopkever C

Tijdens het wandelen op
zandpaden zie je in het
zomerhalfjaar regelmatig
slanke kevers met lange
poten wegrennen of
opvliegen. Het is de
zandloopkever, hoogstwaarschijnlijk de groene
of de basterdzandloopkever. Zandloopkevers jagen
op andere insecten die ze
met hun grote kaken
grijpen.
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Berg en Bosch

1,7 km

Ondanks het bont gekleurde uiterlijk van het
mannetje is de gekraagde
roodstaart een tamelijk
onopvallende bewoner
van open loofbossen. In
het westen van Nederland
komt de insecten etende
vogel nauwelijks voor,
maar elders is zijn
melancholieke zang
vaak te horen.
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