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TeVoet Wandelroute 027: Rondje Veenhuizen (Dr)
Wandelen door een Kolonie van Weldadigheid
Start- en eindpunt: Hotel-restaurant Bitter en Zoet in Veenhuizen.
Bereikbaarheid OV: bus 14/584 Assen – Drachten (-Leeuwarden).
Horeca: bij het startpunt, rond het Tweede Gesticht, rond het Maallustcomplex en in het
Ambachtscluster; onderweg in het gebied van het Derde Gesticht (Coco Maria – check
openingstijden).
Lengte: De kortere route van ca 16,6 km brengt je door de bossen en landerijen aan de
noordkant van Veenhuizen en door het dorp zelf; de langere van ca 28,4 km vult deze aan
met een extra stuk langs het Fochteloërveen aan de zuidkant (deze langere is gemakkelijk in
twee delen te lopen!). Ze zijn buiten de dorpsgrenzen voor meer dan 95% onverhard.
Beide wandelingen volgen voor een groot deel de nieuwe NIVON-wandelroute “Het
Stellingenpad” (al beschikbaar op de NIVON-website, het bijbehorende boekje verschijnt in
april 2022). Honden mogen mee, mits aangelijnd.
De paden zijn goed te belopen, maar bij langdurige natte perioden kunnen m.n. de
schouwpaden langs De Slokkert zeer nat zijn. En bij de korte route moet ook over een hek
van ca 1 m worden geklommen. In de routebeschrijving zijn omleidingen aangegeven.

Routebeschrijving
De nummers in de routebeschrijving verwijzen naar de nummers op de kaart.
Km’s tussen haakjes: de afstand vanaf het startpunt. Dubbele getallen in deel C: de eerste
voor de korte route, de tweede voor de lange.
1. Ga langs de ingang van Bitter en Zoet en linksaf tussen de gebouwen door (aan je
rechterhand het oude ziekenhuis). Dan direct rechts naar het bruggetje bij de
bosrand. Hier overheen naar links. Rechtdoor langs de ijskoepel. Het pad volgen
naar de asfaltweg (km 0,4); onderweg zie je aan je linkerhand de Tuinen van
Weldadigheid.
2. Op de asfaltweg links (rechts zie je verderop de zwaarbeveiligde ingang van
Esserheem). Op de T-kruising aan het eind van de weg (met de Eikenlaan) rechts
het onverharde pad op (km 0,6). Na ca 100 m het eerste pad links (km 0,7).
3. Direct na het eind van het weiland aan je linkerhand het eerste pad links (km 1,4).
Aan het eind van dit pad even links en direct weer rechts (km 1,8).
4. Rechtdoor naar het eind van dit pad op de T-kruising met een asfaltweg, de Oude
Norgerweg (km 2,2). Je bent in het gebied waar vroeger het Derde Gesticht stond
(iets buiten de route).
5. Op de T-kruising met de Oude Norgerweg rechts. Na ca 100 m wordt de weg weer
onverhard. Nog 300 m rechtdoor, dan linksaf bij het bordje “Het Spaanse
Kerkhof” (km 2,7).
6. Ga half rondom de open plek en rechtdoor naar een T-kruising (km 2,9). Rechtsaf,
dan na ca 100 m weer rechts (het eerste pad), en terug naar de Oude Norgerweg
(km 3,2).
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7. Daar links en over ruim een kilometer steeds (ongeveer) rechtdoor. Je loopt het
bos uit, verder rechtdoor de brug over een afwateringssloot over (km 4,5); voor
en na deze brug een stukje verhard pad. Je bent nu in de Tempelstukken.
8. Na de eerste brug rechtdoor naar een tweede brug, deze over De Slokkert (km
4,6). Op dit stuk passeer je de Grondwatermeter; zie het Infopaneel.
9. Ca 200 m na de oversteek van De Slokkert rechts (km 4,9, het eerste pad). Volg dit
pad over ca 600 m. Kort na een scherpe bocht naar links het eerste pad rechts
(km 5,5).
10. Daarna weer het eerste pad rechts (na ca 600 m, km 6,1). Dan ca 1 km rechtdoor
naar een kruispunt; volg hier het hoofdpad naar links (km 7,1).
