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Een eindje om met Het Drentse Landschap

Oude en nieuwe
natuur rond 
het Oude Diep



Het gebied tussen Wijster en Hoogeveen hoort niet tot de meest

bezochte streken van Drenthe. Deze fietstocht laat u ontdekken dat

dit geheel ten onrechte is, want het blijkt een buitengewoon af-

wisselend gebied. U komt op plaatsen waar nog écht iets te 

ontdekken valt. De tocht brengt u langs bijzondere terreinen van

de Stichting ‘Het Drentse Landschap’ zoals de Boerenveensche

Plassen, het Kremboongbos en Landgoed Vossenberg en laat u 

kennismaken met opvallende natuurontwikkelingsprojecten op het

Mantingerveld, in de Eekmaten en in het beekdal van het Oude Diep.

En had u gedacht ooit nog eens met de fiets in Siberië terecht te

kunnen komen... Dit is uw kans!

laten herstellen en de beek mag zijn
gang weer gaan. De gronden vlak
langs de beek zullen steeds drasser
worden en het zal niet lang meer
duren of de weidjes zullen weer
volop in bloei staan.

Waar de asfaltweg een
haakse bocht naar rechts
maakt, gaat u rechtdoor het
verharde pad op. Aan het
eind van het pad gaat u 
feitelijk rechtdoor de asfalt-
weg op.

Einde weg rechts de
Boerveldweg op. Daarna de
voorrangsweg oversteken
(ANWB-wegwijzer 11416) en
de spoorwegovergang over.

Over het spoor neemt u
de eerste asfaltweg links
(Oostering 46 t/m 50).
Als u even het bosje rechts van de
weg inloopt, vindt u daar een 
prehistorische grafheuvel die 
gerestaureerd is.

Vanaf de parkeerplaats
neemt u het fietspad in zuide-
lijke richting. Het betonpad
gaat over in een schelpenpad.
Op de VAM-berg ligt bezoekers-
centrum De Blinkerd. Het is een
initiatief van ‘Het Drentse Land-
schap’ dat in samenwerking met
onder andere Essent Milieu 
gerealiseerd is. Vanuit De Blinkerd
heeft u op 40 meter hoogte een
schitterend uitzicht op het beekdal
van het Oude Diep. In het
bezoekerscentrum vindt u in-
formatie over het Oude Diep-
project en over de VAM-berg.
Kinderen kunnen er spelenderwijs
informatie opdoen. Vanuit De
Blinkerd is een korte wandelroute
uitgezet vanaf de kiosk bij de
parkeerplaats. (In de kiosk ligt de
gratis routebeschrijving voor u klaar.)

Aan het eind van het pad
gaat u links en meteen rechts
de asfaltweg op. Bij de eerste
splitsing blijft u de asfaltweg
naar rechts volgen.
Links van u achter de houtwal ligt
het Oude Diep. Tot het jaar 2000
was de beek hier een keurig rechte
afwateringsloot, maar ‘Het Drentse
Landschap’ heeft de oude bedding
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Einde weg gaat u linksaf,
de Kerkweg op.
U fietst al een tijdje langs de Boeren-
veensche Plassen. Tegenwoordig is
het een zeer nat heideveld dat zijn
naam ‘plassen’ alle eer aan doet.
Halverwege de jaren tachtig zag het
er hier nog heel anders uit omdat
diepe sloten het gebied ontwaterden.
‘Het Drentse Landschap’ heeft er
sindsdien alles aan gedaan om de
oorspronkelijke toestand terug te
brengen. In het natte seizoen gaat
de weg steeds meer lijken op de
‘Dooddijk’, zoals hij vroeger
genoemd werd: een smal dijkje
door de plassen waarover de 
mensen van Stuifzand hun doden
naar de kerk in Pesse droegen.

Na de spoorwegovergang
en de kruising met de
Wijsterseweg gaat u op de 
T-splitsing links, de Secteweg.
Let u eens op het adres Secteweg
26. Waar nu een splinternieuw
boerderijachtig huis staat, stond tot
voor kort een keuterijtje. Dankzij
inspanningen van onder andere
‘Het Drentse Landschap’ kon dit
kleinste huisje van Drenthe op de
hoek van de Secteweg en de Diep-
weg – u komt er zo dadelijk langs –
herbouwd worden. U kunt het
huisje nu huren als vakantiewoning.

