
7. Laarzenpad 
Een echte struinwandeling door 
het oudste bos van het Bent-
woud (2001) en door gebied 
waar Schotse hooglanders gra-
zen. Het begrazingsgebied kan 
nat en modderig zijn. Dan zijn 
laarzen wel aan te raden!  Er is 
een inkorting mogelijk. De route 
is gemarkeerd met rode pijl Rijn 
en Veenstreek. 

De route
•  Vanaf de parkeerplaats LA;
•  LA over fi etspad;
•  na betonpad LA struinpad;
•  bij markering RA, struinpad vervolgen langs 

bosrand;
•  steek betonpad over, aan het eind RA langs 

bosrand;
•  de markering Rijn en Veenstreek van 26 naar 

22 blijven volgen (nog een keer RA) tot aan 
betonbrug;

•  LA brug oversteken en volg markering links het 
struinpad in;

•  aan het einde RA langs bosrand en bankje, bij 
markering RA door het bos;

•  bij markering (nog vóór het betonpad) LA naar 
betonbrug bij begrazingsgebied;  Vanaf hier kan 
de wandeling worden bekort: rechtdoor langs 
water (Tweede Tocht) tot markering rechts;

•  via hek begrazingsgebied in, markeringen volgen 
(pas op voor schrikdraad);

•  vanaf de moeraszone markeringen volgen tot aan 
hek, ga begrazingsgebied uit;

•  over betonbrug en RA langs water (Tweede Tocht);
•  bij markering LA struinpad in, aan het eind (bij 

picknicktafel) LA langs Tweede Tocht;
•  steek bij tweede dam sloot en fi etspad over en 

terug naar startpunt.

Start- en eindpunt 
Parkeerplaats Bentwoud Noord 
(rotonde Hogeveenseweg (N209)
Duur
1,5 uur
Afstand
5 km  

Landgoed De route voert langs 
een landgoed met een vijver 
en een heuvel. Toen we deze 
wandeling samenstelden, kon 
nog niet over het landgoed 
gewandeld worden.

“Ik vind dit een echt sportieve 
rondwandeling. En de runderen 

zijn toch majestueus!”
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