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Al zo lang De Wolden bestaat, worden er door inwoners allerlei 

initiatieven in het leven geroepen en vele successen bereikt. 

Om hen te bedanken en anderen te laten zien wat De Wolden 

te bieden heeft, is jong en oud uitgenodigd mee te doen aan

leuke en gezellige fietstochten door de omgeving.

Inwoners uit verschillende dorpen hebben vier fietsroutes uitgezet. Belangstellenden 

kunnen gratis meedoen aan een of meerdere fietstochten in De Wolden. De routes 

gaan langs bijzondere plekken en bedrijven in de dorpen en onderweg is er van alles 

te beleven.

alvast heel veel 
fietsplezier!



START: Museum De Wemme, Burgemeester Tonckensstraat 49 
in Zuidwolde. Wanneer u voor de ingang van het museum staat, 
gaat u rechtsaf de Tonckensstraat op.

• Ga de 3e straat rechtsaf de Molenstraat in en ga direct weer linksaf. 
 Wanneer u de route vervolgt, passeert u de molen en de kerk. 
• Ga aan het eind van de Molenstraat linksaf naar de Hoofdstraat. Waar de weg 
 (bij de bibliotheek) scherp naar links gaat, gaat u rechtdoor om de route te vervolgen.
• Fiets de Hoofdstraat helemaal uit en ga voor het busstation rechtsaf om de Steenbergerweg 
 op te gaan. Ga vervolgens de eerste weg rechts naar de Steenberger Esweg. 
• Ga aan het eind van deze weg – voor het gemeentehuis van De Wolden - 
 linksaf de Raadhuisstraat in.
• Ga op de  kruising met de fietsenwinkel rechtsaf naar de Noorder Esweg. Fiets door tot het 
 eind van de Noorder Esweg, ga linksaf en houdt direct rechts aan om via de Kerkenbosweg 
 de route te vervolgen.
• Op de t-splitsing voor Dorpshuis De Boerhoorn gaat u linksaf de Oosterweg op.
• Neem de eerste weg rechts om richting de sportvelden te fietsen. Ga vervolgens linksaf 
 het parkeerterrein op, richting het zwembad. 
• Vervolg de route door langs de huisartsenpraktijk te fietsen. Sla rechtsaf om de Oosterweg 
 weer op te gaan.

ZUIDWOLDE, ALTEVEER, KERKENVELD,
  DROGTEROPSLAGEN EN LINDE

Lengte 
van de route

31 km

• Waar de Oosterweg een scherpe bocht naar rechts maakt, slaat u linksaf het fietspad op. 
 U gaat nu richting Kerkenveld. U fietst via knooppunt 18 naar knooppunt 30.
• Fiets via knooppunt 30 richting knooppunt 82 naar de Burgemeester Jansstraat. 
 Waar deze een bocht naar rechts maakt, gaat u linksaf het fietspad op.
• Het fietspad gaat over in een verharde weg. Ga aan het eind van de weg rechtsaf 
 de Oosterweg op.
• Neem in Alteveer de tweede weg links om de Nieuwstraat op te gaan. Bij de t-splitsing gaat 
 u rechtdoor. De Nieuwstraat is nu een doodlopende weg en gaat over in een fietspad. 
• Aan het eind van het fietspad gaat u rechtsaf richting Alteveer. U fietst nu over de 
 Jan Haarstraat.
• Volg de route richting Kerkenveld tot knooppunt 82. Ga dan verder richting knooppunt 83.
• U fietst over de Braambergerweg (in de volksmond Psalm 119) richting de Braamberg. 
 Aan het eind van de Braambergerweg houdt u op de splitsing links aan. Daarna gaat u direct 
 rechtsaf naar de Luttengreppel.

6. Zwembad De Waterlie
7. Het Zwarte Gat
8. Het Vrijheidsmonument
9. Belevingsbos
10. Drogterhuus
11. Dorpshuis Linde

HIGHLIGHTS FIETSROUTE:
1. De Wemme
2. De Meule van Wassens / Molen de Vlijt
3. De Nederlands Hervormde kerk
4. Dorpscentrum
5. Gemeentehuis
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WAT IS ER
  ZOAL TE DOEN?

DE WEMME Dit is het Cultuurhistorisch- en Handkarrenmuseum. De naam 
verwijst naar het oude buurtschap Wemmenhove.  Eerst in 1983 heeft 
het pand een museumbestemming gekregen. In 1999 ging, door een grote 
brand, veel kostbaar materiaal verloren. Door veel speurwerk en hulp van 

vrijwilligers is collectie weer volledig op peil. Regelmatig worden er thema exposities gehouden.  
Momenteel zijn er verbouwingsplannen, mede voor een verbetering van de toegankelijkheid.
Naast het museum is de edeltingieterij Tin-Art.

DE MEULE VAN WASSENS / MOLEN DE VLIJT De Meule van Wassens is niet altijd de molen 
van de familie Wassens uit Zuidwolde geweest. Ooit heeft de molen in de Zuid-Hollandse polder 
gestaan. Pas na de verplaatsing naar Zuidwolde is het een korenmolen geworden. De familie 
Wassens liet de molen weer opbouwen en maakte er een graanmolen met de nieuwe naam ‘De 
Vlijt’ van. Het bestuur van Stichting De Meule van Wassens heeft in april 2018 de molen kunnen 
kopen van eigenaar Joe Wassens. Het doel is de molen weer als korenmolen te laten functioneren. 
Hiervoor wordt een restauratie uitgevoerd. Hiermee zal de langgekoesterde wens van veel 
Zuidwoldigers om het gezichtsbepalende monument te herstellen in vervulling gaan. 

Om de molen van nog grotere recreatieve en sociaalmaatschappelijke waarde te laten zijn, wordt 
onderzocht of de molen een herbestemming als ‘zorgmolen’ kan krijgen. De molen krijgt dan naast 
de maalfunctie van graan, ook een functie als verkooppunt van meel en andere streekproducten. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking, kunnen er dan onder begeleiding werkzaam zijn.

DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK De Nederlands Hervormde kerk is gebouwd in 1823, 
uitbreid in 1856 en de dakruiter (de toren in de nok) dateert van 1926. Het gebouw is een 
rijksmonument, niet in de laatste plaats vanwege de twee klokken in de klokkenstoel. Deze zijn 
zeer zeldzaam zijn en dateren van 1502. Het orgel komt uit het jaar 1902.

DORPSCENTRUM Het winkelbestand van Zuidwolde is vooral geconcentreerd tussen de 
Oosterweg en de Meppelerweg.  Dit gedeelte is een zogenaamd ‘sharedspace-gebied’. Dat 
houdt in dat dit gebied in principe geen verkeersgebied, maar een verblijfsgebied is. Ge- en 
verbodsborden ontbreken en iedere verkeersdeelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar 
rijgedrag. Sinds 2013 maakt het winkelcomplex de Sukerbarg, deel uit van het winkelbestand.

GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis van De Wolden is prominent aanwezig in de Hoofdstraat. Op deze locatie werd 
in 1979 de school gesloopt en is de basis gelegd voor het huidige gemeentehuis, dat in 1980 is 
gebouwd. Na de gemeentelijke herindeling was er behoefte aan een nieuwe, moderne en ruime 
vestiging voor de nieuw gevormde gemeente De Wolden. Een gedeelte  van het oude pand is 
blijven staan en is uitgebreid tot het huidige gemeentehuis.

