Kloosterveenpad
Auteur: Marycke Naber
Vinexwijk met veel water en groen
Vanaf de bushalte loop je langs de Drentsche Hoofdvaart en dan via de buurt
Kloosterhaven naar de Kloosterveste in het centrum van Kloosterveen. Na een paar
hofjes en groenstroken loop je langs de Asserwijk naar het recreatiegebied Zeyerveen,
vervolgens langs de rand van Kloosterveen. Na een groenstrook door de wijk Kloosterbos
loop je over een graspad langs het Speelbos, daarna via de wijk Kloosterhoven weer
richting de Kloosterveste. Tot slot loop je aan de zuidkant van de Drentsche Hoofdvaart
via de Planetenbuurt terug naar de bushalte.
Routebeschrijving
Start: Bushalte Balkendwarsweg, Kloosterveen. Afstand 12 km, bushalte na 8 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Loop vanaf de bushalte over het fietspad, met de Drentsche Hoofdvaart aan je
rechterhand, en ga RA over de brug.
- Loop schuin RA over het halfverharde pad naast het fietspad. Ga aan het eind daarvan
RA over het tegelpad, aan het eind RA en volg de klinkerweg naar links, Tjalk.
1. Aan het klinkerpad meteen rechts, Praam, staat zorgboerderij de Haven van
Kloosterveen met eetcafé.
- Volg de weg met een aantal bochten en ga bijna aan het eind LA, Boeier. Ga aan het
eind LA, Snikke, op de Vestesingel RA.
2. Ga LA over de oude Witterbrug, die vroeger over de Drentsche Hoofdvaart lag. Loop RD
over het fietspad tot winkelcentrum Kloosterveste uit 2010.
Als je naar Limburgia Vlaaispecialiteiten wilt, ga dan hier LA.
3. Loop RA over het Vesteplein, met het 'Monument voor de waarheid van de leugen' van
Hans van Houwelingen. Houd rechts aan.
- Steek na de trappen de klinkerstraat over, ga RA en meteen LA. Steek na de brede
brug de Vestesingel over, loop rechts langs het grasperk en ga LA over het tegelpad.
4. Rechts staat de 'Venus van Kloosterveen' van Natasja Bennink. Ga aan het eind van het
pad RA, Perzikstraat, dan de 1e straat LA.
- Doodlopende straat negeren, ga daarna de 1e straat RA, Frambozenhof. Loop na de
'rotonde' RD over het klinkerpad, na de fietssluis halfverhard.
- Op de kruising ga je LA over het klinkerpad, waarmee je op de Aardbeihof uitkomt. Ga
hier LA en de 1e weg RA, aan het eind RA, Appelhof.
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- Ga LA langs het fietspad, Domeinhof, en langs het 1e fietspad RA, Amandelhof. Steek
de asfaltweg over en loop RD over het tegelpad.
- Aan het eind ga je RA, Stedewaarts en na het water LA, Stedehof. Volg het water, ga
aan het eind RA (Stedewater).
5. Ga LA over de witte brug, ontworpen door ipv Delft. Verderop zie je nog zo'n brug, 180
graden gedraaid.
- Loop RD en ga op de kruising RA, Bosanemoon. Volg de straat met een paar bochten
en ga weer aan het water na huisnr. 12 LA over het tegelpad.
- Loop schuin RD, aan het eind rechts om het speeltuintje heen en ga RA over het
tegelpad tussen huisnrs. 13 en 15. Ga aan het eind RA en meteen LA over de
parkeerplaats.
- Op de klinkerstraat ga je RA. Loop aan de overkant ervan over het halfverharde pad. Ga
aan het eind LA en steek meteen RA de Carry van Bruggenweg over via het tegelpad.
- Loop RD over het smalle halfverharde pad door de middenberm van de Sandelhout. Blijf
op de kruising RD lopen.
- Steek de Kloosterhout over en ga op het tegelpleintje RA over het halfverharde pad
tussen de beukenheggetjes. Loop bij het prieeltje RD en ga aan het eind LA.
- Op het kruispunt ga je RA langs de Kloosterhout, meteen schuin RA naar het
vlonderpad langs de vijver en volg daarna het halfverharde pad.
- Voor de picknicktafel ga je LA over het graspad met tegels. Steek de klinkerstraat over
en volg het graspad, afwisselend tussen beukenheggetjes en met tegels.
- Het pad maakt een bocht naar rechts en naar links door het park. Ga aan het eind LA,
Lange Hout. Loop in de 2e bocht naar rechts schuin LA over het tegelfietspad.
6. Aan je rechterhand zie je de 'Duiventil' van Alphons ter Avest in het water. Loop in de
bocht naar links RD over het olifantspaadje en ga aan het eind schuin RA over de
asfaltweg.
Als je een hond bij je hebt, ga dan direct LA over het fietspad en zie verder bij #.
- Loop RD langs het water, de Asserwijk. Ga de 1e halfverharde weg LA, met aan je
rechterhand speeltuin Kloosterveen (met veel banken).
- Loop RD door het klaphek, over het graspad, ga na de vijver LA. Houd voor de heuvel
links aan langs de volgende vijver, loop aan het eind door het klaphek en ga RA over het
fietspad.
#

