Trage Tocht Havelte
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Holtingerveld en Havelterberg
We maken vanaf de rand van Havelte een 100% onverharde wandeling over het
uitgestrekte Holtingerveld en over de Havelterberg. In de Tweede Wereldoorlog hadden
de Duitsers op de Havelterberg een vliegveld. We lopen langs de rand van de Oude
Startbaan, nu een geaccidenteerd schraalgrasland waar orchideeën groeien. Het
Holtingerveld is licht heuvelachtig met op sommige plekken nog actief stuifzand, met
droge en natte heide, veentjes, hoogveenvegetaties, eikenhakhoutbosjes en op
voormalige stuifzandgronden aangeplante bossen. De afwisseling is groot en we
genieten van de rust en stilte in de natuurgebiedjes met klinkende namen als
Holtingerzand, Uffelterveen en Westerzand. De vele zandwegen maken het lopen soms
zwaar. Op het laatste deel van de wandeling passeren we de Havelterberg, tegenwoordig
het derde aardkundige monument van de provincie Drenthe, omdat het een van de meest
prominente stuwwalrestanten is.

versiedatum: 13-05-2019

Routebeschrijving
1. Je loopt vanaf de bushalte naar de parkeerplaats bij het Vlinderparadijs. Vanaf de
parkeerplaats loop je bij de entree naar het Vlinderparadijs richting houten paaltjes en
daar tussendoor rechtdoor over een brede onverharde weg met aan je linkerhand een
fietspad van betonplaten. Je passeert een bordje 'Welkom in het Holtingerveld'. Nu ga je
op de eerste kruising rechtsaf langs een bordje over de Grote Startbaan en je volgt een
smal paadje. Op een Y-splitsing links aanhouden. Dit paadje steeds blijven volgen met
aan je linkerhand grasland. Je gaat tussen twee houten hekken door, asfaltweggetje
oversteken en opnieuw langs houten hekken en rechtdoor het paadje vervolgen langs
grasland. Doorlopen tot je via houten hekken uitkomt bij een brede zandweg. Hier ga je
linksaf en even daarna op een kruising met een zandweg met fietspad linksaf. Je neemt
de eerste zandweg rechtsaf. Op kruising rechtsaf. Nu krap 300 meter rechtdoor, zijpaden
negeren. Op een splitsing van diverse paden hou je het meest rechtse smalle paadje
aan, ook mountainbikepaadje. Verderop wordt het een tweesporig pad over de hei. Op
een Y-splitsing rechts aan blijven houden. Het wordt weer een smaller paadje. Je komt uit
op een ander pad. Daar ga je rechtdoor. Een pad dat schuin links van achteren komt
negeren. Rechtdoor het ruiterpad vervolgen. Je komt uit op een klinkerweg.
2. Hier ga je rechtsaf. Nu ga je even voor een grote parkeerplaats bij een paaltje met
zwarte pijl in rood vlak linksaf een bospaadje in richting picknickbank. Hier rechtdoor
langs een bordje 'Welkom in het Holtingerveld'. Nu dit pad ca. 300 meter steeds blijven
volgen. Je ziet aan je rechterhand verder weg door de bomen heen een golfterrein. Je
loopt dan strak tussen twee heuveltjes door en even daarna ga je op een driesprong bij
een kleine zandvlakte met paden naar links ook weer rechtdoor. Op een kruising rechtsaf,
een ruiterpad. Paadje naar links negeren en rechtdoor, je loopt een berkenbosje in. Nu op
twee schuine kruisingen vlak na elkaar rechtdoor. Even daarna op een driesprong met
het pad meebuigen naar links. Zijpaden negeren en op een splitsing bij een meer open
stuk aan je linkerhand ga je rechtdoor. Nu op kruising bij een paal met blauwe en rode
band ook rechtdoor. Een pad naar links negeren en even daarna op een Y-splitsing links
aanhouden. Je komt uit op een ander pad. Hier ga je linksaf, langs een geel-rode
markering op boom. Nu op een kruising schuin rechts. Zijpaden negeren, dit pad met
geel-rode markeringen steeds blijven volgen tot een klinkerweg.
3. Oversteken en rechtdoor, een bospaadje in. Alle zijpaden negeren en doorlopen tot
het eind. Je komt uit op een brede zandweg met fietspad. Hier ga je linksaf. (Rechtsaf
voor de schaapskooi.) Op de eerste kruising rechtdoor. Je passeert aan je rechterhand
grafheuvels. Direct daarna met aan je linkerhand een fietspad ga je rechtsaf bij een paal
met geel-rode markering. Je volgt een smal paadje rechtdoor langs de rand van een open
veld. Na ca. 450 meter met aan je linkerhand een grote solitaire eik in het open veld ga je
rechtsaf een paadje het bos in bij een paaltje met groen wandellogo op de achterkant. Nu
neem je al weer vrij snel het eerste pad naar links. Dit paadje steeds volgen tot een
duidelijke schuine kruising bij een betonnen paal met wit-rood en een paaltje met rode
kop. Hier ga je rechtdoor in de richting van het zand. Vlak voor het zand rechtsaf. Je loopt
langs de rand van de zandverstuiving aan je linkerhand en even verder hou je links aan
waar een brede zandweg begint. Deze brede zandweg volgen. Na een korte passage
door een stukje bos kom je bij een kleinere open vlakte waarna de brede zandweg naar
rechts buigt. In die bocht ga je pal voor een heuveltje scherp linksaf richting bos. Zijpaden
negeren en rechtdoor iets omhoog het bos in. Twee paden naar links negeren. Dan met
het pad meebuigen naar links. Je komt bij een brede kruising met aan je rechterhand een
diepe kuil. Hier ga je rechtsaf. Zijpaden negeren. Je komt bij een groot vergrast heideveld.