ZWEMBAD DE WATERLELIE
In 2017 is het zwembad verzelfstandigd en door de gemeente overgedragen aan de     bewoners.  
Het bestuur heeft met inzet van vele vrijwilligers verbeteringen aangebracht en ook verder 
het bad opgeknapt. Naast recreatief zwemmen en zwemlessen, worden er veel activiteiten 
georganiseerd. Zo is er de zwemloop, de obstacle run en het ontbijt op bad. Ook is het zwembad 
de thuisbasis van Zwemvereniging de Watersnip. www.zvdewatersnip.nl

• U fietst deze Luttengreppel helemaal uit (ongeveer 3,5 kilometer). Op de t-splitsing gaat u 
 rechtsaf richting Drogteropslagen (richtingaanwijzer vv DOS’63).
• U fietst door Drogteropslagen tot u bij een kruispunt arriveert. Hier gaat u rechtsaf de 
 Reestweg op (richtingaanwijzer vv DOS’63).
• Neem de eerste weg links naar De Vuile Riete. Aan het eind van De Vuile Riete slaat u 
 rechtsaf naar Linde.
• U verlaat Linde en neemt de eerste weg links. De route gaat verder via het viaduct over de N48.
• Aan het eind van de weg gaat u - voor Hotel Restaurant Ter Linde – links naar de Ommerweg,
 het fietspad op.
• Ga de eerste weg rechts – tegenover het Nolderwoud - de Dennenweg  op. Deze gaat over 
 in Sjoert. De asfaltweg gaat over in een gravelpad. Na ongeveer 1 kilometer komt u weer op 
 een asfaltweggetje.
• Vervolg de route via Sjoert en ga de eerste weg links. Hier slaat u opnieuw linksaf om de 
 Bazuinerweg op te gaan.
• Neem de eerste weg rechts om de Kerkweg op te gaan. Deze weg houdt u aan tot u weer bij 
 De Wemme arriveert. Dit is het eind- en beginpunt van de route.
• Deze Kerkweg afpeddelen tot de Wemme, eind en beginpunt van de route van Zuidwolde,

Fietsers die gestart zijn in ander plaatsen vervolgen de route - na een eventueel bezoek aan de 
Wemme – rechts door Zuidwolde over de Burgemeester Tonckensstraat.

zuidwolde
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HET ZWARTE GAT
Ten zuidoosten van Zuidwolde ligt een fraai heideterrein met een grote veenplas; het Zwarte Gat. 
Vroeger werd er turf gewonnen. Het donkere veenwater bezorgde het ven haar naam. Bekend is 
het Zwarte Gat ook door de moord op Mina Koes. In de zomer van 2020 wordt er op deze locatie 
een toneelstuk opgevoerd, waarbij deze destijds geruchtmakende moord centraal staat.

Tweelingdorp Alteveer-Kerkenveld heeft in totaal ongeveer 
1700 inwoners. Alteveer is ontstaan in het voormalige heide- 
en moerasgebied, dat zich uitstrekte van Zuidwolde tot 
Coevorden aan weerszijden van de Drents-Overijsselse grens. 

Omdat de grond voor een belangrijk deel uit keileem bestond, een restant uit de voorlaatste 
ijstijd, stagneerde de waterafvoer en kon zich vanaf zesduizend jaar geleden een veenpakket 
ontwikkelen. 

Kenmerkend voor het gebied waren de vele meerstallen (dat zijn veenplassen), terwijl de 
begroeiing zich beperkte tot hier en daar wat moerasbos. Voor de bewoners van Zuidwolde was 
de afstand tot dit veengebied te groot. Vandaar de dorpsnaam: al te ve(e)r. 

Kerkenveld is, net als Alteveer, ontstaan in het voormalige heide- en moerasgebied dat zich 
uitstrekte van Zuidwolde tot Coevorden. Dit moeras lag ingeklemd tussen de hoge delen van het 
Drents Plateau en de stuwmorenes uit de voorlaatste ijstijd. 

In het begin van de negentiende eeuw was een groot deel van dit moeras al verveend. De grens 
lag destijds tussen Alteveer en Kerkenveld. Dit blijkt uit een overeenkomst uit 1625 tussen 
de inwoners van de genoemde dorpen en jonkheer Roelof van Echten. Pas na 1825 werd het 
Kerkenbovenveen, het latere Kerkenveld, ontgonnen. De dorpsnaam is ontleend aan de marke 
Kerkenbosch in Zuidwolde.

HET VRIJHEIDSMONUMENT Het vrijheidsmonument naast de kerk in Alteveer is op 7 april 
2017 officieel onthuld. Het is een plek waar de herinneringen aan het oorlogsverleden levend 
gehouden kunnen worden. Het monument toont een venster van staal in twee delen, waarbij - in 
een bepaald perspectief – één geheel zichtbaar is. De twee delen staan voor de gebrokenheid en 
verdeeldheid. Wanneer men op een bepaalde afstand actief kijkt (heden) naar de beide delen, kan 
er door een heel venster in vrijheid gekeken worden naar het verleden en de toekomst. Maar wie 
niet actief kijkt kan in de verdeeldheid blijven hangen. Vanuit de bebouwing van het dorp kijkt men 
naar een vrij landschap.

BELEVINGSBOS 
In Kerkenveld is op 10 mei 
2017 het Belevingsbos 
geopend. Dit is een bos voor 
jong en oud. Er kan lekker 
gewandeld worden op een 
rolstoelvriendelijk verhard 
pad en kinderen vinden 
onderweg vermaak bij de 
speeltoestellen van hout. 
Ook komen bezoekers 
nestkastjes tegen en er is een 
bijenhotel te bewonderen.

De naam Drogteropslagen is waarschijnlijk afgeleid van ‘de marke 
Drogt’. Door het graven, ontstonden smalle slagen (repen) grond. 
Daartussen vormden zich de wijken, waarlangs het afgegraven 
veen werd vervoerd naar de grotere vaarwegen. Deze wijken werden 

de opslagen van Drogt genoemd. Dit lijkt te zijn verbasterd tot de huidige naam. De wijken zijn 
sinds de jaren ’50 en ‘60 verdwenen, nadat het veen als brandstof niet langer nodig was. In het 
Oosterhof staat nog een beeltenis van de manier waarop in oude tijden het veen vanuit de wijken 
werd vervoerd.

Zoals ook in andere dorpen gebeurde, is ook in Drogteropslagen het aantal boerenbedrijven 
afgenomen. Er zijn veel grotere en moderne bedrijven voor in de plaats gekomen. Toch is het 
dorp – op een nieuw bouwplan na – nauwelijks veranderd. Begin jaren ‘90 is er een hofje met 

negen woningen 
gebouwd en in 
2018 is daar nog 
een tweede hofje 
aan toegevoegd. 
Drogteropslagen 
heeft een 
basisschool en een 
dorpshuis genaamd 
Drogterhuus.

Drogteropslagen 
grenst aan het 
Reestdal. Sinds 
enkele jaren is 
daar een nieuw 
natuurgebied 
gecreëerd. Wie een 
mooie wandelroute 
door dit natuur-

gebied wil afleggen, kan starten achter dorpshuis Drogterhuus. Wandelaars komen terecht bij 
een vogelkijkhut, waar diverse informatie te vinden is over het natuurgebied. De afstand van het 
dorpshuis naar de kijkhut is niet groot: 700 meter.  