11. Volg dit pad (de Broekdijk) over ca 2 km steeds rechtdoor tot er een verharding
van klinkers begint (km 9,0): sla daar rechtsaf naar een graslandje.
12. Over het graslandje iets rechts aanhouden naar het eind; daar het pad volgen het
bos in (km 9,15). Dit paadje gaat over een dijkje langs een water.
13. Nu even opletten: na ca 100 m gaat er links een vaag paadje steil het dijkje af (km
9,25); ga hier naar beneden. (Let op: als je te ver bent zie je links van je achter de
bosjes een weiland!!)
14. Onder aan het dijkje (bij een boom met een stalen trap) rechts. Volg dit pad
steeds rechtdoor, en kruis na ca 300 m de klinkerweg (de Norgerweg, km 9,6).
Rechtdoor het bos in. (N.B. Loop je de korte route en vermoed je dat het
schouwpad langs de Slokkert niet toegankelijk zal zijn of zie je op tegen de klim
over het hek van punt 17? Ga dan op kruising rechtsaf langs de Norgerweg en pik
na ca 500 m de route weer op bij de picnictafels, zie bij pnt 17.)
15. Op ca 300 m na de klinkerweg kom je bij een kruising met een asfaltweg (km 9,9);
hier rechtsaf, het onverharde pad langs de bosrand op.
16. Bij de kruising met het fietspad (na ca 500 m, km 10,4) schuin rechtdoor het
graspad op. Na 50 m steek je een beekje over, De Slokkert. Hier splitsen de korte
en de lange route; ze komen weer bij elkaar bij punt 41.

De korte route (16,6 km)
17. Ga voor de korte route aan de overzijde van De Slokkert rechtsaf en volg het
schouwpad langs de beek. Klim na ca 800 m over het hek (ca 1 m hoog) en steek
de asfaltweg (de Norgerweg) schuin naar links over naar de picnictafels (km 11,3).
18. Volg het fietspad naar links over ca 300 m, dan rechtsaf de sloot over en
rechtdoor op de Eikenlaan langs de bosrand (km 11,7).
19. Na ca 700 m een kruispunt met een paar paden en een sloot (km 12,4); nog even
rechtdoor. Dan (na ca 300 m) het brede pad links in (km 12,8). Aan je rechterhand
ligt in het bos Het Vierde Gesticht.
20. Na de afslag ca 600 m rechtdoor naar het eind op een T-kruising (met de
Meidoornlaan; km 13,4); daar rechts. Het pad gaat na ca 250 m over in een
verharde weg (horeca bij de boerderij). Op de kruising vlak daarna links de
Kerklaan in (km 13,8).
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21. Bij de voormalige katholieke kerk ben je in het “centrum” van Veenhuizen. Op de
hoek met de Ingenieur Mentropweg direct na de kerk (km 14,6) ontmoet je de
langere route weer. Vervolg de gezamenlijke route bij punt 41.

De lange route (28,4 km)
22. Ga voor de lange route over De Slokkert links en volg het schouwpad tot het
einde (km 11,4). Naar links het bruggetje over naar de (verharde) weg, De
Fledders. ( NB: is het schouwpad niet toegankelijk? Ga dan even terug naar de
kruising met het fietspad (pnt 16; km 10,4); daar rechtsaf langs het fietspad naar
de verharde weg De Fledders (km 12,1). Hier ca 100 m naar rechts en het
(tweede) pad links in (km 12,3). Je bent weer op de route bij pnt 24, de totale
route blijft even lang.)
23. Op de weg (De Fledder) ca 25 m naar links, dan het pad rechts in (km 11,5).
24. Na ca 600 m komt een fietspad van rechts en gaat met je mee (km 12,2); jij gaat
nog steeds rechtdoor. Ca 400 m daarna een driesprong (km 12,7): het fietspad
gaat schuin naar links. Ga hier jij rechtsaf. Steek een beekje, De Slokkert, over en
volg het doorgaande pad (d.w.z. houdt op het kruispunt links aan (km 13,1).
Rechtdoor naar de Kolonievaart (km 13,8).
25. Bij de Kolonievaart even naar links en over de brug rechts naar de parkeerplaats
(km 14,0). Je komt in Het Bankenbosch.
26. Bij de parkeerplaats linksaf en over ca 900 m rechtdoor naar het Esmeer (km
15,2). (Onderweg zie je een Herdenkingsbos rechts; zie het infopaneel). Links
achter de bosrand diverse veenvennen.
