
Slotplaats en Oude Bosch, Bakkeveen (7km)

Startplaats:
Parkeerplaats bij theehuis De Slotplaats in Bakkeveen (Foarwurkerwei 3, 9243JZ, Bakkeveen)

Informatie: Wandelroute door het bosrijke gebied van landgoederen de Slotplaats en Oude 
Bosch met smalle bospaden en statige lanen, een “oefenschans”, natuurvijvers en vele 
reeënlegers, bewijs van de aanwezigheid van reeën.

Routebeschrijving:
Verlaat de parkeerplaats door de witte hekken van de ingang. Ga daarna RA het zandpad op.
Sla ongeveer 200 meter later LA, het smalle pad langs de weide.
20 meter na het einde van de weide aan uw rechterhand: sla RA, weer een smal bospad langs 
de weide.
Aan het eind gaat u over een wal. Sla daarna RA en meteen weer LA.
Loop dit pad uit tot het eind. U komt uit bij een asfalt-fietspad en een lage uitkijktoren. Van hier 
is de kleine schans te zien, waarschijnlijk een “oefenschans” die bedoeld was om het bouwen 
van echte schansen te leren. De kenmerkende stervorm is hierin wel te herkennen. De hoogte 
van deze schans is echter niet toereikend om zinvol te zijn in de strijd, vandaar de conclusie dat 
deze schans bedoeld moet zijn om ze te leren bouwen.

Zo'n 8 kilometer verderop, in Een-West, is een echte 
schans te zien, de Zwartendijksterschans, die nog 
over is gebleven uit de 80-jarige oorlog. Een 
bezoekje waard.

Ga op het fietspad bij de oefenschans RA en ongeveer 100 
meter later LA, het zandpad tussen de dennen door.
Volg dit pad geruime tijd. Hou op de splitsing van paden ook 
de meest linkse aan (schuin rechtdoor). 

Na de splitsing verlaat u het Slotplaats-deel van de route dat door Natuurmonumenten 
beheerd wordt en betreedt u het deel dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd, het Oude 
Bosch/ Koningsdiep.
Ga even later op de kruising van zandpaden rechtdoor. Loop door tot de rand van het bos 
en volg het pad met de bocht mee naar rechts, langs de weide.
Na de weide buigt het pad af naar rechts. Ga meteen na die bocht LA en vervolg over het 
smalle pad langs het ven.

Ga na dat smalle pad LA op het bredere zandpad. Sla 
verderop, op de kruising met het fietspad,  RA. Volg dit 
fietspad ongeveer 100 meter en sla daarna op de T-spliting 
weer RA.
Volg dit fietspad langs de weide geruime tijd, tot het eind. 
Aan uw linkerhand tussen de weilanden, stroomt het 
Koningsdiep (of Ouddiep/ Alddjip).
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Aan het eind van het fietspad, op de T-splitsing: ga RA. Na ongeveer 150 meter: ga LA (dit is 
de eerste afslag links). Ga na 15 meter rechtdoor op de kruising. Begin na de kruising met 
tellen van afslagen naar rechts.
Volg dit zandpad/graspad geruime tijd rechtdoor tot de 3e afslag rechts. Ga daarin.
Dit pad loopt verderop langs de camping en kronkelt vanaf daar over de wal.
Neem na de camping niet de eerste (smalle) afslag, maar het tweede (bredere) pad, tussen de 
houten hekken door.

Ga aan het einde van dat pad LA en even later RA over de witte brug. U komt langs het 
restant van een zuil van het landgoed.
Neem daarna het pad schuin naar rechts. U komt via het toeristisch informatiepunt terug bij de 
parkeerplaats. 
Als u wilt kunt u nog even kijken bij het theehuis de Slotplaats en er iets eten of drinken als het 
open is.
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