Linde is een klein dorp, waarvan de kern zich rondom 
het dorpshuis bevindt. Met het buitengebied erbij telt 
Linde ruim 250 adressen. Het dorp koppelt de rust en 
ruimte van het platteland aan de bedrijvigheid en 

activiteiten van de inwoners. 

In het dorpshuis is iedere avond iets te doen. Sport, cultuur, 
muziek en gezelligheid vormen de vaste ingrediënten voor 
een weekje Dorpshuis Linde. Wandelen over de landerijen, 
fietsen over de paden of een ontdekkingstocht maken 
door de bossen; het kan allemaal in Linde. Duurzaamheid, 
groen en gemeenschapszin zijn hier vaste waarden.
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RUINERWOLD, OOSTEINDE, 
  KOEKANGERVELD, KOEKANGE EN BERGHUIZEN

START: Dorpshuis Buddingehof, Dijkhuizen 66 in Ruinerwold.

• U staat met de rug naar de Buddingehof. Ga rechtdoor naar 
 de Buddingerstraat. 
• Ga op de t-splitsing rechtsaf de Dokter Larijweg op. Aan de overkant 
 van de weg ziet u Museumboerderij de Karstenhoeve.
• U fietst over de Dokter Larijweg tot aan de kruising in Oosteinde. 
 Hier gaat u rechtsaf de Hesselterweg op. 

Aan uw rechterzijde vindt u DORPSHUIS DE KOLONIE, Dit is een startpunt van deze route.

• Bij de rotonde gaat u rechtdoor het fietspad op, langs de Koekangerweg. Onderweg passeert 
 u het Sultansmeer en De Woldstek.
• U fietst rechtdoor over de brug van de WoldAa en neemt in Weerwille de eerste weg links 
 om de Weidenweg op te gaan.
• U blijft op de Weidenweg tot u bij de provinciale weg (N375) arriveert. Ga vóór de N375 
 linksaf naar de Ruinerweide.
• Vervolgens neemt u de eerste weg rechts om de Koekangerveldweg op te gaan. Bij de rotonde 
 gaat u rechtdoor en vervolgt u de route.
• Bij het eerste fietspad aan de rechterkant gaat u rechtsaf het Veldpad op.
• U komt aan in Koekangerveld. Fiets door woonwijk De Flinten rechtdoor naar de t-splitsing 
 met de Ruinerweg. De route gaat linksaf de Ruinerweg op.

Als u Dorpshuis de Veldhoek wilt bezoeken, slaat u rechtsaf. DORPSHUIS DE VELDHOEK 
bevindt zich aan uw rechterhand. Het is een startpunt van deze route. Bij Dorpshuis 
de Veldhoek bevindt zich het beginpunt van de wandelroute over het Struunpad.

• U blijft de Ruinerweg volgen. De Ruinerweg  gaat over in de Harm Smeengeweg. 
 Direct na het viaduct over het spoor gaat u linksaf de Panjerdweg op.
• Ga het eerste fietspad rechts richting De Wijk. Het fietspad gaat bij de gaslocatie over in 
 een asfaltweg. Op de kruising gaat u linksaf de Eggeweg op.
• Neem de eerste weg rechts om de Koekangerweg op te gaan.
• Voor de (Osse)sluis gaat u rechtsaf en volgt u de weg langs het kanaal, richting de 
 Oosterbroeken. 
• Voorbij de NAM locatie gaat u rechtsaf het fietspad op. U fietst door de weilanden over het 
 Hoge Linthorstpad. Aan het eind van het fietspad gaat u naar rechts om de Hoge Linthorst op 
 te gaan. Op de volgende viersprong gaat u linksaf. De viersprong daarna gaat u opnieuw 
 linksaf om het fietspad langs de Langedijk op te gaan. Dit fietspad gaat bij de Koekanger Aa 
 over in de Schoonveldeweg.
• Ga na de brug het eerste weggetje rechtsaf. Dit wordt later het Koekangerpad (fietspad).
• Ga na het Trekgat (vennetje) rechtsaf. U volgt knooppunt 67 richting Koekange.
• Ga aan het eind van het fietspad rechtsaf de Koekanger Dwarsdijk op. Neem de eerste weg 
 links om de Kerklaan op te gaan. U passeert de Hervormde kerk. 

Lengte 
van de route

40 km
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Als u de route wilt vervolgen, rijdt u rechtdoor naar de Dorpsstraat.
Wilt u naar Dorpshuis de Schakel, neem dan de 3e weg rechts, de Prinses Margrietlaan, en fiets 
door tot u aan de rechterzijde het dorpshuis ziet. DORPSHUIS DE SCHAKEL is een startpunt 
van deze route. Rijdt terug naar de Kerklaan als u de route wilt vervolgen.

• Aan het eind van de Kerklaan gaat u linksaf de Dorpsstraat op. U vervolgt de route via de 
 Dorpsstraat en gaat over het spoor. De Dorpsstraat wordt na de spoorwegovergang de 
 Prinsesseweg. Aan uw rechterzijde ziet u Landgoed Welgelegen, waar het Blikmuseum 
 is gevestigd.
• De Prinsesseweg volgt u tot de splitsing bij Garage Gritter. Hier gaat u linksaf de 
 Boverhofsweg op.

Vervolg van de route op de volgende pagina



In de baanderhoek en in de kapschuur staan, naast de traditionele boerenwagens, de eerste 
landbouwmachines. Deze werden nog door paarden getrokken. Bijenvolken en ooievaars vormen 
heden ten dage de levende have van het museum. Meer informatie: www.karstenhoeve.nl

DE LARIJWEG Langs de 7 kilometer lange Dokter Larijweg staan zo’n 1100 perenbomen. 
Een prachtig gezicht in het voorjaar, als al die bomen in bloei staan. Hoe is dit gekomen? In het 
begin van de 20e eeuw bezochten dokters hun patiënten meestal per koets. Zo ook dokter Larij in 
Ruinerwold. Dit was dat niet altijd even makkelijk, omdat er nog zoveel onverharde wegen waren. 
Langs het laag gelegen oude Boerpad waren de boerderijen met elkaar verbonden door smalle 
houten ‘vonders’. Dokter Larij heeft zich beijverd voor de aanleg van een verharde weg, 
als vervanging van die vonders. Toen de weg er was moesten er, om de grond naast de weg droog 
en stevig te houden, bomen worden geplant. Men heeft toen niet gekozen voor de traditionele 
Drentse eiken, mogelijk omdat deze te groot zouden worden en ze teveel schaduw op het land 
zouden geven. Er is gekozen voor fruitbomen, die niet al te groot worden. Mooie bijkomstigheid 
hiervan is dat ze ook nog fruit opleveren. 

In 1924 kreeg de weg officieel de naam ‘Dokter Larijweg’. In 1925/1926 zijn er ongeveer 800 pe-
renbomen geplant. Jaarlijks worden de peren op de eerste zaterdag in oktober geveild. Iedereen 
kan op die dag één of meerdere kavels kopen en heeft dan, op die dag, het ‘alleenplukrecht’ op de 
peren van zijn kavel(s). Sinds 1998 wordt de veiling van de peren georganiseerd door Museum-
boerderij de Karstenhoeve, waaraan ook de opbrengst van de veiling ten goede komt.

KRINGLOOPWINKEL In januari 2019 opende Kringloopwinkel ‘De Wolden’ in Ruinerwold de 
deuren aan de Westerweiden 72. De voorgaande jaren was de drukbezochte kringloopwinkel ge-
vestigd aan de Hoge Akkers, iets verderop. Leden van de Christelijke Muziekvereniging Bergklan-
ken hebben de verkoop van tweedehands goederen op zich genomen om de vereniging financieel 
te steunen. Maar al snel groeide dit uit het jasje. 

