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14. Wandelroute
 ‘t Haantje - Bosbad Noord-Sleen



Het Kraterbosje

’t Haantje - Bosbad Noord-Sl)n
Startlocatie

Het Haantje 66

’t Haantje is beroemd geworden doordat er in de zeventiger jaren, bij een 

proeforing van de NAM, een vijftig meter hoge boortoren in de grond 

verdween. Je wandelt natuurlijk langs de plek in het Kraterbosje waar dit 

gebeurde; een plaquette vertelt het hele verhaal. Door de weidegebieden 

kom je terug in de bossen en eindig je bij het Bosbad Noord-Sleen. 

Wandelafstand

5,8 kilometer

Horeca

Bij Bosbad Noord-Sleen is de horeca

alleen met toegangskaartje bereikbaar.

In Noord-Sleen is horeca aanwezig

Parkeerplaats

Het Haantje 66 of langs de weg

21. Loop Het Haantje in, richting het dorps-

 huis en de brug over het Oranjekanaal.

2 Ga verder langs het dorpshuis tot aan 

 het Oranjekanaal. 

 Het 48 kilometer lange kanaal is tussen 

 1853 en 1861 aangelegd ter ontsluiting 

 van het veengebied ten westen van 

 Odoorn en de Bargervenen, ten oosten 

 van Emmen. Daarnaast was het de 

 bedoeling om de bij het graven gevonden 

 zwermeien te verhandelen. Het aantal 

 schepen dat van het Oranjekanaal 

 gebruik maakte, viel nogal tegen. 

 Het kanaal is sinds 1976 onttrokken aan 

 het scheepvaartverkeer. 

3. Sla voor het kanaal rechtsaf. Loop door 

 tot na het eikenbosje aan de rechter-

 kant en sla rechtsaf De Hullen in.

4. Na 400 meter loop je langs het 

 Kraterbosje met een graspad, langs 

 een informatiebordje. Hier is een open 

 plek waar de boortoren heeft gestaan, 

 die in de grond is verdwenen. 

 In 1965 wilde de NAM hier naar gas boren. 

 Na twee weken boren, zaten ze 1840 meter 

 diep. Op 1 december ging het mis. 

 Bij 1850 meter diepte ontsnapte het gas 

 onverwacht en ongecontroleerd. 

 Er ontstonden kleine moddervulkanen, 

 grote kraters en toen spoot een modder-

 fontein wel dertig meter de lucht in. 

 Rond vier uur ’s middags klapte de bijna 

 vijftig meter hoge boortoren in elkaar en 

 verdween in z’n geheel in de krater. 
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Het Oranjekanaal

De verdwenen boortoren

5. Ga terug naar De Hullen en neem 

 de eerste afslag rechts.

6. Loop bij een wijde bocht van de 

 weg naar links, net na de stoeterij, 

 naar rechts het graspad op. Let op, 

 bij natte omstandigheden kan het erg 

 modderig zijn. Ga het pad in langs 

 de sloot. Daarna links de dam over en 

 daarna krijg je aan rechterkant een 

 bomen- en struikensingel. Ga voor de 

 kruising van sloten linksaf. 

7. Je komt weer uit op Het Haantje, 

 tegenover het Bosbad Noord-Sleen. 

 Loop door tot op parkeerterrein.

8. Het parkeerterrein van het Bosbad is 

 het einde van deze route.




