
Wandelroute Hoogersmilde. 

 

Start bij het Rieten Dak/ Rijksweg 211/rechtsaf de Bosweg op. 

 

1. Ga de Bosweg op, direct rechts staat een grote boom de “ Beatrixboom”, door 
wie is deze geplant en op welke datum? 

2. Na huisnummer 13c, linksaf het fietspad op. 
3. Wat is de naam van de camping die links voor u ligt? 
4. Wat is de naam van het restaurant die aan het pand van Bosweg 10 is 

aangebouwd? 
5. Wat ziet u na een paar meter verder lopen aan de linkerkant? 
6. Hoeveel brievenbussen staan er bij Bungalowpark “De Heerlickheyt? 
7. Rechtdoor lopen tot einde fietspad.  
8. Tevens bij einde fietspad ziet u de parkeerplaats waar” Het Belevingspad 

“begint, deze route is voor kinderen heel geschikt en er ligt zelfs een heus 
vliegtuig in het bos op genoemde route. 

9. Bij genoemde parkeerplaats loopt u rechtdoor(linkslopen) op de Bosweg. 
10. Aan de linkerkant staat het kantoor van Staatsbosbeheer. 
11. Bij het bord “Dagrecreatie terrein “Noordelijke Veldhuizen” aan de rechterkant 

van de Bosweg, gaat u rechtsaf het bos in. 
12. Voorbij de picknickplaats ziet u voor u het bord “Hondenlosloopgebied”, hier 

gaat u rechtsaf. 
13. Op viersprong (in het bos) rechtdoor lopen. 
14. Voor de verharde weg gaat u rechtdoor. 
15. Einde bospad rechtsaf richting dorp. Hoe heet de camping die links van u ligt en 

wie heeft deze camping opgericht? 
16. Waarom heet de straat waar u nu oploopt “de Jannes Brugginkweg”? 
17. Verder lopen naar het dorp. Aan de rechterkant ziet u het voetbalveld, hoe heet 

de voetbalvereniging? 
18. Aan de linkerkant ziet u een manege, hoe heet deze manege? 
19. Eerste weg rechts. 
20. Wat staat er op het gebouw voor u? 
21. Sportlaan verder doorlopen en einde weg linksaf. Welk gebouw ziet u links? 
22. Einde weg rechtsaf. 
23. Einde weg linksaf en dan bent u weer bij de Bosweg en tevens het eindpunt van 

de route. 

 Naast het pand het Rietendak, vlak voor de grote parkeerplaats, staat rechts een bakje 
met hierin folders van de Historische Wandelroute Hoogersmilde.  

 Deze wandeling is tot stand gekomen in samenwerking met Cras en de Historische 
Vereniging. 

En rijdt u weer richting Middensmilde dan ziet u aan de rechterkant, ter hoogte van van 
Dam een prachtig beeld staan.  

Wie heeft deze gemaakt? 