Nu is kringloopwinkel De Wolden vergelijkbaar met een warenhuis. Niet alleen de muziekvereni-
ging wordt nu ondersteund, maar ook de vijf diaconieën van de kerken in Berghuizen, Koekange 
en Ruinerwold. Het team, inclusief het stichtingsbestuur, bestaat louter uit vrijwilligers. Kijk voor 
de openingstijden op: www.kringloopwinkeldewolden.nl

HET RAADHUIS Aan Dijkhuizen 7 staat het eerste gemeentehuis dat de provincie Drenthe 
kende. De gemeentelijke herindeling zorgde ervoor dat het pand zijn functie verloor. In 2018 
kwam het oude gemeentehuis in handen van de familie Koetsier. Deze restaureerde het pand 
van binnen en van buiten. Het pand heeft de naam ‘Het Raadhuis’ gekregen en is nu een business-
centrum. Verschillende bedrijven zijn gevestigd in het pand. Meer informatie: 
www.businesscentrumhetraadhuis.nl

SULTANSMEER Het Sultansmeer is te zien vanaf de Weerwilleweg, tussen Ruinerwold en 
Koekange. Het Sultansmeer is, evenals als de andere trekgaten in de omgeving van Ruinerwold, 
ontstaan als gevolg van de turfwinning. Na de ijstijd is in grote delen van Drenthe veen gevormd. 
Na afgraven of wegbaggeren van het veen om als brandstof te worden gebruikt, werd de grond 
geschikt gemaakt voor landbouw. In laag gelegen gebieden bleven er vaak grote veenplassen 
(trekgaten) over, zoals het Sultansmeer. Het onderhoud van het meer word door de 
Meppeler Hengelaarsvereniging gedaan. Bijna alle soorten vis komen in het Sultansmeer voor. 
Het visbestand is dan ook zeer divers te noemen. Voor het vissen in dit trekgat is een vergunning 
nodig. Wandelaars kunnen genieten van de rust en de natuur wanneer ze een rondje om het 
Sultansmeer lopen.

WAT IS ER
  ZOAL TE DOEN?

DE KARSTENHOEVE Aan de Dokter Larijweg is De Karsten-
hoeve gevestigd. De museumboerderij uit de eerste helft van 
de 17e eeuw verkeert voor een groot deel nog in originele 
staat. Vanwege het authentieke interieur is dit rijksmonument 

een van de mooiste museumboerderijen van Nederland. In het voorhuis hangt nog de sfeer van 
het dagelijks leven van de bewoners uit de 19e eeuw. Tekenen van welstand bij deze ‘veerpeerds-
boer’  zijn de opkamer met zijn Statenbijbel, het schitterende kabinet in de pronkkamer, waarin 
onder andere een uitgebreide collectie linnengoed bewaard wordt. Ook het tegeltableau aan de 
achterwand van de schouw 
in de woonkeuken en de 
collectie sieraden, borduur- 
en kantkloswerk en kleding 
getuigen van deze welstand. 
De ‘wiemel’  aan de zolder en 
de weckpotten in de kelder 
herinneren aan het aanleggen 
van de wintervoorraad. 
De hilde boven de koestal 
herbergt een grote verzame-
ling gereedschappen uit de 
tijd van vóór de mechanisatie. 

RUINERWOLD/OOSTEINDE
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Vervolg van de route
• Op de kruising gaat u rechtsaf de Koekanger Dwarsdijk op. Bij de provinciale weg (N375) 
 gaat u rechtdoor (goed uitkijken!)
• Fiets door naar Berghuizen. U passeert de Gereformeerde kerk aan uw linkerkant. 

Aan de rechterkant vindt u DORPSHUIS DE BARG’N, dit is een startpunt van deze route. 

• Vervolg uw route. Ga op kruising bij het kerkhof rechtdoor de Dijkmansweg op. 
• Fiets de Dijkmansweg af tot over de brug. Na de brug gaat u linksaf de Buitenhuizerweg op. 
 Volg deze weg langs de WoldAa.
• Waar de Buitenhuizerweg een scherpe bocht naar rechts maakt, ga rechtdoor het fietspad op.
• Op de splitsing van fietspaden gaat u rechtsaf richting de Hervormde kerk van Ruinerwold. 
 Ga bij de parkeerplaats van de kerk op De Kerkweg rechtsaf richting Ruinerwold.
• Neem vervolgens de eerste weg links om de Westerweiden op te gaan.  
 U fietst de Westerweiden helemaal af. Onderweg komt u langs Kringloopwinkel De Wolden.  
• Aan het eind van de Westerweiden gaat u linksaf De Kerkweg weer op en fietst u door tot 
 de rotonde in Ruinerwold. Voor u ziet u Het Raadhuis van Ruinerwold.
• Bij rotonde gaat u rechtsaf Dijkhuizen op. Op de kruising bij partycentrum de Klok vervolgt u 
 de route rechtdoor naar Dijkhuizen. U bent nu (terug) bij Dorpshuis de Buddingehof. 

Fietsers uit andere startplaatsen vervolgen - na het bezoek aan de Buddinghof - 
de route via de Buddingerstraat.



WOLDSTEK Op ongeveer 200 meter van het Sultansmeer zit De Woldstek. Op de plek van een 
voormalig zwembad zijn een minicamping en visvijvers aangelegd. Hier kan onder meer op forel 
worden gevist. Voor de liefhebbers is dit een unieke gelegenheid om vakantie te vieren en daar-
naast te genieten van het vissen. Wie een feest of bijeenkomst wil organiseren, kan ook terecht bij 
De Woldstek aan de Koekangerweg 9a.  Kijk voor de openingstijden op: www.dewoldstek.nl

DE VELDHOEK Het hart van het dorpje Koekangerveld wordt 
gevormd door dorpshuis De Veldhoek. Door het sluiten van de 
basisschool raakte het dorp met nog geen 400 inwoners ruim tien jaar 
geleden niet alleen de school, maar ook het dorpshuis kwijt. Om de 

leefbaarheid te behouden en een plek voor ontmoeting en activiteiten te creëren, werden plannen 
gemaakt voor een nieuw onderkomen. Door tientallen vrijwilligers is vier jaar lang hard gewerkt 
aan de realisatie. Het resultaat is dit dorpshuis. De Veldhoek is volledig in eigen beheer en wordt 
uitsluitend door vrijwilligers gerund.

STRUUNPAD Het Struunpad is een belevingspad dat in de afgelopen 10 jaar door de inwoners 
van Koekangerveld is aangelegd. Door de grote variatie in met name inheemse beplanting is niet 
alleen de belevingswaarde groot, maar wordt ook de biodiversiteit versterkt. Dit is elk seizoen 
weer anders. Doordat inwoners tijdens de aanleg allerlei creatieve ideeën hebben aangedragen, is 
er een verrassend pad aangelegd dat zowel leuke als educatieve elementen biedt aan jong en oud. 

Op verschillende plekken staan informatieborden en er zijn voldoende zitjes om even te genieten 
of uit te rusten. De route start bij het informatiebord aan de Ruinerweg bij dorpshuis de Veld-
hoek. Routebordjes wijzen de weg. Het is een korte wandeling van ongeveer 1 kilometer, dus ook 
geschikt voor kinderen. 

