Trage Tocht Weiteveen
Auteur: Rob Wolfs
Bargerveen: Amsterdamsche Veld en Meerstalblok
Toproute, een oase voor natuurliefhebbers! Dit is wel een van de meest stille, rustige
wandelingen die we ooit in Nederland gelopen hebben. Ongekende uitgestrektheid en
hoewel één groot hoogveengebied toch veel verschillende microlandschappen. We
lopen Weiteveen uit over een stukje van het Schoonebeeker Veld. De graspaden zijn
hier zompig, we dansen op hoogveen. De route gaat richting Duitse grens door het meest
stille gedeelte van het Bargerveen. We lopen tussen grote waterplassen. Verderop is er
op een heuvel mooi uitzicht over het hele veengebied. In het noordelijke deel wandelen
we door een bijzonder stukje moerasbos. We komen aan de rand van de bewoonde
wereld en lopen langs een bufferzone met nieuwe natuur in de maak naar het zuiden. De
route slingert over het heidegebied weer terug naar Weiteveen.Let op het gebied waar
deze route doorheen loopt wordt in 2018 flink heringericht. Aanwijzingen kunnen niet
meer kloppen. Parkeerplaatsen, fietspaden en wandelpaden worden vernieuwd of
aangepast. Probeer met gebruik van een kaart of gpx-track zo goed mogelijk in de buurt
te blijven van het hier beschreven traject.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij het Veenlopcentrum aan de Zusterweg loop je rechtsaf De
Singel in. Aan het eind linksaf, Zuidersloot. Je passeert de bushaltes. (Kom je met de bus
uit Emmen, dan loop je verder in de rijrichting van de bus. Kom je met de bus uit
Coevorden, dan loop je in omgekeerde richting.) Op een splitsing met aan je linkerhand
een winkelcentrum ga je min of meer rechtdoor, de Zuidersloot nog ca. 1 km vervolgen.
Wordt doodlopende weg, je verlaat Weiteveen.
2. Na huisnummer 152 aan je rechterhand ga je rechtsaf langs een houten afsluitboom
en een bordje van Staatsbosbeheer 'Veenland Bargerveen', een onverhard pad. Voor het
hek linksaf. Een pad naar rechts negeren. Je komt uit bij een betonnen fietspad en je
loopt rechtdoor tot een hek. Daar ga je links, grasbaan. Meebuigen naar rechts en
verderop meebuigen naar links. Je komt uit aan het eind van een weg. Hier ga je rechtsaf
langs een afsluitboom en een bordje van Staatsbosbeheer. Je loopt over een breed pad
in de richting van windmolens.
3. Na krap 1 km meebuigen naar links. Je gaat een veerooster over en dit pad met twee
kleine bochtjes volgen. Dan volg je ruim 800 meter weer een lang recht pad met aan je
rechterhand uitgestrekte watervlaktes. Je gaat dan een wildrooster over en direct daarna
op een kruising linksaf. Nu 1,2 km doorlopen tot een volgende kruising bij een bankje,
stenen pilaar en een infobord. Hier ga je rechtsaf. Je gaat na ruim 800 meter een
veerooster over en dan buig je met het pad mee naar rechts. Je draait om een heuvel
met uitzichtpunt heen. Dan ga je op een driesprong rechtsaf, zandweg met betonnen
fietspad.
4. Nu neem je bij de tweede dam het eerste pad naar rechts, een nat bos in. (Bij
werkzaamheden aan dit pad kun je de brede zandweg blijven vervolgen en ga je verder
bij *). Je komt bij een hek en een grote hoekbank, daar ga je links. Dit pad blijf je steeds
volgen tot het eind. Daar ga je rechtsaf. Aan het eind linksaf, een hek aan je rechterhand.
Je komt weer uit op brede zandweg met betonnen fietspad en hier ga je rechtsaf. *Op
een driesprong met een pad naar links ga je rechtdoor, brede zandweg blijven volgen. Nu
neem je het eerste pad naar links en direct weer het eerste pad naar rechts. Zijpaden
negeren en aan het eind rechtsaf. Verderop meedraaien naar links, een paadje naar
beneden. Je komt uit op de zandweg met betonnen fietspad en je gaat linksaf.
5. Pal voor het infobord en twee metalen zuilen ga je linksaf, een breed pad omhoog. Je
loopt op de rand van het Bargerveen en het boerenland. Paden naar links negeren en
doorlopen tot het eind. Aan het eind bij een bankje linksaf. Steeds rechtdoor tot aan een
hek. Je gaat door het klaphekje en verder rechtdoor. Met het pad meebuigen naar links.
Je komt uit in de bocht van een ander pad. Hier ga je rechtsaf. Je gaat weer door een
klaphekje en rechtdoor. Je neemt her eerste brede pad naar links. Na krap 900 meter
kom je uit op een zandweg met betonnen fietspad.

6. Daar ga je linksaf. Na circa 100 meter rechtsaf, onverhard pad en direct weer
rechtsaf. Nu neem je het eerste pad naar links door een klaphekje. Dit pad steeds blijven
volgen. Op de hoek van een draadhek aan je linkerhand meebuigen naar links. Nu
doorlopen tot een bankje en meebuigen naar rechts. Op een Y-splitsing links aanhouden
langs draadhek aan je linkerhand tot een klaphek. Door het klaphek en rechtdoor in de
richting van een splitsing bij een LAW-wegwijzer. Daar ga je rechtsaf.
7. Na ca. 650 meter neem je het eerste pad naar links naar een metalen hek en een
klaphekje. Door het klaphekje en rechtdoor, een bomenrij aan je rechterhand. Verderop
passeer je aan je rechterhand achter een boslaan een begraafplaats. Dan ga je weer
door een klaphekje. Op een kruisinkje linksaf. Bij de bosrand rechtsaf en op een
driesprong rechtdoor. Je komt uit op een ander paadje en hier ga je rechtsaf in de richting
van een paaltje met blauwe kop. Daar ga je rechtdoor over een brede sloot. Betonweg
oversteken en rechtdoor betonpad, paaltje met rode kop. Je komt uit aan de rand van de
bebouwing. Rechtdoor, De Scheperij. Deze met een bocht naar links en naar rechts
volgen. De Ir. Wiebenga oversteken, naar graspad. Je komt uit op een grindpaadje. Hier
ga je rechtsaf. Op een Y-splitsing van grindpaadjes links aanhouden. Je komt uit bij een
splitsing met De Singel. Hier ga je rechtdoor voor de parkeerplaats of linksaf terug naar
de bushaltes.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Veenloopcentrum, Zusterweg 17, 7765 AX, Weiteveen.
Openbaar vervoer
bushalte De Singel lijn 26 van/naar station Emmen of Coevorden, rijdt elke dag (op
zondag belbus).
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
in Weiteveen alleen een snackbar en een café. Onderweg geen horeca.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

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-weiteveen/15119/ . 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