27. Bij het Esmeer rechtsaf en steeds rechtdoor (langs de bosrand langs de rand van
het Fochteloërveen) naar de uitzichtstoren (km 16,7); daar rechtsaf en ca 1,5 km
steeds rechtdoor naar de Kolonievaart (km 18,1).
28. De vaart niet oversteken, maar linksaf langs het fietspad. Met het fietspad mee
de bocht naar links door (km 18,7).
29. Na de bocht het (eerste) bruggetje rechts over en over die brug links.
30. Na ca 500 m met het pad mee naar rechts langs de rand van het veen (km 19,3).
Rechtdoor, na ca 800 m met het pad mee naar rechts (km 20,0).
31. Na 400 m maakt het pad een bocht naar rechts; 400 m daarna kom je bij een
vennetje waar het pad een cirkel omheen maakt (km 20,8). Maak de cirkel voor ¾
(of ¼!) en ga linksaf.
32. Rechtdoor tot het eind (km 21,6); schuin links voor je de gevangenis
Bankenbosch.
33. We willen om Bankenbosch heen. Ga daarvoor op de T-kruising rechtsaf (km
21,8), dan het eerste pad links (km 21,9). Vervolgens het eerstvolgende pad weer
links naar het hek van de gevangenis (km22,2); daar rechts. Kort daarna kom je bij
de (verharde) toegangsweg naar Bankenbosch langs de Schaaphokswijk (km
22,3): daar linksaf.
34. Even verderop maakt de asfaltweg een bocht naar links naar de ingang van de
gevangenis (km 22,6); ga hier rechtdoor en volg het onverharde pad naar de rand
van het veen (km22,9).
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35. Ga met pad door de bocht naar rechts en rechtdoor naar een T-kruising met het
fietspad (km 23,2); hier rechts.
36. Na ca 150 m het eerste pad links (km 23,3). Na een scherpe bocht naar rechts
loop je langs een water. Neem na die bocht het eerste zijpad links (na ca 500 m,
km 24,1).
37. Ga dit pad in en volg het tot het eindigt op een T-kruising (km 24,9).
38. Linksaf naar het einde van dit pad een T-kruising (tegen een brede sloot, km
25,8).
39. Op deze T-kruising rechtsaf en rechtdoor naar de Kolonievaart (km 26,2).
40. Kruis de vaart en de Hoofdweg, en ga rechtdoor de Kerklaan in. Je bent in het
“centrum” van Veenhuizen.

Beide routes weer samen.
41. Op de Kerklaan komen de beide routes weer samen op de hoek met de Ingenieur
Mentropwegdirect naast de voormalige katholieke kerk (km 14,5/26,3). Ga aan
de overzijde van de Kerklaan het park in naar de protestantse Koepelkerk.
Rechtdoor achter Het Verenigingsgebouw en Klein Soestdijk langs (km 14,8/26,6).
(Je kunt ook voor de gebouwen langs, maar dan verhard! En sla op tijd af voor het
Maallustcomplex.) Langs het voetbalveld en het Maallustcomplex, steeds
ongeveer rechtdoor over het wandelpad naar het kanaal, de Vijfde Wijk (km
15,4/27,2).
42. Sla op de Johannes van den Boschweg rechtsaf; let op de opschriften op de
huizen. Vlak vóór de toegangsdam naar het Tweede Gesticht kun je rechtsaf naar
het Ambachtscluster (km 16,2/28,0), maar de route gaat rechtdoor naar de
ingang van het Tweede Gesticht. (Indien de poort gesloten is ga je links- of
rechtsom naar de achteringang van het gesticht.)
43. Als het museum geopend is kun je via de hoofdingang en de binnentuin naar de
andere zijde van het Tweede Gesticht, dan via de Hospitaallaan terug naar het
startpunt (km 16,6/28,4). Buiten de openingstijden kun je links- of rechts om het
gebouw.
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Toelichting bij de kaart:
Startpunt: groen bolletje.
Nr’s in geel blok: km’s vanaf startpunt.
Nr’s rondjes: nummer punt in routebeschrijving.
Blauwe lijn: onverhard; rode lijn: verhard
xxxxx: Omleidingen
H: horeca; B: Bushalte
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