LANDGOED WELGELEGEN Middenin Koekange, aan de Prinsesseweg 8, 
staat een imposant pand: Landgoed Welgelegen. Wie dat wil, kan op 
het landgoed overnachten. Ook voor een hapje en drankje, het organiseren 
van een bijeenkomst of diverse activiteiten kunnen de liefhebbers terecht bij 

de familie Bout. Bijzonder is de aanwezigheid van het Blikmuseum. 
Mieneke Bout heeft een grote hobby: blikken verzamelen. 
Haar verzameling is inmiddels zo groot geworden, dat er een 
museum geopend kon worden op het landgoed. De blikken 
vertellen de geschiedenis van de industrialisatie en laten 
de ontwikkeling van de reclame zien. Ontdek de producten 
die vroeger dagelijks gebruikt werden. Herken het blikje 
waar oma altijd de koekjes in bewaarde en laat u 
verwonderen over het aantal sigaren- en sigarettenblikken. 
Voor meer informatie: www.welgelegen.com

HOGE EN LAGE LINTHORST De Hoge Linthorst is 
als buurtschap goed bekend. Minder bekend is de
Lage Linthorst. De Lage Linthorst is de streek op ongeveer 
een kilometer ten noorden van de Hoge Linthorst. 
De vijf boerderijen op dit adres staan allemaal beschreven 
vanaf het jaar 1600 in het boerderijenboek van Koekange. 
Maar mogelijk zijn ze van vroegere datum. Op deze vijf 
adressen hebben kortere of langere tijd mensen gewoond 
die de naam Linthorst droegen. De bewoners van de 
Hoge- en de Lage Linthorst hadden wel bloedverwantschap 
met elkaar. Op de Lage Linthorst stonden omstreeks 1600 
dus vijf boerderijen. Op de Hoge Linthorst tot 1835  stond 
maar één boerderij. Daarna is de buurt uitgebreid tot een 
totaal van zes boerderijen en twee agrarische bedrijven met 
een burgerwoning. De naam Lage Linthorst als streekaanduiding hoor je bijna niet meer. Dat is nu 
Eggeweg. Hoge Linthorst is nog steeds een bekend buurtschap.

HERVORMDE KERK VAN KOEKANGE De huidige kerk werd gebouwd in 1834 en is een 
rijksmonument. Het gebouw heeft spitsboogvensters. De toren werd in 1912 toegevoegd ter 
vervanging van de losse klokkenstoel. De luidklok uit 1627 is toen in de toren gehangen. 
De inventaris van de huidige kerk stamt grotendeels uit de vorige kerk.

GEREFORMEERDE KERK BERGHUIZEN Gereformeerd kerk, gebouwd in 1875, uitgebreid met 
zijvleugels in 1912 en gaanderijen in 1927. De kerk heeft een van oorsprong eenklaviersorgel 
gemaakt door Matthias Amoor in 1743.en is in 1884 overgeplaatst naar de Gereformeerde kerk 
in Berghuizen. Het orgel is inmiddels een door Monumentenzorg beschermd instrument.

koekangerveld
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4: Dorphuis & Groene Hart Veeningen
5: Varkenshouder familie Ten Kate
6: Dorpshuis De Snikke & Pumptrackbaan
7: Drogterpad

HIGHLIGHTS FIETSROUTE:
1: Sporthal / Zwembad De Slenken
2: Muur tegen geweld
3: Boerderij ‘t Ende

• Ga op de splitsing rechtsaf, en bij de volgende splitsing direct links richting Fort.
 Neem in Fort de eerste weg rechts naar het Jaagpad, richting dorpshuis De Snikke.

DORPSHUIS DE SNIKKE is een startpunt van deze route.

• Fiets deze straat uit tot de kruising en ga hier rechtsdoor naar de Jan Westerhuisstraat.
 Ga aan het eind linksaf en daarna op splitsing rechts het fietspad op, richting Zuidwolde.
 Fiets dit kronkelende fietspad helemaal uit. In een scherpe bocht naar links gaat u rechtsaf 
 naar de Bazuinerweg.
• Daarna neemt u de eerste zandweg rechts en fietst over deze zandweg tot deze overgaat in 
 een asfaltweggetje (Drogtzee). Bij de t-splitsing met het fietspad gaat u linksaf het fietspad op.
• Aan het eind van het fietspad gaat u links en direct rechts naar ’t Holweg.
 U fietst door op ‘t Holweg tot de splitsing. Hier gaat u rechtsaf naar de Bloemberg.
 Houd de Bloemberg aan tot u bij café restaurant Poortman komt. Hier steekt u de 
 weg over en gaat rechtsaf over het fietspad richting de Wijk.
• Volg dit fietspad ruim 2 kilometer en ga links het fietspad op, langs de Commissieweg, 
 richting de Wijk. Onderweg ziet u het bezoekerscentrum van het Drents landschap 
 ’t Ende. Daarna kunt u de muur tegen geweld bezoeken.
• Na ongeveer 2 kilometer arriveert u in De Wijk. Vervolg de route door het dorp 
 via het fietspad langs de Dorpsstraat. U eindigt weer bij de Wieker Meule. 

Fietsers die in Veeningen of Fort zijn begonnen, 
kunnen de route vanaf hier verder volgen.

START: 
De Wieker Meule, Dorpsstraat 65, De Wijk / Tourist info de Wijk.
U staat met de rug naar de molen. 

FIETSROUTE RICHTING 
VEENINGEN / FORT: 
• Steek de Dorpsstraat over en ga 
 links over het fietspad aan de 
 Dorpsstraat. U volgt het fietspad 
 langs de Dorpsstraat tot nummer
 122.  Hier gaat u links naar de 
 Broeksteeg.
• Neem de 3e afslag rechts naar 
 de Hendrik Tillemaweg. Ga bij de 
 t-spitsing links. Na enkele 
 honderden meters zie u rechts 
 een parkeerterrein van het 
 zwembad / sporthal De Slenken.
• Steek de voorrangsweg Slenken-
 weg over en ga links het fietspad op. 
 Volg de route over het kanaal en de 
 snelweg. De Slenkenweg gaat over 
 in de Schoonvelderweg. 

• Ga na het kanaal de 2e weg links naar de Noordwijkerweg. Ga vervolgens bij de t-splitsing links 
 om de Noordwijkerweg vervolgen.
• U fietst over de brug en gaat daarna links naar de Zuiderkanaalweg. Bij de brandweerkazerne 
 gaat u rechts het fietspad op. Vervolg de route over het Noordwiekerpad, langs het kanaal.
 Dit fietspad is tot stand gekomen door een burgerinitiatief uit de Wijk en is mede gefinancierd 
 door initiatiefrijk de Wolden en de Provincie.
• Ga aan het eind van het fietspad rechtdoor naar de Oosterbroeken. Fiets door tot t-splitsing 
 en ga hier rechts naar de Koekangerweg.
• Vervolg route langs de (Osse)sluis en ga onder de snelweg door. De Koekangerweg gaat 
 hier over in de Leyenweg. Fiets door tot aan de voorrangsweg steek deze over. Ga dan links 
 naar fietspad de Commissieweg.
• Vervolg de route tot in Veeningen. Op kruising in Veeningen gaat u links naar Oud Veeningen.
 Fiets verder tot de t-splitsing en ga rechts naar de Markeweg. 
 Ga aan het eind van de Markeweg rechts het fietspad op richting Veeningen. 
 Ga net voor bord Veeningen links een smal bospaadje in. Ga vervolgens op de klinkerweg  
 Dorpshuisstraat rechts en direct weer links. 
• Fiets door tot de t-splitsing bij Dorpshuis ‘t Markehuus en ga hier links naar de Schoolweg. 
 U vervolgt de route via de Schoolweg .

