Arnicaroute (west)
ca. 2,5 uur

Praktische informatie

¢ Zo’n 500 werkloze mannen

groeven tussen 1923-1926 – grotendeels met de hand en de kruiwagen
– het Linthorst-Homankanaal. Het
kanaal was bedoeld om compost
van de VAM naar de landbouwgebieden te brengen, maar de trein
bleek al snel een beter alternatief.
Uiteindelijk voeren er vooral trekschuiten gevuld met aardappelen
en andere landbouwproducten door
het kanaal. De meeste bruggen waren draaibruggen, zoals op diverse
plaatsen nog te zien is aan de verroeste, halfronde constructies. Het

s Wijster Parkeerplaats De Blinkerd, Vamweg, 9418 TM, bereikbaar vanaf de weg
S
Wijster-Drijber (volg de borden). Ga op het fietspad voor de berg linksaf.

p Wijster Parkeerplaats De Blinkerd, Vamweg, 9418 TM, bereikbaar vanaf de weg
.
Wijster-Drijber.

i De volledige Arnicaroute is 63 km lang. Het westelijk deel maakt gebruik van een rou.
2# (bij het Linthorst-Homankanaal)
teverkorting (niet op de zeskante bordjes). Ga bij /
1). Ga hier linksaf en volg weer de zeskante bordjes van de Arnicaroute.
linksaf naar /
h Wijster centrum. Wijster, kiosk op parkeerplaats De Blinkerd, Vamweg 5/7, 9418 TM,
.
bereikbaar vanaf de weg Wijster-Drijber.
f .
.

o
Hoogeveen Rijwielshop Hoogeveen, Stationsplein 3, 7901 AA, 0528 - 26 58 93
(open: ma-do 7-19 uur, vr 7-21 uur, za 9-17 uur; zo gesl.). Ca. 4 km naar de route bij
Stuifzand.
l Weidegebied/akkerland – Heidelandschap – Rivierenlandschap/beekdalen – Bos
.
46

Ω De Boerveense Plassen ten noor-

1915 een ongebruikt heidegebied. In
dat jaar startte de ontginning in opdracht van een groep plantagehouders uit Nederlands-Indië. Bossen
en landbouwgronden kwamen in de
plaats van de heide en in het midden verrees een voorname boerderij. Die staat er nog steeds, maar de
rest van het landgoed is inmiddels
in beheer van Stichting Het Drentse
Landschap die de natuur nieuwe
kansen geeft. Wandelpaden voeren
onder meer langs bos, houtwallen,
heideveldjes en een groot aantal
vennen en poelen. De ‘berg’ achter
de boerderij is een grafheuvel die
het landgoed zijn naam heeft gegeven. Als er vroeger een jachtpartij
was, werd op deze heuvel een vlag
gehesen met daarop een rode vos.
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vaak creatieve namen. Het buurtschap Siberië lag zo ver weg van de
bewoonde wereld dat het aan Siberië deed denken. Het erachter gelegen bos Kremboong is door de eigenaar in 1888 vernoemd naar zijn
suikerrietplantage op Java. Een
steen met een plaquette gedenkt
de Joodse dwangarbeiders die hier
tijdens de Tweede Wereldoorlog in
een werkkamp zaten.

Oriëntatiecentrum
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£ Jonge Drentse dorpen hebben

∞ Landgoed Vossenberg was tot

N374

1.9
2.1

1.0

den van Hoogeveen behoren tot de
laatste middelgrote vochtige en venige heidevelden in Drenthe. Links
en rechts van de weg ziet u een
zwak golvend heideterrein met venige laagten, vennetjes en veenputten, afgewisseld met droge zandkoppen. In het gebied ligt een
grafheuvel uit de steentijd.
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kanaal wordt nu niet meer als vaarweg gebruikt.
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mag nu weer volop meanderen. Verderop langs de route zult u de beek
nog twee keer oversteken.

Holthe

2.0

afval vanuit de Randstad naar de
VAM in Drenthe getransporteerd.
Van het afval werd compost gemaakt, waarmee de arme grond
kon worden verbeterd. Later werd
het afval ook gewoon gestort. Zo
ontstond de meer dan 40 m hoge
berg, die inmiddels met schone
aarde en gras is bedekt. Boven op
de berg, het hoogste punt in Drenthe, ligt het onbemande Informatiecentrum De Blinkerd. Het geeft
onder meer informatie over de
beek het Oude Diep die langs de
voet van de berg stroomt. Deze
beek was ooit rechtgetrokken maar

Hoogtepunt van de route is de VAM-berg
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¡ Sinds 1929 is er huishoudelijk
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Het westelijke deel van de Arnica
route gaat door het gevarieerde
landschap ten noorden van Hooge
veen. Hoogtepunt, ook letterlijk,
is een voormalige afvalberg van
de VAM. Aan de voet kronkelt
de beek het Oude Diep, die ook
elders langs de route opduikt. De
route dankt zijn naam aan het
tamelijk zeldzame plantje wolverlei of valkruid (Latijn: arnica). Het
bloeit in de zomer met gele bloemen in bermen en op veenachtige
heidevelden.
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