Aan het eind van de
Secteweg gaat u rechtsaf de
Diepweg op, daarna weer
rechtsaf richting Stuifzand
(ANWB-wegwijzer 2711).

Bij de bosrand rechts gaat
u pal naast de woning linksaf. 
(Siberië 24 t/m 34). Blijf het
asfaltweggetje volgen.
De naam Siberië geeft aan dat dit
vroeger een afgelegen streek was
waar bittere armoede geleden
werd. Op de hogere plaatsen in dit
veengebied bouwden voormalige
veenarbeiders hun boerderijtje in
de hoop zich in deze barre natuur
met hun gezin staande te kunnen
houden. De bochtige weg volgt
een oude zandrug door het veen.

Aan het eind van het 
weggetje gaat u bij het bos
rechtsaf.
Het bos heet Kremboong en is
eigendom van ‘Het Drentse Land-
schap’. In de negentiende eeuw
werd hier op het Drijbersche Veld
onder leiding van de Hoogeveense
vervener Rahder een 250 hectare
groot productiebos aangelegd. Vlak
voor de Tweede Wereldoorlog
werd het grotendeels weer gekapt
om de grond opnieuw te ontginnen.
Een van de eerste acties van de
toen nog jonge stichting ‘Het
Drentse Landschap’ was in 1936
het schrijven van een protestbrief
tegen het kappen van het bos.
Inmiddels is de stichting eigenaar
van de resterende 30 hectare
Kremboong. Hier in het bos mag
de natuur zoveel mogelijk haar
eigen gang gaan.

Aan het eind van de weg
gaat u linksaf het fietspad op
richting Tiendeveen. 

FietsrouteOpenbaar vervoer  naar NS-
station Hoogeveen en bij de
Stationsrijwielshop een fiets
huren, (0528) 26 58 93 (daarvan-
daan via de Wijsterseweg 3 km
naar punt 6 in de route)

Fietsverhuur  Rijwielhandel
Geerts, Bruntingerweg 12, 
9418 PP Wijster (0593) 56 22 29.
(daarvandaan 500 meter naar
punt 18 in de route)
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Boerenveensche Plassen

Landgoed Vossenberg

Startpunt  Parkeerplaats bij de
kiosk aan het VAM-kanaal,
bereikbaar vanaf de weg Wijster-
Drijber (volg de borden!).

Lengte route circa 40 km 

Benodigde tijd  31/2 à 4 uur
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U steekt het Linthorst

Homankanaal over (Emelangen)

en volgt de klinkerweg naar

links. U steekt de Bruntingerweg

over en komt op de Marsweg.

U bent nog steeds op het oor-
spronkelijke Landgoed Vossenberg.
In dit gebied heeft ‘Het Drentse
Landschap’ nieuwe houtwalletjes
aangelegd om de oorspronkelijke
structuur weer te herstellen. Op

oude kaarten is goed te zien dat de
houtwallen straalsgewijs vanuit het
dorp zijn aangelegd als de spaken
van een wiel.

Over het VAM-kanaal gaat u

rechtsaf en volgt de kanaaldijk. U

steekt de weg Wijster-Drijber

over en komt terug bij het start-

punt.

Bij het Linthorst Homan-
kanaal gaat u linksaf naar
Tiendeveen.

Buiten Tiendeveen gaat u
rechtsaf richting Camping de
Beuekenhorst en over het
Linthorst Homankanaal recht-
door. Voorbij de golfbaan
neemt u het fietspad, het
Wethouder Nieuwaalpad.
Links van het fietspad ligt het
Lentsche Veen, een nat heideveld
dat eigendom is van de Vereniging
Natuurmonumenten. Het terrein
maakt deel uit van het Mantinger-
veld waarvoor Natuurmonumenten
enige jaren geleden de actie
Goudplevier startte. Door het 
verwerven van tussenliggende land-
bouwgronden wil de vereniging
hier een groot natuurgebied laten
ontstaan.

