Generaal van den Boschwandeltocht
2016: 15 km
Wij moeten nog even een keer goed
tellen, maar wij vermoeden dat wij u
welkom heten op de 44e Generaal van
den Boschwandeltocht. Voor het eerst
georganiseerd in 1955 en voor de 40e
en toen voorlopig laatste keer in 1995.
Een groep enthousiaste wandeldames
(en één heer) hebben in 2013 deze
tocht nieuw leven in geblazen.
Meewandelen is op eigen risico
De tocht gaat grotendeels over
onverharde paden en door het bos.
Het is daarom raadzaam om jezelf na
afloop op teken te controleren.
Veel wandelplezier.
1. Vanaf Cafe de Steen steekt u de kruising over naar westelijke
richting: Paasloregel.
2. Bij de kruising met de Friesche Veldweg gaat u rechtsaf.
3. In de 2debocht gaat u linksaf, volg hier blauwe route.
4. Bij de aansluiting met de weg gaat u linksaf. Dit is Eikenlaan.
5. Ga 1ste weg linksaf: Oosterpaasloerweg 8- 10. Volg vanaf hier
blauw/witte route
6. Na ong. 200 meter gaat u rechtsaf een pad op. Volg deze tot u weer
bij een verharde weg bent: wederom Oosterpaasloerweg. Sla hier
linksaf.
7. Volg tot Paasloerweg, deze oversteken en daarna linksaf. U vervolgt
gewoon blauw/witte route.
8. Na ong. 50 meter gaat u rechtsaf (Binnenweg)
9. Uit het dorpje Paasloo en na ‘de Binnenhof’ gaat u rechtsaf het pad
op. Dit is gele route.

10.
Bij de Y-splitsing(waar het villapark eindigt en het klimbos
begint) links aanhouden (zie markering, na 25 mtr. ziet u links een
fitnessparkje).
11.
Vervolg de route totdat u aankomt op de Paaloerweg. Ga hier
linksaf, het fietspad op.
12.
Na camping 'de Eikenhof' steekt u de Paasloerweg weer over
naar Oosterdallaan.
13.
Na ong. 200 meter arriveert u bij mini camping 'Huis in 't
Veld'.
14.Na de camping gaat u linksaf en direkt weer rechts het bos in.
(blauw/witte route). Volg de route door het maisveld.
15. Bij punt A48 van wandelnetwerk volgt u wederom de blauw/ witte
route.(= linksaf)
16. Bij verlaten van het bos linksaf richting huisje, na 50 mtr. tussen de
hekken door (blauw/witte route)
17. Aan het eind van het weiland volg de blauw/witte route rechtsaf het
bosje in.
18. U volgt dit pad tot u bij de verharde weg uit komt. Ga hier linksaf.
Dit is Oosterpaasloerweg die snel overgaat in Eikenlaan.
19.Na ong. 300 meter gaat u linksaf het bos in, volg hier de blauw/
witte route.( onder de balk door i.v.m. distels)
20.Uit het bos gaat u linksaf (Friesche Veldweg) en na ong. 200 meter
gaat u rechtsaf, de Blesdijkerheide op.
21.Na de stop vervolgt u het pad rechtdoor. Bij de t- splitsing (paaltje
met blauw/witte route staat aan de linkerkant) gaat u rechtsaf.
22. Bij de volgende t-splitsing gaat u weer rechtsaf. Volg dit pad tot u
aangekomen bent bij een verharde weg: Eikenlaan
23.Ga hier linksaf.
24.Bij de eerstvolgende T-splitsing gaat u rechtsaf: dit is
Steenwijkerweg. De laatste meters zijn aangekomen. Bij de kruising in
de kern van Willemsoord bent u gearriveerd bij Café de Steen.

