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Dunningen, Dickninge en Havixhorst
We maken een prachtige wandeling over landgoederen, bomenlanen en langs statige
huizen in het Reestdal rondom De Wijk. We starten midden in het Drentse dorp bij de
Wieker Meule en komen al snel op het voormalige landgoed Dunningen. We genieten
van de onverharde paden en de uitzichten over het rivierdal. Het kronkelende riviertje de
Reest ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel en stroomt vanaf
Dedemsvaart naar Meppel. We lopen over gras pal langs de Reest naar landgoed
Dickninge. Het landgoed bestaat uit akkers en bossen, met het monumentale huis, een
boerderij en een gerestaureerde tuinmanswoning. Vooral in het voorjaar, als de
stinsenflora bloeit, is het hier een waar lustoord. Tussen de velden lopen we van het
landgoed af en via een stukje fietspad lopen we naar De Havixhorst en de Lokkerij. Daar
maken we een mooi rondje om het kasteel en langs het ooievaarsstation. De Havixhorst
is een havezate met bijgebouwen, tuin, gracht en omliggend bos. De huidige vorm en
uitstraling dateert uit 1753. De havezate is drie eeuwen bewoond geweest door het
geslacht De Vos van Steenwijk. In dit deel van het Reestdal zien we veel ooievaars en bij
de Lokkerij begrijpen we hoe dat komt. We lopen terug over het fietspad en maken nog
een leuke slinger tussen de velden op onze terugweg naar De Wijk.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de molen loop je naar de wegwijzer. Je gaat richting IJhorst, Julianaweg. Op
driesprong links aanhouden en klinkerweg vervolgen. Op de eerste kruising rechtdoor.
Vlak voor het einde van de bebouwde kom linksaf een brede grindweg in,
Haalweidigerweg. Even daarna op een kruising bij knooppunt (kp) 47 rechtdoor. Je
verlaat De Wijk. Op een driesprong bij een brug aan je linkerhand ga je rechtdoor, nu
karrenspoor. Doorlopen tot de driesprong bij kp 48. Hier schuin rechtsaf. Je passeert een
bordje 'Natuurreservaat' en je loopt het bos in. Op een driesprong bij paaltje met
markeringen ga je linksaf. Dit paadje met bochten steeds blijven volgen tot het eind.
2. Daar even naar links en direct weer rechts. Verderop bij een Y-splitsing links
aanhouden. Je loopt het bos uit en je loopt even langs de Reest aan je linkerhand.
Meebuigen naar rechts van de Reest af. Je passeert een houten voetgangerssluis en
volgt een paadje langs bomen aan je rechterhand. Na een moderne boerderij aan je
rechterhand ga je voor de bosrand linksaf, een smal paadje. Meebuigen naar rechts en
het paadje langs de bosrand vervolgen. Je passeert een bankje aan je rechterhand.
Daarna passeer je aan je rechterhand een kerkhof.

3. Bij de asfaltweg oversteken en bij kp 46 rechtdoor, een grindpaadje. Verderop loop je
langs villa's aan je rechterhand. Op een driesprong linksaf, een pad omzoomd door
eiken. Op een driesprong rechtdoor. Even daarna op een volgende driesprong bij kp 45
linksaf, een smal paadje langs een bordje 'Opengesteld'. Dit paadje verderop met een
bocht naar rechts volgen. Je volgt dan een graspad langs de Reest. Verderop buigt het
naar rechts van de Reest af in de richting van een bankje. Na het bankje neem je bij witte
hekken het eerste paadje naar links het bos in. Direct daarna op een driesprong links
aanhouden. Je passeert grasland aan je rechterhand. Dan op een driesprong rechtoor,
een brugje over. Na de brug links aanhouden en bij een paaltje met markeringen ook
links aanhouden. Nu weer een breder pad langs de Reest aan je linkerhand. Dit pad
blijven volgen. Je gaat een houten bruggetje over. Het pad buigt naar links en gaat een
grote witte brug over.

