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Landgoed Heerljkheid De Eese
We maken een mooie wandeling over onverharde paden op de rand van Overijssel en
Drenthe. De route start bij Buitengoed Fredeshiem ten noorden van Steenwijk. Het
Buitengoed is geinspireerd op het Engelse Quakercentrum Woodbroke en werd een
Friesch Doopsgezind Broederschapshuis. Tegenwoordig hotel en huisjespark. We
wandelen in en om Landgoed Heerlijkheid De Eese. Je zou het niet verwachten in de Kop
van Overijssel, maar het landschap is hier op verschillende plekken écht glooiend. En
wat een juweel van een landgoed, met prachtige landgoedhuizen, een bijzonder
kasteeltje en een mooi halfopen landschap. Sinds 1923 is het landgoed in eigendom bij
de familie Karnebeek. De kern van het landgoed is aangewezen als 'cultuurhistorische
buitenplaats'. Enkele huizen vallen op door de bouwstijl gemaakt van rood hout afkomstig
uit Scandinavië. Het halfopen landschap bestaat uit een afwisseling van bos, akkers,
weilanden, heide en vennen en poelen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij Fredeshiem ga je rechtsaf, een onverharde weg. Op
driesprong bij B31 rechtdoor. Het gaat over in een klinkerweg, licht omhoog. Nu op een
kruising bij P-24589/001 rechtsaf, bosweg met fietspad. Je blijft de onverharde weg
volgen langs de bosrand. Op driesprong voor het huis aan je linkerhand rechtdoor. Op
een splitsing meebuigen naar links, om het grasland heen blijven lopen. Je passeert een
bankje aan je linkerhand. Je passeert een boerderij aan je linkerhand en daar op een
driesprong rechtdoor langs een houten afsluitboom en een bordje van Staatsbosbeheer
‘De Eese’, langs de bosrand. Je passeert een bankje aan je linkerhand en je gaat het bos
in. Nu op een driesprong links aanhouden. Je komt bij B26 op een schuine kruising. Hier
ga je schuin rechtsaf. Je hebt het heideveld aan je linkerhand. Een pad naar links
negeren.

2. Nu ga je bij B27 linksaf en direct daarna op een kruisinkje rechtdoor. Je steekt het
heideveld over en je passeert een bankje aan je rechterhand. Op een kruising na het
heideveld bij B24 rechtsaf, het bos in. Op een splitsing even voor een houten afsluitboom
neem je het tweede pad naar links, licht omhoog. Even verder heb je aan je rechterhand
een parallel breder pad. Op een kruising rechtsaf langs een houten afsluitboom en een
bordje ‘Landgoed Heerlijkheid De Eese’ en direct daarna op een kruising rechtdoor. Deze
brede bosweg steeds blijven volgen, zijpaden negeren. Na ca. 650 meter met de bocht
mee naar links. Nu neem je het eerste pad naar rechts, grasland aan je linkerhand. Op
een driesprong met een pad naar rechts naar de Schapenwal rechtdoor. Nu op een
schuine kruising linksaf. Je loopt langs water aan je rechterhand en je neemt het eerste
graspad naar rechts tussen twee heggen door.

3. Je passeert de toegang naar kasteel de Eese en je gaat rechtdoor over het graspad.
Tussen de heggen. Meebuigen naar rechts. Je komt uit op een klinkerweg. Hier ga je
linksaf. Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor langs een grote boerderij. Je
passeert een bordje ‘Landgoed Heerlijkheid De Eese’ en je volgt een asfaltweggetje
omzoomd door eikenbomen. Deze weg ca. 500 meter volgen tot een Y-splitsing. Hier
rechts aanhouden bij een bordje ‘Fietsers Wandelaars’, onverharde weg. Kort daarna een
pad schuin naar rechts negeren. Rechtdoor langs de bosrand. Pad gaat het bos in en dan
ga je op een schuine kruising rechtdoor. Je hebt nu beuken aan weerszijden van het pad.
Verderop een groot grasland aan je linkerhand met zicht op een rode villa in de verte. Je
loopt het bos in. Je komt op een vijfsprong met aan je linkerhand een hek en je gaat hier
het tweede pad rechtsaf, ook een brede bosweg. Je komt bij een ronde plas.