DORPSHUIS ’T MARKEHUUS is een startpunt van deze route.

Lengte 
van de route

35 km

DE WIJK, VEENINGEN
  EN FORT

WANDELROUTE OVER DICKNINGE 
Steek de Dorpsstraat over en gaat u rechts het 
fietspad op aan de Dorpsstraat. Dit fietspad volgt 
u tot u aan uw linkerhand de toegangspoort 
(twee stenen pilaren) van Landgoed Dickninge 
ziet. Ga hier links, dus door de poort. U komt na 
een paar honderd meter bij een vijfsprong. Daar 
ziet u aan uw linkerhand een groot wit hek met 
een poort. Parkeer hier uw fiets. Ga door de poort 
van het witte hek. Ga aan het eind van het voet-
pad rechts over een houten bruggetje. Na de brug 
gaat u links. Vervolg het pad langs de Reest. Ga 
over de witte brug naar rechts. U komt nu weer 
bij de vijfsprong. Na de wandeling over Dickninge 
fietst u terug naar de molen in de Wijk en kunt u 
de fietsroute richting Veeningen / Fort vervolgen.
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DE WIEKER MEULE 
De Wieker Meule is een 
achtkantige stellingmolen 
daterend uit het jaar 1829. 
De molen is bijna helemaal 

met riet gedekt en heeft een wiekenomvang van 
22,5 meter. De molen is iedere zaterdagmiddag 
te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur, want dan 
is deze in bedrijf en kunt u er allerlei soorten 
meel kopen. www.dewiekermeule.nl

LANDGOED DICKNINGE Het landgoed 
Dickninge bij De Wijk bestaat uit cultuurgronden 
en bossen. Te midden hiervan staat het monu-
mentale huis Dickninge. In de Middeleeuwen 
stond hier het benedictijner klooster Dickninge. 

Tegenwoordig zijn er appartementen 
gevestigd in ‘Huize Dickninge’. De gracht 
rond het statige landhuis wordt van water 
voorzien door de stuw in de Reest. De 
Reest, die hier rond het landgoed Dick-
ninge stroomt, vormt de grens tussen de 
provincies Drenthe en Overijssel. Op het 
landgoed vind je monumentale bomen en 
veel bijzondere planten. In het voorjaar 
treffen bezoekers hier een bloemenzee 
aan. In februari bloeien sneeuwklokjes, 
daarna de bosanemonen en de zeldzame 
holwortel.

BOERDERIJ ’T ENDE De Boerderij ‘t Ende aan de Stapelerweg 21 behoort tot de oudste erven 
van het Reestdal. De oorsprong van de naam laat zich makkelijk raden: Het erf lag aan het eind 
van het buurtschap De Stapel, helemaal aan de rand van het Reestdal. De eerste keer dat deze 
boerderij in de oude oorkonden opduikt, is in een brief uit 1458. Een van de markantste figuren 
die hier heeft gewoond, was Lucas Willems Stapel - ook wel Luuks van ‘t Ende genoemd. 
Hij is het ook geweest die, aan het eind van de 19e eeuw, de beslissing heeft genomen om een 
voorhuis aan de voorkant van de boerderij aan te bouwen. Aan het eind van de 19e eeuw werd
 er ook een fraaie Engelse tuin aangelegd. De boerderij is nu een bezoekerscentrum van 
Stichting Het Drentse Landschap. 

WAT IS ER
  ZOAL TE DOEN?

MUUR TEGEN GEWELD 
De muur tegen geweld is te vinden 
aan de Commissieweg in de Wijk. 
Het monument is in eerste instantie 
bedoeld om mensen te herdenken die 
om het leven zijn gekomen door geweld. 
Nabestaanden hebben de mogelijkheid 
dit te doen door de naam van hun dier-
bare in de vorm van een plaatje op de 
muur aan te brengen. De muur 
tegen geweld is ook een plek waar 
nabestaanden alleen – of met anderen – 
stil kunnen staan bij de dood van hun 
dierbaren en hun verdriet te delen. 
Het monument is daarnaast een nood-
kreet richting de samenleving, om een halt toe te roepen aan geweld. Bij de muur vinden zo nu 
en dan bijeenkomsten plaats. Deze hebben als doel om mensen bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid om geweld te stoppen. Initiatiefnemer van de bouw van deze muur is 
Dirk Guichelaar, een boer en eigenaar van een loonbedrijf in De Krim.

Veeningen is ontstaan uit een heel oude Marke (de naam van het dorpshuis 
is hieruit afgeleid) Het oorspronkelijke Oud Veeningen bestond uit vier boe-
renerven. Op de fietsroute rechts van de weg Oud Veeningen, staat een bord 
met informatie over de geschiedenis van Veeningen. 

HET GROENE HART Achter het dorpshuis bevindt 
zich het Groene Hart van Veeningen. Kinderen kunnen 
daar spelen en ravotten. In de mooie speeltuin begint 
ook een uitdagend belevingspad. Wie het pad volgt, 
komt langs een insectenhotel, een sportkooi, houten 
dieren, boomhutten en klimtouwen. Alles is vrij 
toegankelijk. 

De wijk

veeningen
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Fort is ontstaan dankzij 
het afgraven van het 
veen omstreeks 1810. 
Toen werd de wijk 

gegraven voor het afvoeren van 
de turf. Het huidige Fort ligt in een 
heide-ontginningsgebied, waarin na 
het afgraven van het veen boerderijen 
werden gebouwd. 

In 1927 werd er een school gebouwd. 
Deze werd in de oorlog in brand 
gestoken door het verzet, omdat er 
radio’s in waren opgeslagen die de Duitsers in beslag hadden genomen. Na de oorlog werd 
de school weer opgebouwd en omstreeks 2010  sloten de deuren definitief. Nu zit er in de 
voormalige school het zorghotel de Berkenhof. 

Fort telt ongeveer 350 inwoners. Waar de naam 
‘Fort’ vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. 
De een zegt dat de naam is ontstaan omdat hier 
vroeger een doorwaardbare plaats was voor de 
Reest;  een Voorde. Een ander gaat ervan uit  
dat er  hier in de buurt een soort vesting heeft 
gestaan; een fort.

DROGTERPAD In 2015  is het fietspad langs de 
Drogterweg in gebruik genomen. Dit 1200 meter 
lange fietspad is aangelegd door vrijwilligers 
uit Fort. Het was een langgekoesterde wens van 
de inwoners om hier een fietspad te krijgen. 

fort

De voormalige gemeente 
Zuidwolde en de huidige gemeente 
De Wolden hadden dit fietspad niet 
op hun prioriteitenlijst staan en dus 
besloot de bevolking zelf maar om 
dit pad aan te leggen. Het fietspad 
is zo aangelegd, dat de bomenlaan 
waarlangs het fietspad kronkelt 
geheel intact is gebleven. Het pad 
is gesubsidieerd door initiatiefrijk 
De Wolden, Provincie Drenthe , 
Rabobank, Streekbelang Fort en 
het Tonckensfonds.

