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13. Wandelroute
 Papeloze Kerk - ‘t Haantje



Papeloze Kerk - ‘t Haantje
Startlocatie

Het Vossenhol, Slenerweg 91,  

Schoonoord

1. Loop vanaf de bushalte Slenerweg de 

 klinkerstraat in naast het huis met de 

 naam Vossehol. De klinkerstraat gaat 

 over in een zandpad. Ga dan meteen 

 rechts het paadje in. Neem bij de 

 Y-splitsing het eerste paadje links.

2. Steek de kruising recht over en 

 vervolg het pad. Ga aan het eind van 

 het pad linksaf.

3. Ga op de schuine kruising rechtdoor 

 en neem het eerste paadje rechts. 

 Na een scherpe bocht aan het einde 

 van het pad ga je linksaf.

4. Ga op de kruising, een vijfsprong, 

 rechtsaf. Neem het eerste pad rechts, 

 bij steen 124.

5. Na 100 meter krijg je aan de 

 rechterkant een bosmeertje, 

 de Meeuwenplas. Ga aan het eind van 

 het meertje rechtsaf, dit paadje loopt 

 langs het water.

6. Volg op de splitsing links het brede pad. 

 Volg het pad tot de kruising.

7. Ga op de kruising linksaf, in de 

 linkerhoek ligt steen 120.

8. Ga over de kruising rechtdoor. 

 Na 100 meter ligt aan de rechterkant 

 Het bos van de Toekomst. Dit is 

 een gedenkbos. Er loopt een pad 

 midden doorheen. In Het bos van 

 de Toekomst kunnen mensen een 

 boom planten, ter gelegenheid van een 

 geboorte, een huwelijk of een overlijden. 
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1. Loop vanaf de bushalte Slenerweg de Volg het padad tot de kruising.

Aan de andere kant van de Slenerweg gaat het bospad verder en loop je 

langs en door het recreatiegebied De Kibbelkoele. Bij warm weer is het 

heerlijk aeoelen in het heldere water van de natuurplas, die ontstaan is 

door zandafgravingen. De wandeling voert je verder deels door het bos en 

deels door de weilanden naar het dorp ’t Haantje langs het Oranjekanaal.

Wandelafstand

7,6 kilometer

Horeca

Bij De Papeloze Kerk is geen horeca 

aanwezig, in ’t Haantje wel

Parkeerplaats

Op het parkeerterrein 

bij De Papeloze Kerk

ts, 

an 

pt 

 pad. 

 geboorte, een huwelijk of een overlijden.

Uitstapje
Je kunt ervoor kiezen om door dit 

bos en het veld te lopen. Aan het eind 

van het veld ga je dan linksaf 

naar de bomenrij en vervolgens 

rechts het pad op langs 

het bouwland. 



De Kibbelkoele

9. Loop door tot de bomenrij en ga rechts 

 het pad op langs het bouwland.

10. Loop door tot de autoweg en steek 

 deze over. Ga op het fietspad links.

11. Neem het eerste pad rechts, langs het 

 parkeerterrein. Ga het eerste paadje 

 links in. Volg de oranje route.

12. Ga aan het einde van het paadje linksaf 

 het brede pad op. Sla op de kruising 

 direct links het zandpad op. Je verlaat 

 de oranje route weer.

13. Steek het fietspad en de autoweg over. 

 Blijf aan de overkant langs de 

 verharde weg lopen en neem het derde 

 paadje rechts. 

14. Houd op de splitsing links aan. Je gaat 

 nu om recreatieplas de Kibbelkoele heen. 

 De Kibbelkoele is een kunstmatig 

 meertje dat door de winning van het 

 aan de oppervlakte liggende dekzand 

 is ontstaan. Het zand is gebruikt voor 

 de aanleg van de N381, de weg 

 van Emmen naar Drachten, in de 

 jaren zeventig.
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Het Bos van de toekomst

15. Houd op de splitsing rechts aan. 

 Ga bij de kruising rechtdoor het 

 fietspad op, langs het toiletgebouw.

16. Volg het slingerpaadje rechtdoor, 

 boven langs het water. Ga rechts 

 langs de kiosk en volg het paadje 

 tot de parkeerplaats.

17. Ga op de parkeerplaats meteen links. 

 Steek rechtdoor de straat, het fietspad 

 en het bosje over en ga het paadje in, 

 linksaf. 

18. Volg het paadje tot het einde en ga 

 daar rechts het fietspad op.

19. Blijf het fietspad volgen. Na 1300 meter 

 gaat rechts een paadje tussen de sloten 

 door, het bosje in. Volg dit pad.

20. Ga op de splitsing rechts. Loop door 

 tot de verharde weg. Ga links het 

 fietspad op.

21. Ga de eerste straat links, 

 Het Haantje in.

22. Het Haantje 66 is het einde van 

 deze route.




