Fietsen

Fietsroute langs vijfduizend jaar geschiedenis

Veenhuizen en Norg

Staatsbosbeheer
Hoofdweg 41, 9341 BG Veenhuizen
T 0592-333700
www.staatsbosbeheer.nl

Volg het verleden
De natuur en duizenden jaren menselijke bewoning hebben samen het
afwisselende landschap van NoordDrenthe gemaakt. Deze fietsroute
voert u door alle landschapstypen
die in deze omgeving te vinden
zijn. Langs bos- en natuurgebieden
in vele soorten en maten, jong en
oud, beheerd door Staatsbosbeheer
en anderen. En langs de getuigen
van verschillende fasen uit de rijke
geschiedenis van deze streek, bekend
en onbekend, van oeroude graven tot
de modernste high-tech. In zestig kilometer langs vijfduizend jaar geschiedenis. De route begint en
eindigt bij het Landelijk Gevangenismuseum in Veenhuizen.

Fietsroute 25 en 60 kilometer
Het startpunt van de route is het Landelijk Gevangenismuseum (A). Het Gevangenismuseum is gevestigd
in het ‘Tweede Gesticht’ uit 1823. In dat jaar richtte
de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen

• Fietspad ca. 4 kilometer blijven volgen tot ps
21442, hier linksaf richting Appelscha.
• Na circa 150 meter linksaf schelpenpad op
(ps 21610). Na 100 meter vogelkijkhut aan de
linkerkant (2).

een strafkolonie op, waar bedelaars, landlopers en

• Fietspad blijven volgen.

weeskinderen werden tewerkgesteld en heropgevoed

• Bij ps 21612/001 fietspad links aanhouden.

tot ‘eerzame burgers’. Het verleden van Veenhuizen

Na 50 meter wandelpad aan de linkerkant richting

als strafkolonie en latere rijkswerkinrichting is nog

vogelkijkhut (3) (wandelafstand circa 700 meter).

te herkennen aan de strakke, rechtlijnige opzet van

• Aan het eind van het fietspad linksaf de verharde

dorp en omgeving en aan de stichtelijke opschriften
op de huizen. Veenhuizen was lange tijd een gesloten wereld waar gewone burgers niet welkom waren.

weg op richting Smilde.
• In de bocht bij ps 20452 linksaf fietspad op richting Smilde.

‘Verpleegden’ en personeel waren op elkaar aange-

• Einde fietspad rechtsaf richting Smilde (ps 20475).

wezen. Het dorp had eigen winkels, werkplaatsen,

• Einde weg voor de brug linksaf de Kanaalweg op.

scholen en kerken. De route voert langs de katho-

• Bij de tweede brug (Mr. Sickensbrug) linksaf de

lieke kerk (links) en de hervormde kerk (het achthoekige gebouw rechts). Tegenwoordig telt Veenhuizen
drie ‘gewone’ gevangeniscomplexen.

Meesterswijk op.
• Einde verharde weg, fietspad volgen richting
Veenhuizen.
• Fietspad blijven volgen langs het veen. De witte

Volg de routeaanwijzingen bij de kaart. De cijfers op

ophaalbrug met de inscriptie JWI & BB is het punt

de kaart corresponderen met de cijfers in de route-

om te kiezen tussen de route van 25 kilometer of

aanwijzing. De letters op de kaart corresponderen

60 kilometer (4).

met de letters van de beschrijving. De afkorting ps in
de routeaanwijzing staat voor ANWB-paddestoel.

Route 25 kilometer
• Ga niet over de brug. Blijf het schelpenpad vol-

• Ga vanaf de hoofdingang van het Gevangenismuseum linksaf (1).

gen.
• Op de verharde weg (Bankenboschweg) rechtsaf.

• Eerste weg links langs de parkeerplaats.

• Einde weg rechts.

• Eerste weg rechts de Meidoornlaan in (richting

• Vaart en weg oversteken en linksaf fietspad op.

Esserheem).

• Eerste weg rechts (Kerklaan).

• Eerste weg rechtsaf (Kerklaan).

• Eerste weg links (Meidoornlaan).

• Einde weg linksaf, fietspad volgen.

• Einde weg. U ziet het Landelijk Gevangenis-

• Ter hoogte van de kruising met de Norgerweg
(ps 03331/004), rechtsaf. Weg en vaart oversteken
en fietspad richting Appelscha volgen.

museum.

Route 60 kilometer

De Bosrand (5) aan de rechterkant.

• Rechtsaf ophaalbrug over.

• Tweede weg rechts (Achterste weg).

