Trage Tocht Bakkeveen
Auteur: Rob Wolfs
Bakkeveensterduinen, It Mandefjild en Heide van Allartsoog
We maken een mooie, niet al te lange wandeling vanuit het Friese Bakkeveen over licht
heuvelachtige heidevelden op een oude zandverstuiving. Bij de Bakkeveensterduinen
komen we in het begin nog aardig wat mensen tegen, maar verderop het Mandefjild
wordt het steeds rustiger. Na een korte aanloop door het dorp met veel horeca langs de
route kunnen we aan de rand van het natuurgebied bij de uitkijktoren het weidse
natuurgebied overzien. De zandduinen zijn voornamelijk begroeid met struikheide en als
de hei in augustus bloeit is dat natuurlijk extra mooi. Verderop lopen we langs de randen
van de heidevelden It Mandefjild en Allartsoog. Langs bosranden, over bomenlanen en
brede houtwallen. Hier grazen Drentse heideschapen om de boel kort te houden. Aan de
rand van het natuurgebied ligt de schaapskooi. Bij Nieuw Allartsoog lopen we even
parallel aan een bijzondere holle weg. Halverwege de route komen we bij het trefpunt van
de drie noordelijke provincies bij horeca en we zien daar het 1 kilometer lange restant van
een middeleeuwse landweer. De route vervolgt een stukje door bosstroken langs een
monument voor verzetsstrijders en gaat weer richting heidevelden. We passeren twee
pingoruïnes, de Poepedobbe en de Harmsdobbe. Over een mooi paadje in de bosrand
keren we terug naar Bakkeveen.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats bij Plaza loop je naar de bushalte. Vanaf de bushalte loop je
naar de splitsing bij de wegwijzer. Daar links aanhouden richting Waskemeer. Je neemt
de eerste weg linksaf, Mjûmsterwei. Zijwegen negeren en verderop over het
asfaltvoetpad aan de rechterkant van de weg. Je passeert een school en direct daarna
rechtsaf, Stoukamp, stoeptegelpad tussen scholen door. Na huisnummer 21 aan je
rechterhand neem je het eerste schelpenpad linksaf. Pad blijven volgen tussen
sportvelden door. Op het plein bij Dundelle loop je naar de zuil TOP Bakkeveen en over
de parkeerplaats in de richting van de uitkijktoren.

2. Bij de toren rechts aanhouden richting Bospaviljoen. Daar loop je een halfverhard pad
in. Tussen twee houten planken door, rechts aanhouden en direct op Y-splitsing links
aanhouden, breed halfverhard pad. Direct daarna op kruising rechtdoor. Bij de
zandverstuiving recht oversteken langs een heideveld aan je linkerhand. Op de hoek van
de heide aan je linkerhand schuin rechts aanhouden, iets omhoog. Je komt uit op een
verhard pad; hier ga je linksaf. Dit pad volgen tot het eind. Hier ga je rechtsaf door een
klaphekje. Op een Y-splitsing rechts aanhouden langs draad. Bij knooppunt 68 rechtsaf
door een klaphekje. Dit brede pad langs de bosrand volgen.

3. Meebuigen naar rechts, over de hei. Je loopt via trappen omhoog naar een
uitkijkpunt. Bij het bankje weer rechtsaf met de trappen naar beneden. Nu het paadje
over de hei vervolgen. Pad volgen tot het eind. Hier ga je linksaf. Even daarna door een
klaphekje en rechtsaf, een bospad. Aan het eind van dit pad bij knooppunt 43 rechtsaf,
weer door een klaphekje en over de hei. Dit brede pad met bochten blijven volgen. Je
komt op een driesprong in de bosrand en hier ga je linksaf. Eerst nog over een stukje hei.
Dan loop je het bos in en je gaat hier op de driesprong bij knooppunt 47 door het
klaphekje en rechtdoor.

4. Je neemt nu het eerste pad linksaf door een klaphekje langs een bordje van 'It Fryske
Gea'. Het pad met bochten blijven volgen. Je komt bij knooppunt 58 in meer open terrein.
Hier rechtdoor richting knooppunt 56. Het paadje gaat verderop door een klaphekje over
een brede wal. Je loopt tot de bosrand. Hier ga je rechtsaf, aan je rechterhand een
draadhek. Alweer snel schuin het bos in, een smal paadje. Dit blijven volgen. Verderop
langs de bosrand met draadhek en grasland aan je rechterhand. Je passeert een bankje
aan je linkerhand en daarna dit pad met een bocht naar rechts blijven volgen. Een hek
aan je linkerhand. Op de hoek van dat hek kun je naar links om even te kijken bij de
schaapskooi. Voor het vervolg van de route loop je langs de bosrand tot een klaphekje.
Door het klaphekje en schuin rechts aanhouden over het open veld in de richting van een
paaltje met gele kop. Daar verder rechtdoor, opnieuw door een klaphekje langs een hek
en draad aan je linkerhand. Dit pad verderop met een bocht naar rechts het bos in
volgen. Je komt het bos uit en loopt langs een heideveld aan je rechterhand. Bij een
houten hek aan je linkerhand ga je linksaf door het klaphekje en je volgt een bospaadje.