4. Hier rechtdoor de brede zandweg blijven volgen over het open veld. Aan de overkant
van het veld op een kruising rechtsaf, een brede zandweg langs de bosrand. Na 350
meter neem je het tweede pad links, dat direct uitkomt op een ander pad. Hier ga je
rechtsaf en je volgt het pad in de bosrand met aan je rechterhand een boswal. Je komt bij
een vijfsprong. Hier neem je het tweede pad links. Direct daarna op een kruising
rechtdoor, nu een grassig pad het bos in. Er liggen wat bomen op het pad. Een beetje
slalommen en doorlopen tot een splitsing van paden vlak voor een heuveltje. Hier ga je
rechtsaf. Dit pad volgen tot een splitsing bij een paaltje van mountainbikeroute. Hier ga je
rechtdoor. Zijpaden negeren en dit brede bospad blijven volgen tot een splitsing met een
andere brede bosweg met fietspad. Hier ga je linksaf, je volgt die brede bosweg met
fietspad aan je linkerhand. Je passeert verderop een groot ven aan je linkerhand.
5. Daarna neem je bij een fietswegwijzer een halfverhard pad naar links, G.H.
Voermanpad. Je loopt weer langs het ven aan je linkerhand. Het pad gaat omhoog en
even voor het ven afgelopen is, verspring je naar de zandweg aan je rechterhand. Dit pad
met bochten steeds blijven volgen en zijpaden negeren. Je loopt verderop weer langs
een groot langgerekt ven aan je linkerhand. Ook daarna blijf je dit pad nog ruim 650
meter steeds langs de rand van de heide volgen. Dus zijpaden naar links de hei op
negeren. Dan buigt het pad van de rand af en vervolgt over de hei. Je loopt door tot een
brede splitsing. Hier ga je rechtsaf en je passeert direct daarna een bankje aan je
rechterhand. Je neemt nu het eerste pad naar links, een grindpaadje richting Havelte
langs de bosrand.
6. Op een kruising met een fietspad ga je rechtdoor, een smal paadje langs de bosrand
aan je rechterhand. Je komt uit op een breed pad. Hier ga je rechtsaf. Je neemt het
eerste pad naar links, dwars de hei over. Dit pad ca. 800 meter steeds blijven volgen tot
een asfaltweg. Hier oversteken en rechtdoor, een brede bosweg omhoog. Je passeert het
Hunehuis aan je linkerhand. Deze zandweg blijven volgen tot het eind, dus zijpaden
negeren. Aan het eind ga je rechtsaf, een zandweg met fietspad. Direct daarna een weg
naar rechts negeren. Deze zandweg met het fietspad aan je rechterhand en verderop aan
je linkerhand blijven volgen tot het eind. Daar ga je rechtsaf en je loopt weer terug naar
de parkeerplaats of bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt:Vlinderparadijs Papiliorama, Van Helomaweg 14, 7971 PX Havelte.
Parkeren
Grote gratis parkeerplaats bij het Vlinderparadijs.
Openbaar vervoer
Bushalte Van Helomaweg 7 in Havelte lijn 48 van/naar station Steenwijk (ma t/m vrij, niet
in het weekend, bus moet van tevoren telefonisch gereserveerd worden).
Lengte van de wandeling
14 km.
Horeca onderweg
Bij het Vlinderparadijs is ook een restaurant, toegankelijk voor de wandelaar,
http://www.vlinderparadijs.nl/restaurant.html. Ca. 700 meter van de route af Theehuis ?'t
Hunebed, http://www.theehuis-hunebed.nl/.

Percentage verhard-onverhard
0%-100%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-havelte/14749/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