Waar het fietspad na een bocht naar rechts en naar links een haakse bocht naar rechts
maakt ga je LA over het bospad.

- Loop na de brug RD en ga aan het eind RA over de asfaltweg. Ga LA over de 2e brug,
Asserwijk 43 t/m 55, daarna RA, RA over de volgende brug en LA over de asfaltweg.

- Op het kruispunt ga je LA over het betonfietspad, Pitteloseweg. Ga na drie bruggen LA
en loop RD, Bosvaren 12 t/m 30, houd bij de 'rotonde' links aan over het asfaltpad.
- Ga meteen RA over het halfverharde pad, houd op de Y-splitsing links aan. Loop op de
kruising RD, houd daarna rechts aan.
- Steek aan het eind schuin LA de dubbele rijbaan over, ga daarna RA en meteen LA
over het halfverharde pad, zijpaden negeren.
- Ga aan het eind LA over het tegelpad. Loop RD over de klinkerstraat, ga op het
kruispunt RA en meteen LA over het brede graspad.
Je loopt langs het Speelbos Kloosterveen. Op den duur moet dat verdwijnen omdat de
Gemeente er huizen wil bouwen, maar dat kan nog even duren.
- Ga na de bocht naar rechts LA over de brug en meteen RA over het graspad. Doorsteek
naar straat negeren, ga daarna LA langs het afzethek en over de klinkerstraat.
7. Aan het eind zie je schuin links voor je de gereformeerde kerk vrijgemaakt Het Lichtpunt,
ontworpen door Klaas Klamer. Steek De Boomgaard en het fietspad over.
- Ga RA over het tegelpad, na de kerk LA over het halfverharde pad. Ga daarna LA langs
het voetbalveld, loop de trap op en ga RA over het dijkje.
8. Aan je linkerhand bevindt zich Kindcentrum Kloosterveen. Ga aan het eind van het dijkje
LA over het halfverharde pad.
9. Aan je rechterhand zie je Kindcentrum De Kloostertuin. Dit is evenals Kindcentrum
Kloosterveen ontworpen door Van Hoogevest Architecten.
- Ga aan het eind van het pad RA en meteen LA over het fietspad. Dat kruist de busbaan,
met rechts bushalte Domeinpad.
- Ga aan het eind van het pad schuin LA, meteen RA en voor de rondlopende huizenrij
LA over het brede graspad. Houd op de driesprong links aan.
- Ga aan het eind LA en meteen RA over het tegelpad, Abrikoospad. Ter hoogte van de
brug ga je RA, vlak voor de straat LA over het tegelpad, daarna RD (Moerbeistraat).
- Ga na huisnr. 56 RA langs het fietspad en loop RD over de brug. Ga meteen daarna RA
over het halfverharde pad, op de driesprong schuin RA. Aan het eind ga je RA over de
brug.
Als je naar de horeca bij het Vesteplein wilt, ga dan hier LA, Traverse, en loop RD
omhoog.
- Direct na de brug ga je LA over het fietspad, bij de klinkerweg meteen RA over het
fietspad en RD over de klinkerstraat (Laurierpark).
- Ga de 1e straat LA, Laurierstraat, dan het 1e tegelpad RA, Rozemarijntuin en het 2e
klinkerpad LA. Ga op de kruising LA, om het rozenperk heen, aan het eind RA over het
tegelpad.