• Einde schelpenpad rechts aanhouden over beton-

• Einde weg linksaf de Middenweg op richting

fietspad.
• Bij de eerste brug linksaf richting Westervelde
(ANWB-wijzer 14062/1).
• Brug en weg oversteken en de Vledders volgen.
• Bij ps 23517/001 linksaf fietspad richting
Westervelde.
• Einde fietspad linksaf richting Westervelde
(ps 23518).
• Asfaltweg gaat over in klinkerweg, bij ps 23519/
001 rechts aanhouden richting Westervelde.
• Na circa 300 meter rechtsaf schelpenpad richting
Zuidvelde (ps 21608).
• Bij ps 21605/001 linksaf richting Norg.
• Bij ps 21552 rechtsaf richting Norg.
• Voorrangsweg oversteken en weg vervolgen (Peesterweg). Peesterweg gaat over in
Zuidveldigerweg.
• Einde weg bij ps 21622 rechtsaf richting Assen
(Schaapdijk).
• Bij ps 23360 weg blijven vervolgen richting
Zeijerveld.
• Bij ps 23359 linksaf de Westerveld volgen.
Aan de rechterzijde de Broekenloop.
• Einde weg rechtsaf. Rechts liggen de Zeijer
Strubben.
• Na circa 1 kilometer linksaf richting hunebed D5.
• Verharde weg gaat over in een fietspad. Fietspad
blijven volgen over de heide. Dit is het Noordsche
Veld. Na tweede klaphek rechtsaf.
• Bij ps 21638 linksaf richting Eelde-Paterswolde.
• Einde fietspad weg oversteken en direct linksaf
richting Norg (ps 224465). Na 100 meter Theehuis

Langelo (ANWB-wijzer 13503/3).
• Voorrangsweg recht oversteken en eerste weg
rechts (langs de Brink) richting Roden (ANWBwijzer 15882/1).
• Eerste weg links, direct rechts fietspad op richting
Een.
• Fietspad blijven volgen, gaat over in asfaltweg.
• Eind weg rechtsaf fietspad op.
• Na 100 meter linksaf, weg oversteken richting
Westervelde (Oldehofweg).
• Bij ANWB-wijzer 13503/12 rechtsaf fietspad richting
Veenhuizen.
• Vaart oversteken en weg vervolgen richting
Veenhuizen (ds Germsweg).
• Bij derde dam/brug linksaf vaart oversteken
(Eikelaan).
• Tweede weg rechts (Hospitaallaan).
• Einde weg. U bent weer bij het Gevangenismuseum. U kunt links- of rechtsom naar de ingang
van het museum.
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B. Bossen Veenhuizen

De aanleg van de Drentse Hoofdvaart, 1770-1780,

De bossen rond Veenhuizen maakten oorspronkelijk

bracht de vervening op gang. Schepen vervoerden

deel uit van de kolonie. Na de Tweede Wereldoorlog

de turf, het ‘bruine goud’, door de vaart en over de

zijn ze volledig op houtproductie ingericht: rechte vak-

Zuiderzee naar het westen van het land.

ken met bomen van één soort en één leeftijd, vooral
naaldbomen, netjes in het gelid. Inmiddels krijgt de

E. Zuidvelde

natuur meer ruimte en ontstaat steeds meer variatie.

Zo Drents als het maar kan: het karakteristieke esdorp-

Kaarsrechte ‘veenwijken’ doorsnijden het bos. De witte

je Zuidvelde. De Saksische boerderijen staan losjes

bruggetjes over deze watergangen zijn gebouwd door

verspreid aan de brink, het grasveld met eiken dat

gedetineerden van de nabije jeugdwerkinrichting. Het

vroeger diende als ‘dorpsplein’ en (vee)marktplaats.

zijn exacte kopieën van de verdwenen originele brug-

In de directe omgeving van Zuidvelde zijn nog veel

gen. Dit geldt ook voor de witte klapbrug die u later

kenmerken van het bijbehorende esdorpenlandschap

op de route tegenkomt. Het bos is opvallend rijk aan

bewaard. Voordat u in het dorp komt passeert u het

soorten varens. Let eens op de imposante koningsva-

beekdal met zijn ‘groenland’ en houtwallen. Als u

rens links van het pad vlak voor u het Fochteloërveen

het dorp verlaat ziet u een schoolvoorbeeld van een

op rijdt.

glooiende es, waarop vanouds de akkers van het dorp
lagen. De natuurlijke welving van het hooggelegen

C. Fochteloërveen

bouwland is versterkt door eeuwenlange bemesting

In het begin lag Veenhuizen als een eiland midden in

met schapenmest en heideplaggen. Van het vroegere

uitgestrekt hoogveen, ver van de bewoon de wereld.

landschap is alleen de heide verdwenen.