4. Direct na de brug op een splitsing ga je rechtsaf, een breed grindpad. Je passeert het
huis Dickninge. Op een splitsing van diverse paden ga je linksaf, een breed grindpad
tussen de velden, verboden voor auto's. Dit pad blijven volgen tot een huisje en een
slagboom. Je komt bij kp 44 uit in de bocht van een brede grindweg. Hier rechtsaf. Deze
brede weg met een bocht naar rechts volgen. Verderop op een driesprong rechtdoor in
de richting van een voorrangsweg. Bij de voorrangsweg en kp 57 linksaf over het
fietspad. Dit fietspad volg je ruim 500 meter tot de ingang naar Havixhorst. Daar ga je
schuin links over de klinkerweg naar de Havixhorst.

5. Voor de entree ga je rechts en direct schuin rechts aanhouden, ook klinkers. Waar de
brede klinkers naar rechts buigen ga je rechtdoor tussen paaltjes door, een smaller
klinkerpad. Je komt bij het fietspad. Rechtdoor over het fietspad. Dan neem je de eerste
onverharde weg schuin naar links, Schiphorsterweg richting De Lokkerij. Dit pad blijven
volgen langs huizen en dan door een stukje bos. Je komt bij het ooievaarsstation De
Lokkerij en nog even doorlopen tot het metalen hek. Daar ga je linksaf, iets omhoog en je
volgt een smal bospaadje. Direct een pad naar links negeren. Je komt het bos uit en je
loopt langs een open veld. Aan het eind linksaf, een graspad langs het open veld. Aan je
rechterhand heb je zicht op het Reestdal. Verderop loop je door het bos.

6. Op een driesprong linksaf langs de kasteelgracht, een beukenlaan. Je passeert de
Havixhorst aan de achterkant. Aan het eind rechtsaf, opnieuw een beukenlaan langs de
gracht. Je komt uit op klinkers en gaat rechtsaf. Je passeert de entree naar de Havixhorst
en je gaat rechtdoor langs een houten afsluitboom over een bomenlaan. Aan het eind
linksaf. Je komt uit op het fietspad. Rechtsaf en ruim 500 meter volgen tot kp 57. Nu nog
een stukje rechtdoor over het fietspad tot de fietswegwijzer. Daar ga je linksaf naar de
weg en bij de weg rechtsaf over gras in de richting van de ANWB-wegwijzer.

7. Bij de kruising oversteken, rechtdoor een klinkerpad op en direct linksaf, onverhard
pad. Meebuigen naar rechts, eikenlaan. Verderop meebuigen naar links. Op een splitsing
ga je rechtsaf, een pad tussen de velden. Op driesprong bij kp 56 rechtdoor. Je komt bij
de verkeersweg. Oversteken en linksaf over het fiets/wandelpad. Bij kp 55 en een
waterkunstwerk ga je rechtsaf, doodlopende Dickningerpad. Waar het asfaltpad naar
rechts buigt voor een huis, ga je schuin links een klinkerpaadje in. Komt uit op klinkerweg,
De Vos van Steenwijkstraat. Hier verder rechtdoor. Doorlopen tot de splitsing met de
Struuckweg. Daar ga je linksaf. Op een kruising rechtsaf, Prof. Blinkweg. Aan het eind
linksaf terug naar de molen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
De Wijk, Wieker Meule, Dorpstraat 65, 7957 AS De Wijk, www.dewiekermeule.nl.
Openbaar vervoer
De Wijk, bushalte Vijverweg, lijn 34 van/naar station Meppel. Je loopt vanaf de bushalte
naar de molen.
Lengte van de wandeling
11 km
Horeca onderweg
In De Wijk diverse horeca en op landgoed Havixhorst terras en restaurant,
https://dehavixhorst.nl/.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%
Museum
Bij De Havixhorst kun je het beeldenpark bezoeken,
https://www.beeldenparkdehavixhorst.nl/. Toegang is gratis.

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-wijk/17169/ . 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

