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Veenland en Oosterbos
We lopen om het langgerekte Oosterbos heen, een natuurgebied ten oosten van
Emmen Oosterveld en Nieuw Dordrecht. Veel berkenbossen, veenplassen, open velden
en brede vaarten. Met een mooie stop bij horeca De Groene Trambrug. Het Oosterbos is
een restant van het vroegere Bourtangermoeras. De veenbodem bevatte hier te veel
kienhout - fossielen van hout - om rendabel afgegraven te worden. Dat was de redding
voor dit stukje hoogveen. Het Oosterbos ligt daarom enkele meters hoger dan de
omringende gebieden. Dwars door het bos werd nog niet zo lang geleden een nieuw
kanaal aangelegd, de Veenvaart. Zand en leem dat vrijkwam bij het graven van het
nieuwe kanaal is gebruikt om dijken en dammen aan te leggen rond het hoogveen en het
vroegere productiebos in het Oosterbos. Het leem zorgt ervoor dat het water wordt
vastgehouden, waardoor het bos vernat en het hoogveen langzamerhand weer aangroeit.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je het brede zandpad op. Je kruist het fietspad en
vervolgt de zandweg, fietspad aan je linkerhand. Je neemt de eerste brede zandweg naar
rechts. Je blijft dat brede zandpad steeds volgen tot het eind. Daar ga je linksaf. Op een
ongelijke kruising rechtdoor. Meebuigen naar links voor het water. Je komt bij de
Koppelsluis. Langs de banken en dan rechtsaf via de brug het water over. Aan de
overkant bij het fietspad/graspad rechtsaf. Nu weer bij wegwijzer de eerste onverharde
weg met fietspad linksaf. Je neemt het eerste pad naar links. Het pad met bochten
volgen. Op een kruisinkje rechtdoor. Aan het eind linksaf. Je komt uit op een breed
betonplatenpad.
2. Hier ga je linksaf (rechtsaf voor horeca De Groene Trambrug). Nu weer terug naar de
Koppelsluis. Daar ga je weer rechtsaf over de brug en daarna rechtdoor, het brede
zandpad met fietspad van betonplaten aan je rechterhand. Een pad naar links negeren.
Dan loop je langs water aan je linkerhand. Nu bij een paaltje met een pijl en een ruiter
rechtsaf over een verbindingspaadje naar een ander smaller pad aan de rand van het
berkenbos. Hier ga je links langs de bosrand. Dit pad vlak voor een heuvel met een bocht
naar rechts het bos in volgen. Je komt uit op een brede zandweg met fietspad. Hier ga je
rechtsaf.
Je komt weer bij de parkeerplaats en de asfaltweg. Oversteken en linksaf over het
fietspad. Even daarna rechtsaf. Eerst over klinkers en daarna rechts aanhouden in de
richting van een houten afsluitboom en een bordje van Staatsbosbeheer
&#8216;Veenland Oosterbos&#8217;. Zijpaden negeren. Eerst langs een open stuk aan
je linkerhand. Dan weer door een bosje. Je komt op een driesprong. Hier ga je rechtsaf,
een breed grassig karrenspoor langs de bosrand. Nu neem je het eerste pad naar rechts
het bos in. Water aan je linkerhand.
3. Nu op een driesprong linksaf. Pad naar links negeren. Pad met een bocht naar links
volgen. Paadje naar links negeren. Je komt op een brede kruising. Hier ga je rechtsaf. Op
driesprong met een pad naar links hou je rechts aan. Met het pad meebuigen naar links.
Het pad met bochten blijven volgen. Aan het eind rechtsaf. Je passeert een houten
afsluitboom en komt bij een asfaltweg. Je gaat rechtsaf over de weg en je neemt al weer
snel de eerste grasweg naar links langs een watergang. Meebuigen naar links en naar
rechts. Je loopt geruime tijd langs een sloot aan je rechterhand.
Nu weer meebuigen met een bocht naar links en naar rechts. Je passeert een
waterpeilstok in het water aan je rechterhand. Vrijwel direct daarna ga je voor een
waterplas aan je linkerhand linksaf door een stukje bos naar een parallel lopend pad en
een hek van gaas. Daar ga je rechtsaf, graspad langs het hek met zicht op open water.
Met het pad meedraaien naar links. je blijft langs het hek lopen. Bij een houten hek aan je
linkerhand ga je rechtsaf. Je komt uit op een klinkerweg.

4. Hier ga je linksaf. Verderop Tweede Groenedijk. Op een driesprong met een weg
naar links rechtdoor en direct daarna het eerste pad linksaf langs een houten afsluitboom
en een bordje van Staatsbosbeheer. Je loopt parallel aan een asfaltweggetje aan je
linkerhand. Nu neem je het eerste pad linksaf naar de asfaltweg. Oversteken, langs
slagboom en bordje van Staatsbosbeheer en direct weer het eerste pad naar rechts.
Meebuigen naar links. Even daarna het eerste pad naar rechts. Op een kruising met een
breed pad rechtdoor. Nu neem je op een Y-splitsing het smallere paadje naar rechts. Dit
paadje met bochten blijven volgen. Je komt uit voor een grote waterplas.
5. Hier ga je linksaf. Op de hoek van de plas ga je rechtsaf. Met de bocht naar rechts
volgen. Je komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je linksaf. Je neemt het eerste paadje
naar rechts tussen twee stenen blokken door. Je volgt een halfverhard paadje. Nu op een
kruisinkje linksaf. Je komt uit bij een asfaltweg. Asfaltweg en fietspad oversteken en
rechtdoor, grasweg met akker aan je rechterhand. Deze grasweg blijf je ca. 1 km volgen.
De grasweg maakt een flauwe bocht naar rechts en loopt achter een wal van berken
langs. Je passeert een boom met wildzit er tegenaan. Even verder ga je het eerste pad
linksaf.
6. Direct daarna rechtsaf, een verhoogd pad. Dit pad steeds maar blijven volgen.
Zijpaden negeren. Je loopt langs een grote open vlakte aan je linkerhand, je passeert
twee metalen hekken. Met het pad meebuigen naar links langs die open vlakte. Je blijft
het brede pad (paaltjes met blauwe kop) volgen. Je komt langs de bosrand te lopen. Na
het passeren van een houten afsluitboom kom je bij een asfaltweg. Hier ga je bij P23683/001 linksaf over het fietspad. Even verder bij de volgende P-23280/001 steek je
naar rechts de weg over en je bent weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
parkeerplaats Staatsbosbeheer Oosterbos nabij Herenstreek 88, 7885 AV NieuwDordrecht.
Openbaar vervoer
bushalte Scholtenwijk, Barger-Compascum lijn 26 van/naar station Emmen of Coevorden.
Lijn 26 rijdt elke dag, op zondag belbus. Ruim 500 meter over het fietspad langs de weg
naar het beginpunt, zie de kaart.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
Koffie- en theeschenkerij De Groene Trambrug (http://www.degroenetrambrug.nl/).
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-nieuw-dordrecht/15118/ . 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