PUMPTRACKBAAN 
Het idee om een pumptrackbaan aan 
te leggen, kwam van de kinderen 
uit Fort. Een pumptrackbaan wordt 
veelal gebruikt door fietsers. 
Zij proberen zo snel mogelijk een 
heuvelachtig parcours af te leggen, 
door hun gewicht op de fiets te 
verplaatsen. Je hoeft dus niet te 
trappen. De pumptrackbaan is 
aangelegd op het evenementen-
terrein van Fort, dat net helemaal 
gedraineerd en opgeknapt is. 
De pumptrackbaan is aangelegd door de plaatselijke bevolking, in samenwerking met een 
aannemer uit Meppel.  De baan werd ontworpen door leden van de Mountainbike Vereniging 
Zuidwolde. De club is van plan om hier clinics te geven. 



RUINEN, ANSEN 
  EN ECHTEN

START: 
Dorpshuis ‘t Neie Punt, Jan Wierengaweg 109 in Ruinen.

• Na het vertrek bij Dorpshuis ‘t Neie Punt rechtsaf Jan Wierengaweg. 
 Aan het eind links de Oosterstraat op.
• Op de splitsing rechts de Brink op. U fietst naar de kerk. 
 Na een eventueel bezoek aan de kerk en galerie atelier 
 Femke Anne vervolgt u de route voor het terras van 
 Luning’s restaurant en tapascafé langs. U fietst rechtdoor 
 de Smeestraat in (wordt later de Anserweg) richting Ansen.
• U blijft de Anserweg helemaal volgen tot in Ansen 
 (de Anserweg wordt in Ansen Kerkdijk).
• In Ansen gaat u de 1ste weg links om de Kamp. 
 Neem de 2e weg links Broekdijk .

DE GROENE HOF is tevens een startpunt van deze route. 
Fietsers die in andere plaatsen zijn gestart vervolgen de 
route via de Voorlanden naar Ansen.  

• Op volgende splitsing rechts Voorlanden. U fietst over de Voorlanden terug naar Ansen. 
 Aan het eind van de Voorlanden links Dwingelerweg. 
• U neemt de 1ste weg rechts Grote Veldweg. Houdt rechts aan op de splitsing. De Grote Veldweg 
 gaat over in een fietspad. 
• Fiets door tot KPN 56  en ga rechts richting KPN 57. U komt langs theehuis de Anserdennen. 
• Blijf KPN 57 volgen tot bij schaapskooi Ruinen. Hierna gaat u via de Benderse richting KPN 54. 

• Bij KPN 54  gaat u rechtdoor 
 Engeland. Op volgende kruising 
 vervolgt u de weg rechtdoor 
 Engeland. Aan het eind gaat u 
 rechts het fietspad op langs 
 de Munnekenweg.
• Neem de 1ste weg links de 
 Hoekstraat in en ga aan het eind 

  linksaf de Oosterstraat op.
• Ga de 1ste weg links Gijsselterweg. 
 U fietst door naar KPN 91.
• Bij KPN 91 gaat u richting KPN 84. Ga over 
 dit fietspad door het bos en langs de heide 
 en vennetje tot de asfaltweg Ruinerweg. 
 Ga hier links het naastgelegen fietspad op. 
 U fietst door tot u in Echten komt.
• U neemt in Echten de 3e weg rechts 
 (ná het Huus met de Belle en vóór dorpshuis 
 de D’Olde Karke) Zegeringen.

D’OLDE KARKE is tevens een startpunt van deze route. Fietsers die in andere plaatsen 
zijn gestart, vervolgen de route - na een eventueel bezoek aan het dorpshuis D’Olde Karke - 
via Zegeringen de route. 

• U fietst Zegeringen op. Deze gaat over in de Schoolakkers. Houdt dan rechts aan tot de 
 Hagenakkers. Waar de Hagenakkers afbuigt (bij nummer 2), gaat u het fietspadje op en 
 verlaat u Echten.

Vervolg van de route op de volgende pagina

Lengte 
van de route

40 km

Aan de Broekdijk 1a 
is De Groene Hof 

van de familie Muggen 
te vinden. Hier kunt 

u de kruidentuin 
bekijken, de boerderij-

winkel  bezoeken en 
koffie of thee drinken 

in de schenkerij.

LEUK ALTERNATIEF: Ga na 
Hoekstraat 6 links het (fiets)pad op 
en fiets via dit smalle fietspad naar 
de Oosterstraat. Ga hier links het 
brede fietspad op. Dit pad is niet 

geschikt voor mensen met e-bikes.

Aan de Benderse is het Bezoekerscentrum 
Dwingelderveld gevestigd. Het gedeelte dat u nu 
gefietst heeft, ligt grotendeels in de gemeente 

Westerveld. Na dit uitstapje naar onze 
buurgemeente keert u terug naar De Wolden.

HIGHLIGHTS 
FIETSROUTE
1. ’t Neie punt
2. De Brink
3. Pasmanshuus 
4. Molen
5. Bezoekerscentrum 
 Dwingelderveld 
6. De Groene Hof
7. Atelier Ansen
8. Anserdennen 
9. Huize Echten
10. Het Roekpad
11. ’t Huus met 
 de Belle
12. Het Echtens 
 Paradijs
13. D’Olde Karke
14. Kinder- en Poppen-
 wagenmuseum
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WAT IS ER
  ZOAL TE DOEN?

’T NEIE PUNT Aan de 
Jan Wierengaweg 109 is 
het dorpshuis ’t Neie punt 
gevestigd. Op 3 mei 2018 

is door inwoners van Ruinen samen met 
ZZWD (Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe) 
de stichting Dorpshuis Ruinen ’t Neie punt 
opgericht. De zeggenschap over dorpshuis 
’t Neie punt wordt hiermee formeel gedeeld 
tussen het dorp en ZZWD. ’t Neie punt is een 
dorpshuis voor jong en oud. Zeven dagen per 
week kunnen mensen er terecht voor allerlei 
activiteiten. Een overzicht van alle activitei-
ten is te vinden in het dorpshuisblad Neie 
Punten. Wie op zoek is naar een ruimte om 
een bijeenkomst of activiteit te organiseren, 
kan contact opnemen met de activiteiten-
commissie. Ook tips zijn welkom via: 
info@dorpshuisruinen.nl

DE BRINK Op de Brink valt de mooie 
bakstenen Mariakerk uit 1423 op. 
Oorspronkelijk was dit een abdijkerk 
met een klooster. Onder het kerkelijk 
centrum ‘de Bron’ zijn de gerestaureerde 

gewelven van het voormalig klooster te bewonderen. 
Op de Brink staan ook Bram de Ram (een bronzen 
ram die symbool staat voor Drenthe) en Lammechien 
(het zusje van Bartje). Naast de kerk vindt Galerie 
Atelier Femke Anne met het tourist informatiepunt 
van Ruinen. U kunt bij Femke Anne even rondkijken 
in haar winkel, galerie en atelier.

PASMANSHUUS 
Bezoek ook eens het Pasmanshuus, een 
gerestaureerde authentieke boerderij met 
een doorlopende tentoonstelling van oude 
gebruiksvoorwerpen.

MOLEN
Molen de Zaandplatte is een korenmolen die 
oorspronkelijk uit Echten komt. De molen is 
in 1962 verhuisd naar Ruinen. In 1964 was 
de herbouw gereed en kreeg de beltmolen de 
naam de Zaandplatte.

