Trage Tocht Spier
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Lheebroekerzand, Koelevaartsveen en Holtveen
We maken een mooie gevarieerde wandeling in het noordelijke deel van het Nationaal
Park Dwingelderveld. Op het eerste deel van de tocht lopen we door het bos naar het
Witte Veen, waar ooit nog turf gestoken werd. Het wegdorp Smalbroek ligt aan de rand
van het natuurgebied en kijkt uit op het boerenland. Volgt een schitterend traject door het
licht glooiende Lheebroekerzand met veel kraaiheide en indrukwekkende
jeneverbesstruwelen. We wandelen nog een keer langs de grenzen van het
Dwingelderveld met uitzichten over het Drentse cultuurlandschap. Hierna gaat de route
door het Lheederzand, een voormalig stuifzand en nu een écht bultjesbos. We komen
aan de rand van het bos en het volgende deel van de tocht heeft een heel ander, meer
open karakter. Een afwisseling van heidevelden, veentjes en langgerekte vennen. Het
Koelevaartsveen was vroeger een hoogveengebied en het hoogveen krijgt hier nu
opnieuw een kans. Schapen lopen rond het water. We lopen even langs de grote stille
heide en vervolgen onze wandeling langs het Holtveen, een smal langgerekt veengebied
waar verschillende soorten eenden te zien zijn. Langs enkele heideveldjes en over een
slingerend bospaadje keren we terug naar Natuurpoort Spier en de Boslounge.

versiedatum: 06-09-2018

Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je naar het infobord over Zuidwest Drenthe. Hier loop je
een voetpad van betonplaten in. Meebuigen naar links en direct weer rechts over
betonplatenpad langs een bankje. Het pad buigt naar links en je komt op een splitsing
van diverse paden. Hier ga je rechtdoor, nu een bospad. Fietspad oversteken en op de
brede bosweg rechtsaf. Je kruist een fietspad en gaat rechtdoor. Op een kruising linksaf,
het brede bospad (dus niet het verharde pad dat afbuigt naar links). Op een kruising
rechtdoor bij een paaltje &#8216;hond aan de lijn&#8217;. Pad naar rechts negeren. Op
een splitsing rechtsaf. Alle paden naar rechts het bos in negeren. Je passeert een groot
ven aan je linkerhand. Verderop loop je weer het bos in. Je gaat voor een houten
afsluitboom linksaf langs een infobord over Smalbroek. Je volgt het pad langs een
afsluitboom in de richting van een bankje, een grassig pad. Je loopt langs een hekje van
schrikdraad met zicht op de heide aan je linkerhand. Je komt uit op een asfaltweg.
2. Hier ga je linksaf en je loopt door Smalbroek. Asfalt gaat over in klinkers, Lheebroek.
Je negeert een pad naar links dat afgesloten is voor publiek. Negeer ook het tweed pad
naar links. Dan neem je na huisnummer 27 het eerste onverharde pad naar links. Eerst
een stukje langs grasland aan je linkerhand. Vervolgt als brede bosweg. Je passeert
boerenland aan je linkerhand. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je
rechtdoor langs een bordje van Staatsbosbeheer &#8216;Dwingelderveld&#8217;, een
grassig bospad. Een paadje naar links bij een metalen hek negeren. Je loopt verder het
bos in. Nu neem je het eerste paadje naar rechts, bij paaltje met gele wandelaar op de
andere kant. Een smaller paadje door glooiend bos. Aan het eind van dit paadje ga je
linksaf, een breder recht pad. Je neemt het eerste pad rechtsaf in de richting van een
bankje. Meebuigen naar links. Het paadje gaat een heuvel over tussen jeneverbessen
door, je passeert een bankje. Je komt op een driesprong, waar je linksaf gaat. Je loopt
over een pad met aan je linkerhand heide en jeneverbessen. Je loopt tussen de
jeneverbessen door en je komt uit op een driesprong bij een bankje.
3. Hier ga je linksaf. Ook hier aan je linkerhand steeds jeneverbesstruiken. Op een
kruising bij een bankje en steen 83 schuin rechts aanhoudend rechtdoor langs steen 76
aan je rechterhand, een grassig bospad. Op een driesprong rechtsaf. Je komt uit bij de
bosrand. Hier ga je linksaf, een onverharde weg met fietspad en aan je rechterhand
bouwland. Dit pad steeds blijven volgen. Ook bij P-21272/001 dit pad met een flauwe
bocht naar rechts blijven volgen. Verderop neem je het eerste pad naar links het bos in
langs bordjes van Staatsbosbeheer. Doorlopen tot een verkeersweg.
4. Hier oversteken bij bushalte Nationaal Park en rechtdoor langs een parkeerplaats het
bos in langs een houten afsluitboom. Een pad naar links negeren, rechtdoor langs een
bankje aan je linkerhand. Op een kruising rechtdoor, door een klaphekje. Nu steeds
rechtdoor en zijpaden negeren. Je gaat uiteindelijk weer door een breed metalen klaphek.
Al snel kruis je een fietspad en dan op de brede zandweg linksaf en een veerooster over.
Doorlopen tot een schuine kruising bij een bankje. Hier ga je schuin rechtsaf, een breed
pad. Bij een omgekeerde Y-splitsing rechtdoor. Je loopt langs een groot ven aan je
rechterhand. Je passeert een infobord over het Koelevaartsveen aan je linkerhand. Even
verder bij P-21695 met de zandweg meebuigen naar links. Doorlopen tot steen 52 en een
infobord over veranderend landschap. Hier ga je rechtsaf tussen de stenen 44 en 45 in.
Dit pad steeds volgen. Ook op een kruising aan de rand van het open veld en bij steen 56
rechtdoor. Volgen tot bij een grote steen.

