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12. Wandelroute
 Schoonoord - Papeloze Kerk



Marieke

Schoonoord - Papeloze Kerk (Hunebed D49)

Startlocatie

Hoek Slenerweg - Brugstraat, 

de brug over het Oranjekanaal 

1. Ga direct vanaf de Slenerweg langs 

 het kanaal de Brugstraat op. 

 Aan de overkant, op de vlonder, zie je 

 Marieke: een wit beeldje van een geknield 

 meisje. Marieke werd door de reuzen Ellert 

 en Brammert gevangen gehouden. Het 

 lukte haar na zeven jaar om Brammert te 

 doden en te ontsnappen. Van Ellert 

 is nooit meer iets vernomen. Sindsdien 

 was het weer rustig en veilig in de 

 omgeving. Het beeld is ontworpen door 

 kunstenaar Esther Bruggink.

 Na ongeveer 400 meter zie je links de 

 reuzenstoelen. Dit is een onderdeel van 

 de kunstroute Dorpsgezichten.

2. Blijf de weg volgen voorbij het 

 kerkhof en langs bouwland, 

 Oranjekanaal ZZ. Ga voor het bos 

 links het zandpad op.

3. Volg de weg en ga na 700 meter, onder 

 de hoogspanningsleiding door, bij de 

 kruising rechtdoor. Blijf het pad volgen, 

 volg de bocht naar rechts, ga het bos 

 in en loop door tot de T-splitsing in 

 het bos. Sla linksaf.

4. Volg het pad tot de T-splitsing. 

 Sla rechtsaf. Loop rechtdoor het bos 

 weer in en ga bij de eerste kruising bij 

 de stenen 100 – 101 linksaf.

5. Ga voor de verharde weg, 

 de Schapendijk, rechtsaf.
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1. Ga direct vanaf de Slenerweg langs in en loop door r tot dede T-splitsing in 

Het plaatsje Schoonoord op de rand van het zand en het Odoornerveen 

is ontstaan tijdens het graven van het Oranjekanaal; de eerste bewoners 

waren kanaalgravers. Je loopt langs het kanaal en slaat linksaf de bossen in. 

De wandeling voert je verder over het oude landschap met archeologische 

toplocaties, om uiteindelijk uit te komen bij het hunebed De Papeloze Kerk.

Wandelafstand

8,4 kilometer

Horeca

In Schoonoord is horeca aanwezig, 

bij De Papeloze Kerk niet

Parkeerplaats

In het dorp

2



De Galgenberg

De reuzenstoelen

6. Loop door tot de verharde weg 

 en ga daar links. Je moet de straat 

 recht oversteken.

7. Neem het eerste paadje rechts en 

 ga aan het einde linksaf.

8. Na 500 meter zie je aan de linkerkant 

 een heideveld. Aan het einde van de 

 afrastering ga je op de kruising linksaf.

9. Loop door tot de verharde weg. Steek 

 deze en het fietspad over. Volg het pad 

 en ga bij de T-splitsing rechts.

10. Neem het tweede pad links, de gele 

 route. Volg het pad langs het vennetje 

 tot de verharde weg. Ga hier rechts en 

 volg de verharde weg.

11. Ga op de kruising rechtdoor richting de 

 speelweide. Je verlaat de verharde weg.

12. Loop na 100 meter voor de afsluitboom 

 links het veld op, en volg langs de 

 picknickbank het paadje door het gras. 

 Op heuvel aan de rechterkant staat het 

 kunstwerk ’Blick in den Stein’. Het 

 zwerfstenen beeld symboliseert de 

 Vogelgodin, die in de Noord-Europese 

 mythologie waakt over bomen, planten 

 en dieren. Het beeld is in 2005 geplaatst 

 ter nagedachtenis aan Toos Goorhuis, 

 die samen met haar wandelvriendin 

 Bertje Jens het Pieterpad uitzette.

13. Ga aan het eind van het paadje rechts, 

 het brede zandpad op. 

14. Blijf dit pad volgen tot de graieuvel 

 De Galgenberg. Ga bij de vierde 

 kruising, voorbij de graieuvel links. 

 In De Galgenberg werd 3.500 jaar geleden 

 de hoofdman van het Sleenerzand 
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Papeloze Kerk

 begraven. Rond zijn graceuvel werd 

 een palenkrans opgericht ten teken dat 

 de dode met rust gelaten moest worden. 

 De  Galgenberg ligt naast een Celtic fields 

 complex. Celtic fields zijn honingraat-

 vormige prehistorische akkersystemen. 

 De akkertjes waren gemiddeld 30 bij 

 30 meter en omgeven door wallen, 

 ontstaan door de ophoping van afval 

 dat bij de ontginning en het bewerken 

 van de akkers vrij kwam: plaggen, 

 veldkeien, stronken en oogstafval.

15. Ga op het fietspad links en meteen 

 rechts het hek door, het schapenpark 

 in. Volg het paadje, de groene route van 

 Staatsbosbeheer, door het park tussen 

 de Celtic fields door.

16. Ga aan het einde van het pad door 

 het hek en dan naar links.

17. Sla bij de eerste kruising linksaf.

18. Ga het eerste paadje rechts in en 

 ga links bij de T-splitsing. Ga 

 vervolgens het eerste paadje rechtsaf 

 in; je volgt de groene route van Staats-

 bosbeheer in de omgekeerde richting.

19. Aan het einde van het paadje kom je bij 

 het hunebed De Papeloze Kerk. 

 De naam Papeloze Kerk verwijst naar de 

 verboden protestantse hagenpreken die 

 hier in de tijd van de Reformatie, rond 1600,

 gehouden werden. Papeloos wil zeggen: 

 zonder ‘paap’, dus zonder katholieke 

 priester. Het hunebed is in de jaren 1958 

 en 1959 onder leiding van de archeoloog 

 Albert van Giffen gereconstrueerd.

20. Loop rechts langs het hunebed 

 en ga rechtsaf het pad op. Hier is het 

 parkeerterrein van De Papeloze Kerk.  

 Loop door tot het fietspad.

21. Ga op het fietspad rechts en loop 20 

 meter tot de bushalte op de Slenerweg.

22. De bushalte is het einde van deze route.
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