5. Bij Nieuw Allartsoog en knooppunt 56 rechts door een klaphekje naar een ander
paadje. Hier ga je links langs de rand van de heide. Dit pad steeds blijven volgen. (Je ziet
verderop aan je rechterhand een fraaie holle weg.) Doorlopen tot een klaphekje. Door het
klaphekje, bij knooppunt 54 rechtsaf en direct na het infobord over het It Mandefjild
rechtsaf, een smal bospaadje. (Voor een blik op de bijzondere landweer en een bezoek
aan de horeca even rechtdoor en de weg oversteken.) Het paadje loopt parallel aan de
asfaltweg aan je linkerhand. Doorlopen tot een driesprong. Hier links naar de weg.

6. Schuin rechts oversteken en je volgt een pad naar het Monument Verzetsstrijders. Je
passeert het monument aan je rechterhand. Op kruising bij knooppunt 53 rechtdoor en
bospad vervolgen. Zijpaden negeren. Je komt uit op een asfaltweg. Hier linksaf en alweer
snel aan de rechterkant tussen houten paaltjes door over een onverhard paadje, parallel
aan de weg. Bij een houten afsluitboom aan je linkerhand meebuigen naar rechts.
Verderop meebuigen naar links langs open veld aan je rechterhand. Op een splitsing
rechtsaf over een veerooster of door klaphekje. Doorlopen tot een klaphekje. Hier
doorheen en linksaf. Op een driesprong bij heideveldjes linksaf. Je volgt het pad over de
hei. Je loopt het bos in en komt op een driesprong bij knooppunt 44.

7. Hier ga je rechtsaf. Nu doorlopen tot de driesprong bij knooppunt 16 en daar links
aanhouden, breed pad over de hei. Steeds blijven volgen, ook verderop door het bos.
Aan het eind op driesprong (aan je linkerhand zie je verder weg een klaphekje) rechtsaf.
Je komt uit bij een klaphekje met aan je linkerhand een plas. Door het hekje en direct
rechtdoor. Je blijft het brede verharde pad volgen tot waar het voor de tweede keer een
bocht naar rechts maakt. Hier ga je rechtdoor tussen bomen door en direct daarna op
kruisinkje rechtdoor, een smal paadje. Nog een keer op een kruisinkje rechtdoor. Je komt
uit op een ander pad met grasland voor je.

8. Hier ga je rechtsaf. Op een splitsing links aanhouden, steeds zoveel mogelijk in de
bosrand blijven lopen. Verderop het pad met een bocht naar rechts volgen, nog steeds in
de bosrand. Doorlopen tot een klinkerweg en daar linksaf. Deze Alde Drintse Wei
uitlopen. Aan het eind rechtsaf, Tsjerkewâl. Bij huisnummer 14 links weg en brug
oversteken. Aan de overkant van de brug rechtsaf, asfaltweg. Alweer snel linksaf, een
onverhard paadje. Voor een hek meebuigen naar rechts. Dit paadje volgen tot je uitkomt
bij de klinkerweg tegenover de supermarkt. Hier rechtsaf. Even verder op de driesprong
linksaf, terug naar de bushalte of de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Plaza, Foarwurker Wei 11, 9243 JZ Bakkeveen
Parkeren
Parkeerplaats bij Snackbar Plaza aan de Foarwurkerwei of grote parkeerplaats bij
Recreatiecentrum Dundelle, Mjûmster Wei 16, 9243 SK Bakkeveen.
Openbaar vervoer
Bushalte Brink, lijn 84 van/naar station Assen.

Lengte van de wandeling
11 km
Horeca onderweg
Plaza, http://www.snackbar-dekolk.nl/
Dorpscafé De Brink, http://dorpscafedebrink.nl/
Recreatiecentrum Dundelle, http://www.dundelle.nl/
Bospaviljoen en Doolhofpark, http://doolhofpark.frl/
De Drie Provinciën, http://dedrieprovincien.nl/restaurant/
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-bakkeveen/17241/ . 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