5. Hier meebuigen naar links. Een pad van links negeren en rechtdoor langs een
bosrand aan je linkerhand. Bij steen 126 buig je naar rechts door een metalen hek en
volg je een graspad langs de rand van de grote stille heide. Je passeert aan je linkerhand
een ven. Aan het eind van het water en voor een grote boomstam ga je linksaf om de kop
van het ven heen in de richting van een ander ven en een bankje. Je komt uit op een
fietspad en je gaat linksaf tussen de vennen door. Je passeert een infopaneel over het
Holtveen. Je gaat een veerooster over en dan hou je rechts aan over een grassig pad
langs een draadhekje en het ven. Op een driesprong bij steen 57 met een pad van links
ga je rechtdoor, steeds verder langs het ven. Je gaat over een veerooster en dan ga je
direct links, een graspad langs steen 38.
6. Nu met het graspad meebuigen naar rechts, langs het draad blijven lopen om een
heideveld heen. Meebuigen naar rechts het bos in. Aan het eind van dit pad linksaf. Je
passeert twee poelen aan je rechterhand. Waar dit pad naar rechts buigt ga je rechtdoor
over het meer grassige pad. Langs een open veld aan je linkerhand. Het pad blijven
volgen weer het bos in. Aan het eind van dit pad linksaf, een breed bospad. Je neemt dan
al snel het eerste smalle paadje naar rechts en direct op een omgekeerd Y-splitsing
rechtdoor langs een bankje het smalle paadje vervolgen. Wordt weer breder. Op een
kruising rechtdoor. Je komt op een kruising bij een metalen hek. Hier ga je rechts door
het klaphekje en links en direct op een splitsing rechtdoor, paaltje met rode wandelaar
aan de andere kant. Dit bochtige paadje blijven volgen tot je uitkomt tot je uitkomt bij de
bushalte, Boslounge en de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Natuurpoort Spier, Oude Postweg 12, 9417 TG Spier,
http://www.nationaalpark-dwingelderveld.nl/bezoekersinformatie/orientatiecentrum/.
Openbaar vervoer
Spier, bushalte Dwingelderveld, lijn 35 van/naar station Beilen, niet op zaterdag en
zondag. Vanaf de bushalte loop je naar de parkeerplaats.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
Natuurpoort Spier, Boslounge, voor openingstijden zie hierboven. Camping Boszicht in
Smalbroek, http://www.camping-boszicht.nl/voorzieningen/. Van Der Valk Hotel Spier,
https://www.hotelspier.nl/.
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-spier/16769/ . 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