BEZOEKERSCENTRUM 
DWINGELDERVELD 
In het Bezoekerscentrum Dwingelderveld 
komt u alles te weten over het Nationaal 
Park Dwingelderveld. Dit is het grootste 
aaneengesloten natte heidegebied van 

West-Europa. Er zijn vele soorten vogels, vlinders en reptielen te spotten. De nieuwe schaapskooi 
is zeker een bezoekje waard. De schaapskudde bestaat uit 250 tot 450 Drentse heideschapen, 
die dagelijks vertrekken naar de hei.
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Vervolg van de route
• Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf, het fietspad op, langs de Oshaarseweg.
• U fietst over dit fietspad, langs de Westerbergen tot KPN 69. Van KPN 69 vervolgt u de 
 route naar KPN 68. Bij KPN 68 gaat u rechts richting Echten. Na de manege van de familie Zoer 
 gaat u links over het spoor – via het zandpad - naar het fietspad. Hier gaat u links het fietspad op. 
 U volgt nu KPN 84.
• Bij KPN 84 gaat u rechts Het Woldenpad op. U fietst het Woldenpad af tot asfaltweg 
 Echtenseweg. Ga hier links richting Ruinen. Bij de rotonde neemt u de 3e afslag de 
 Heeseresweg op (richting de Niezinghoeve). Ga aan het eind rechts Hees. Daarna links het 
 fietspad Rietepad op. 
• Fiets verder tot u in de nieuwbouw van Ruinen arriveert. Het Rietenpad gaat over in de 
 Groeneweg. Neem de 4e weg rechts (na apotheek Ruinen), u bent nu op de Esweg.
• Neem 2e weg links Jan Wieringaweg en u komt weer aan bij Dorpshuis ‘t Neie Punt.

Fietsers die in andere plaatsen zijn gestart vervolgen de route - na een eventueel bezoek aan 
het Dorpshuis ‘t Neie Punt - via de Jan Wieringaweg naar de Brink van Ruinen.

ruinen
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DE GROENE HOF De kruidentuin is de parel van De Groene Hof. In de tuin 
bloeien het hele seizoen ongeveer 160 kruiden en geneeskrachtige planten 
te vinden. De verschillende kleuren en groottes vormen een lust voor de 
zintuigen. Sommige planten trekken een heleboel vlinders en insecten aan, 

dus bij mooi weer is de kruidentuin 
een waar vlinderparadijs. 
Bezoekers kunnen snuffelen in de 
boerderijwinkel, waar veel kruiden, 
thee en leuke hebbedingetjes te 
koop zijn. De thee- en koffie-
schenkerij bevindt zich binnen 
én buiten. De entree voor 
De Groene Hof is gratis. 

ANSERDENNEN Midden in het 
Nationaal park Dwingelderveld 
ligt de Anserdennen, als een oase 
van rust. De vogels die er wonen, 
zorgen voor de muziek en voor de 

kinderen is er naast een fijne zandverstuiving om in te spelen ook nog een speeltuin.

Echten is een klein, maar zeer actief dorp. Het dorp ligt centraal in Gemeente 
De Wolden en is omringd door bos, heide en agrarisch landschap. Het heeft 
diverse agrarische bedrijven, recreatievoorzieningen en horecagelegenheden.

HUIZE 
ECHTEN 
De grote trek-
pleister van 
Echten is Huize 
Echten. Dit is 
een havezate, 
waarvan het 
oudste gedeelte 
vermoedelijk uit 
de veertiende 
eeuw stamt. 
Het huis is 
omgeven door 
een binnen- en 
buitengracht.
Tussen beide 
grachten staan 
een schat-
boerderij en een 
koetshuis (vroeger kapel). Aan de weg staat een poortwachtershuis dat door de oprijlaan 
verbonden is met het huis. 

HET ROEKPAD Rondom de bebouwing ligt een landgoedbos. Een oud bos dat in de afgelopen 
jaren is omgetoverd tot een wandel- en avontuurlijk speel- en ontdekkingsbos. ‘We hebben een 

mooi nieuw bos gemaakt een speel en-ont-
dekkingsbos en we noemen het: Het Roek-
pad. Dit pad is vernoemd naar Loek de Roek. 
Hij is weer teruggevlogen en woont nu voor 
altijd in Echten. Ga straks maar eens kijken’ 
aldus Loek de Roek. Facebook: 
Kraaienbosch Echten

’T HUUS MET DE BELLE Tegenover Huize 
Echten is de spil van het dorp te vinden: 
’t Huus met de Belle’. Dit ‘huis’ is gevestigd 
in een voormalige schaapskooi. Het is een 
plattelandswinkel en tevens infopunt. 
Er worden ambachtelijke producten verkocht, maar ook kunst uit Echten en wijde omgeving. 

Bij ’t Huus mit de Belle vinden bezoekers 
meer informatie over diverse wandelingen en 
activiteiten in de buurt.

HET ECHTENS PARADIJS Het dorp grenst 
aan het natuurgebied Het Echtens Paradijs. 
Dit is een rustend stuifzand, een prachtig 
natuurgebied waar vier verschillende heide-
soorten bij elkaar te vinden zijn. Daarnaast 
stroomt er in Echten een riviertje, genaamd 
Het Oude Diep. In het water kunnen mensen 
een kanotochtje maken en op het droge leent 
de omgeving zich goed voor een wandeling.  

D’OLDE KARKE Dorpshuis D’Olde Karke is van en voor alle 
Echtenaren. Maar ook mensen buiten Echten zijn van harte 
welkom gebruik te maken van het dorpshuis. De oude kerk-
zaal heeft een prachtige akoestiek en is daarom geschikt voor 
intieme concerten. Ook voor vergaderingen, teambuilding- 
en brainstormsessies kan men terecht in het dorpshuis. 
Het kleine zaaltje is bij uitstek geschikt voor het houden van 
kleinere workshops en cursussen. Vanuit de oude functie 
als kerk is rouwen en trouwen nog steeds mogelijk. Bijeen-

komsten die te groot zijn voor een woonkamer, 
kunnen in d’ Olde Karke worden gehouden.

KINDER- EN POPPENWAGENMUSEUM 
Aan de Zuidwolderweg 2a in Echten is het 
nostalgische kinder- en poppenwagenmuseum 
gevestigd. Niet alleen zijn er kinderwagens en 
poppenwagens te bezichtigen, maar bezoekers 
vinden er ook oude poppen, speelgoed, baby-
flesjes en een commode vol spulletjes uit de 
oude tijd. Eigenaars Marianne en Melle Elsinga 
vertellen daarnaast de meest mooie verhalen. 
www.nostalgischekinder-enpoppenwagens.nl

ansen

echten
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FIETSTOCHTEN    
  MET EEN THEMA

De fietsroutes en initiatieven zijn niet zomaar gekozen. Ze hebben

allemaal een eigen thema. Veel van de initiatieven die de revue 

passeren hebben landelijk, regionaal en Europese prijzen gewonnen. 

ROUTE  Zuidwolde, Alteveer, Kerkenveld,  Drogteropslagen en Linde 

THEMA Cultuur, kleinschalige zorg en beleven

ROUTE  Ruinerwold, Oosteinde, Koekangerveld, Koekange en Berghuizen

THEMA Historie, initiatiefrijk en cultuur

ROUTE  De Wijk, Veeningen en Fort

THEMA Streekproducten, natuur (Reestdal), beleving en sport

ROUTE  Ruinen, Ansen en Echten

THEMA Natuur (Dwingelderveld), cultuur en positieve gezondheid



dewolden.nl/25jaar

graag Tot ziens!