4. Hier links aanhouden. Na het water aan je rechterhand neem je het eerste pad naar
links. Nu op een driesprong rechtsaf. Je komt dan op een driesprong aan de rand van
een heideveld. Daar ga je rechtsaf. Eerst even in de bosrand en verderop langs de
bosrand en de heide. Een pad schuin naar rechts het bos in negeren, langs de heide
blijven lopen. Je komt dan op een driesprong met een pad naar rechts het bos in. Hier ga
je linksaf, verder langs de heide. Nu ga je na ruim 150 meter op een driesprong waar het
pad naar links verder langs de hei gaat rechtdoor het bos in. Je komt al weer snel aan de
bosrand. Daar ga je op een kruising rechtdoor, een pad omzoomd door eiken tussen de
velden. Dit pad volgen tot het eind. Aan het eind loop je weer een stukje door het bos en
dan kom je uit voor open veld. Daar ga je linksaf langs de bosrand. Een pad naar rechts
negeren. Dan loop je tussen de graslanden met aan je linkerhand een rij eiken.
Vervolgens loop je een stukje tussen de velden zonder bomen langs het pad.

5. Nu neem je het eerste pad naar links, terug tussen de velden, weer een pad
geflankeerd door eiken. Dit pad steeds blijven volgen. Je passeert huisnummer 4 en even
daarna Havikshorst. Daarna op een kruising rechtdoor. Het pad met een bocht naar links
en naar rechts blijven volgen. Zijpaden naar links bosjes in negeren. Nu ga je op een
driesprong op de hoek van het bos aan je linkerhand rechtdoor. Je loopt dan weer langs
de bosrand met aan je linkerhand grasland. Verderop loop je over een grassig pad
omzoomd door eiken tussen de graslanden. Je passeert wat verder weg een grote
boerderij aan je rechterhand en aan het eind van dit pad ga je linksaf. Na ruim 100 meter
neem je het eerste pad rechtsaf. Na ruim 300 meter even na een waterput aan je
rechterhand een pad naar links negeren en verder rechtdoor langs de bosrand. Op een
kruising van onverharde wegen rechtdoor, nu een grassige weg tussen de velden. Het
pad draait iets naar links, aan je linkerhand dan een jong bosje. Verderop loop je langs de
bosrand. Hierna met het pad meedraaien naar links en naar rechts. Nu doorlopen tot een
asfaltweg.

6. Hier ga je rechtsaf. Nu neem je het eerste bospad naar links in de richting van een
houten afsluitboom. Je passeert een bordje ‘Landgoed Heerlijkheid De Eese’ en een
bordje ‘Ruiterpad’. Nu op een Y-splitsing links aanhouden. Dan passeer je een houten
afsluitboom en ga je rechtdoor, een brede eikenlaan. Nu neem je het eerste pad naar
rechts langs houten palen. Dat pad draait direct naar links. Doorlopen tot een driesprong
bij B22, hier rechtdoor. Je blijft dit pad steeds maar volgen, dus alle zijpaden negeren en
op kruisingen rechtdoor. Het pad is op sommige plekken flink nat; daar zijn al vanzelf
bypasses ontstaan. Je loopt door tot je uitkomt bij de bosrand. Daar ga je ook rechtdoor
en je passeert een bankje ‘Groote Baars’ aan je rechterhand. Je hebt dan een fietspad van
betonplaten aan je rechterhand. Je passeert een houten afsluitboom en je komt uit op
een asfaltweggetje. Hier ga je rechtsaf en direct weer links, een brede onverharde weg
met naastliggend klinkerpaadje, Eiderberg. Je passeert huisnummer 5 aan je rechterhand
en dan wordt het een klinkerweg. Nu op een kruising bij P-24589/001 rechtdoor naar
beneden. De klinkerweg gaat over in een onverharde weg. Deze weg volg je tot je weer
terug bent bij Buitengoed Fredeshiem.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-De Bult.
Parkeren
grote parkeerplaats bij Fredeshiem.
Openbaar vervoer
aan de Eesveenseweg ligt bushalte Bultweg, waar lijn 13 stopt van/naar station Steenwijk
(niet op zondag): 1,5 km lopen naar het beginpunt; zie de kaart. Je kunt ook op station
Steenwijk een OV-fiets huren; het is ca. 4 km fietsen naar het beginpunt. Of met de
Regiotaxi naar het beginpunt.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
alleen aan het begin- en eindpunt restaurant Fredeshiem met terras.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

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-de-eese/14889/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling; opmerkingen
en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