- Aan het eind ga je LA en RA langs de klinkerstraat. Loop op het kruispunt RD,
Laurierstraat, ga het 2e tegelpad RA, de Kamilletuin in.
- Loop RD door het speeltuintje, ga daarna LA over het graspad, dan RA over het
klinkerpad door de pergola. Aan het eind ga je LA, RA en LA langs de Tijmstraat.
- Ga aan het eind RA, Dilletuin, RD over het fietspad en steek de Aletta Jacobsweg over.
Steek na de rotonde LA de Rosa Spierweg, loop RD over de klinkerstraat en ga de 1e
straat LA, Meerval.
10. Ga na huisnr. 11 LA naar de trap, vanwaar je zicht hebt op het 'Beeld voor alle
waterstanden' van Mirjam Veldhuis.
- Ga aan het eind van de straat LA, Steurstraat. Aan het begin van het fietspad ga je RA
over het graspad.
11. Steek voor de Kloosterbrug LA de voorrangsweg over en ga RA over de brug. Vandaar
heb je een mooi zicht over de Drentsche Hoofdvaart.
- Steek de busbaan en het fietspad over, ga RA en steek bij de verkeerslichten de
voorrangsweg over. Loop RD over het fietspad, Hoofdvaartseweg.
- Ga het 1e fietspad LA, Polweg, dan LA over het 1e tegelpad en loop RD over de
klinkerstraat (Libra). Ga op het kruispunt RA, Virgo.
- Ga LA over het halfverharde pad in de middenberm van de Geminisingel, aan het eind
schuin RA, langs het fietspad. Steek bij de rotonde de Prof. Prakkeweg over en ga LA.
12. Ga daarna RA tussen de twee appartementencomplexen Kloosterstaete Noord en Zuid,
Planetenlaan, op de T-splitsing RA.
- Op het kruispunt ga je LA, Venuskade. Ga na de bocht naar rechts LA de trap af, na de
brug RA over het tegelpad en bovenaan LA (Planetenlaan).
- Ga de 1e straat RA, na huisnr. 41 RA over het asfaltpad, aan het eind RA (voor de bus
richting Diever RD), over het fietspad en LA naar de bushalte.

Praktische informatie
Vaart, vinexwijk, recreatiegebied, bos. 20 % onverhard
Eten en drinken
Eetcafé De Haven van Kloosterveen, Hoofdvaartsweg 124, Assen, 085 86 1461,
havenvankloosterveen.nl
Limburgia Vlaaispecialiteiten Assen, Rondgang 109, Assen, 0592 355 332,
limburgiavlaai.nl
Concept Anders, Vesteplein 5, Assen, 0592 354 705,
vanboeijen.nl/verkoopadressen/multa-bedrijven-assen-2
Kwalitaria Kloosterveste, Traverse 39, Assen, 0592 357 038,
kwalitaria.nl/assen/kloosterveste
Happy Garden Kloosterveen, Rondgang 10, Assen, 0592 461 068, happygarden-assen.nl
Openbaar vervoer
Bushalte Balkendwarsweg, bus 20 station Assen - Diever
Bushalte Domeinpad, bussen 14 en 84 naar het station

Parkeren
Carpoolplaats bij bushalte Balkendwarsweg

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/kloosterveenpad/19683/.
Reactie, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