Aan het eind van het fiets-
pad steekt u de weg
Hoogeveen-Westerbork over
en gaat bij paddestoel 25202
linksaf het Koolveen op. Bij
de haakse bocht neemt u het
fietspad over het Mantinger-
zand.

Aan het einde van het
fietspad gaat u linksaf en
volgt u de weg tot aan de
voorrangsweg. Daar gaat u
linksaf en houdt u rechts aan
naar het dorp Mantinge. Op
de driesprong in het dorp
gaat u rechtsaf en even ver-
der op de volgende drie-
sprong weer links De Palts op.

Aan het eind van De Palts
gaat u rechtsaf en neemt u de
eerste weg links, het Binnen-
veld.
U rijdt langs het Mantingerbos en
de Mantingerweiden: het bron-
gebied van het Oude Diep dat hier
nog niet veel meer is dan een 
smalle sloot.

Bij de voorrangsweg gaat
u linksaf naar Bruntinge. Bij
ANWB-wijzer 18046 neemt u
rechts de Holtherweg en gaat
u meteen weer links de
Vosheugte op. Aan het eind
van de weg slaat u rechtsaf.
Aan uw linkerhand heeft u de
Eekmaten die deel uit maken van
het Landgoed Vossenberg van ‘Het
Drentse Landschap’. De Eekmaten
vormen het dal van de Zuidelijke
Sint Niklaasbeek. Enkele jaren
geleden is begonnen met de 
ontgronding van de eerste wei-
landjes. U kunt aan de begroeiing
zien hoe het met de verschraling
gesteld is: hoe minder Pitrus hoe
schraler de grond. 

Aan het eind van de weg
slaat u linksaf richting Wijster
(paddestoel 25198).
De bossen links van de weg maken
deel uit van het Landgoed Vossen-
berg. Het indertijd 500 hectare
grote landgoed werd in de Eerste
Wereldoorlog gesticht door de
Landmaatschappij Drenthe. De
beste delen werden ontgonnen tot
landbouwgrond, de rest werd 
productiebos. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam het landgoed
in handen van de Twentse textiel-
familie Van Heek die het in de
jaren zeventig verkocht aan ‘Het
Drentse Landschap’. Het beheer is
erop gericht om het karakter van
het landgoed zo goed mogelijk in
stand te houden.

© Stichting ‘Het Drentse Landschap’ (september 2001)

Bezoekadres: Kloosterstraat 5 - 9401 KD  Assen – Postadres: Postbus 83 - 9400 AB  Assen

Tel. (0592) 31 35 52 – e-mail: mail@drentslandschap.nl

Een nieuwe kijk op het Oude Diep

Het Oude Diep ontsprong in de Mantingerweiden en stroomde oorspronkelijk via het dorp Drijber langs
Hoogeveen, Huize Echten en Koekange naar Meppel. De aanleg van de Hoogeveensche Vaart in de
zeventiende eeuw knipte de middenloop en de benedenloop van het Oude Diep echter uit elkaar, waarna
in de jaren twintig van de twintigste eeuw het Linthorst Homankanaal de bovenloop en de middenloop
van het Oude Diep van elkaar scheidde.
Op initiatief van de stichting ‘Het Drentse Landschap’ is er halverwege de jaren negentig Een nieuwe kijk
op het Oude Diep ontwikkeld. Het project gaat zorgen voor een betere waterbeheersing in het gebied van
het Oude Diep door de wateraanvoer en -afvoer voor de landbouw en voor de natuur van elkaar te 
scheiden, om daarmee in de natuurgebieden verdere verdroging tegen te kunnen gaan. In de middenloop
zal het Oude Diep zoveel mogelijk zijn natuurlijke kronkelende loop terugkrijgen en zal de beek de ruimte
krijgen om buiten zijn oevers te treden. Dankzij zo’n ‘winterbed’ kan het beekdal van het Oude Diep in de
toekomst veel meer water bergen en zal daarmee wateroverlast elders kunnen worden voorkomen. Verder
zullen de bovenloop en de middenloop van de beek bij het Linthorst Homankanaal weer aan elkaar 
worden gekoppeld. Het Oude Diep gaat weer stromen!
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