Het isolement van toen is nog na te voelen op de
weidse, grotendeels boomloze vlakte van het Fochte-

F. Zeijer Strubben

loërveen, het enige stuk hoogveen dat voor ontgin-

Klein maar fijn: de Zeijer Strubben. Dit hakhoutbos

ning gespaard bleef. Vandaag de dag is het Fochte-

hoort tot de oudste bossen van Drenthe. De eiken zijn

loërveen een groots natuurgebied, met kansen op

veel ouder dan je op het eerste gezicht zou denken.

herstel van levend hoogveen. Daarvoor is vooral veel

Dat de bomen niet hoog zijn komt doordat boeren

schoon water nodig. Vandaar dat beheerder Natuur-

uit de omgeving hier eeuwenlang hout voor eigen

monumenten een stelsel van dammen heeft aangelegd

gebruik af hebben gehaald. En doordat schapen vroe-

om zoveel mogelijk water in het gebied vast te hou-

ger steeds weer de jonge scheuten aanvraten. Daaraan

den.

danken de bomen ook hun grillige vorm.

D. Vervening

G. Hunebed

Lange rechte lijnen, grote landbouwkavels tot aan de

Hunebedden zijn de oudste bovengrondse resten van

horizon: dat is het beeld van het veenkoloniale land-

vroegere bewoning. Deze grafkelders zijn zo’n vijf-

schap. Ooit was dit hele gebied bedekt met hoogveen.

duizend jaar geleden gebouwd door leden van het

‘Trechterbekervolk’. Zij gebruikten daarvoor zwerf-

is gekanaliseerd, maar er wordt gewerkt aan herstel

keien die in de voorlaatste IJstijd door de gletsjers uit

van de oude kronkelende loop. Vlakbij de grond-

Scandinavië waren meegevoerd.

watermeter markeren elzenbomen een afgesneden
oude beekmeander.

H. Noordsche Veld
De ronde heuveltjes op de heide van het Noordsche

Startpunt fietsroutes

Veld zijn graven uit een later tijdperk, de Bronstijd

Landelijk Gevangenismuseum

(2000-1000 v.Chr.). Uit de IJzertijd (rond 500 v.Chr.)

Oudegracht 2, 9341 AA Veenhuizen

dateren de aarden walletjes die u hier kunt ontdekken. Het fietspad doorkruist er een paar. Ze begrenzen

Zo komt u er

vierkante akkertjes van ongeveer gelijke grootte, de

Met de auto:

zogenaamde ‘celtic fields’. In deze periode begonnen

A28 afrit 33 (Assen). Onderaan de afslag linksaf.

de bewoners op vaste plaatsen landbouw te bedrij-

Borden Smilde/Norg volgen, daarna borden

ven. De concentratie van prehistorische overblijfselen

Norg blijven volgen tot Veenhuizen vermeld staat.

maakt het Noordsche Veld uniek. Grazende viervoe-

In Veenhuizen zelf op de Hoofdweg na 1480 meter

ters helpen de heide in stand te houden. Behalve de

rechtsaf de Kerklaan op. Na 970 meter linksaf de

bekende Schotse Hooglanders kunt u hier een kudde

Meidoornlaan op en aan het eind linksaf naar de

Nederlandse landgeiten tegenkomen. Met het onder-

Oude Gracht. Bij het Gevangenismuseum is voldoende

houden van de kudde draagt Staatsbosbeheer bij aan

parkeergelegenheid.

het voortbestaan van dit zeldzame oude huisdierras.
Met het openbaar vervoer:

I. Gasopslag

Vanaf NS-station Assen bus 116. Uitstappen halte

Van oeroud naar hypermodern. Niet iedereen was blij

Generaal van den Boschlaan.

met de komst van dit glimmende ‘mini-Pernis’ aan de
twintigste eeuw. Het belangrijkste zit overigens diep

Informatie

onder de grond: de NAM slaat hier gas op als reserve-

Voor meer informatie kunt u contact

voorraad voor extreem koude winters.

opnemen met: Staatsbosbeheer

rand van het open beekdal van het Groote Diep, eind

Hoofdweg 41, 9341 BG Veenhuizen

J. Beekdal

T 0592-333700

Waar de fietsroute het beekdal van De Slokkert (een

www.staatsbosbeheer.nl

tak van het Peizerdiep) doorkruist, vindt u links een
‘grondwatermeter’. Deze geeft de actuele én de
gewenste grondwaterstand aan. De natuur van het
beekdal is gebaat bij een hoog waterpeil. De beek zelf
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