Marsdijkpad
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Buitenwijk, Noord-Willemskanaal, Havenkanaal
Vanaf het busstation loop je om sportpark Marsdijk heen en naar de horeca in het nieuwe
appartementencomplex Messchenstaete. Na het oversteken van het NoordWillemskanaal loop je via een mooi voetpad over de dijk langs het kanaal. Daarna voert
de route door natuurgebied De Messchen. Na het oversteken van het NoordWillemskanaal via een houten tuibrug loop je een stukje door de wijk en daarna over een
graspad evenwijdig aan het Havenkanaal. Vervolgens loopt de route weer de wijk in en
via het Anne Frankpark en het winkelcentrum (met horeca) naar kinderboerderij de
Beekdalhoeve. Vandaar loop je door een mooi natuurgebied naar het Havenkanaal en
vervolgens via de Marsdijk, onderbroken door een stukje woonwijk, naar het
brandspuithuisje van de voormalige buurtschap Peelo. Daarna is het nog klein eindje
over een halfverhard pad aan de rand van de wijk naar het busstation.
Routebeschrijving
Start: Busstation Marsdijk. Afstand 12 km, bushaltes na 4, 6 en 10 km
NB Raadpleeg de openingstijden van de horeca en de dienstregeling van de bussen.
- Loop vanaf het busstation langs de linkerkant van het parkeerterrein en steek dat ter
hoogte van de onderdoorgang van het bedrijvenpand uit 2018 RA over.
1. Voor je staat het voetbalstadion uit 1999 van Achilles 1894. Links bij de ingang van
Jasmijn Garden staat een monument ter herinnering aan de in WOII omgekomen spelers.
- Ga RA, RD over het tegelfietspad, aan het eind LA over het halfverharde fietspad, aan
het eind daarvan LA, Herepad.
- Ga het 1e pad RA en meteen LA over de klinkerweg, Langbree. Houd op de driesprong
links aan, ga daarna de 1e weg LA, Hoekbree.
2. Voor je staat het appartementencomplex Messchenstaete van Zorggroep Drenthe uit
2016. Het is ontworpen door Van Manen en Zwart Architecten.
- Ga vóór het complex LA langs het Grand Café, op het fietspad RA. Volg dit over de brug.
Deze loopt over Sluis Peelo, met daarnaast 'De Toetertoren' van Alphons ter Avest.
3. Rechts heb je een mooi uitzicht over het Noord-Willemskanaal. Ga direct na de brug
schuin RA over het zandpad, aan het eind LA over het asfaltpad
- Loop meteen RA over het halfverharde voetpad omhoog. Steek het asfaltpad over en
loop RD. Ga aan het eind LA over het asfaltpad.
- Asfaltpad naar links negeren, ga daarna het 1e voetpad schuin LA omhoog. Houd
rechts aan en ga aan het eind schuin LA over het asfaltpad.
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- Aan het eind ga je LA over het betonfietspad, dan het 1e betonvoetpad RA. Je loopt
door natuurgebied De Messchen. Zie de infopanelen aan je rechterhand.
- Ga het 1e halfverharde pad RA omhoog, langs een hondenspeelplek met bankjes,
daarna het 1e pad RA. Aan het eind ga je RA over de grasdijk langs het kanaal.
4. Loop de trap op en ga LA over de Markepadbrug uit 1995. Houd links aan, ga aan het
eind RA over de klinkerweg. Steek de asfaltweg over en loop RD over het pad door het
park.
5. Je passeert drie keramieken cactussen, gemaakt door Tilly Buy en Gerard Groenewoud.
Ga aan het eind van het pad LA over het asfaltpad, aan het eind daarvan RA.
- Ga de 1e straat LA, Libelkleuven, na huisnr. 23 LA over het tegelpad. Loop aan het eind
schuin RD over de klinkerweg, ga aan het eind RA.
- Ga de 1e straat schuin LA langs het plantsoen, aan het eind RA, Keverkleuven. Na de
bocht ga je LA over het tegelpad en LA langs de huizen (Hommelkleuven).
- Loop RD, steek bij bushalte Sternmesschen de weg over loop RD over de brug, met de
passantenhaven aan je linkerhand.
- Loop daarna schuin LA over het asfaltpad langs het water. Ga de 1e straat RA,
Snipmesschen, aan het eind RA. Aan het eind ga je LA, Wulpmesschen.
- Ga aan het eind RA over de brug, Fuutmesschen en meteen LA, Meerkoetmesschen.
Loop aan het eind RD over het halfverharde pad, aan het eind LA.
- Ga het 1e zandpad RA en vóór de speeltuin RA langs de schapenwei. Loop RD over het
graspad, ga na de poel aan je linkerhand op de viersprong van graspaden schuin RA.
- Houd op de driesprong links aan langs een volgende poel. Houd bij het voetbalveldje
links aan en loop op de kruising RD langs een poel aan je rechterhand.
6. Aan het eind van het pad zie je aan je linkerhand de Enkeerdbrug over het Havenkanaal.
De voormalige houten brug uit 1997 is begin 2021 vervangen door de stalen ophaalbrug,
ontworpen door ipv Delft.
- Ga RA over het Enkeerdpad en loop RD over de Enkeerdhamel (linksom of rechtsom).
Blijf RD lopen over het fietspad.
- Steek de asfaltweg over (rechts bushalte Enkeerdhamel) en loop RD over het fietspad.
Ga aan het eind daarvan LA en meteen RA langs het fietspad, Slagenpad.
7. Op het kruispunt met de klinkerstraat staat links Kindcentrum De Heksenketel uit 2007,
ontworpen door Kristinsson Architecten.
- Loop RD over het Slagenpad, door het Anne Frankpark, en RD over het ronde pleintje.
Steek de klinkerweg over en vervolg het fietspad met blauwe bogen, Beemdpad.
8. Na de huizen staat links het nieuwe wijkcentrum De Dissel uit 2020. Aan het eind van het
fietspad ga je schuin LA naar de ingang van Winkelcentrum Marsdijk.
- Houd links aan door de winkelgalerij (als je naar Jongman snacks en broodjes wilt, ga
dan halverwege RA). Na de uitgang ga je RA. Steek de klinkerstraat over en loop RD.

9. Links staat de Opstandingskerk uit 1991, ontworpen door Architektenburo Tangerman.
Loop daarna RD langs de klinkerstraat, Hooibeemd. Blijf op het kruispunt RD lopen.
- Ga vlak na de bocht naar links RA over het tegelpad links van het fietspad. Steek de
Andrej Sacharovweg over, loop RD langs het Briljantpad en ga het 1e klinkerpad LA.
10. Aan je linkerhand bevindt zich het hoofdgebouw van kinderboerderij Beekdalhoeve. Ga
tegenover de ingang RA en meteen LA over het graspad langs de schapenwei.
- Steek de klinkerweg over en loop RD over het graspad. Blijf RD lopen, volg het water en
loop na de dam RD. Ga direct na de kruising RA, aan het eind LA.
- Ga het 1e pad schuin RA, loop RD de heuvel op en loop RD. Ga op de driesprong
schuin RA, houd rechts aan en ga op de klinkerstraat LA (Parelstoep).
- Loop in de bocht naar rechts RD over het asfaltfietspad, daarna verder over de
Koraalstoep. Loop in de bocht naar rechts RD over het smalle pad naar de brug.
11. De Lonerbrug over het Havenkanaal verbindt het dorp Loon met Marsdijk. Ga vóór de brug
scherp RA over de asfaltweg.
- Ga na boerderij nr. 21 RA, Marsdijk. De asfaltweg gaat over in een fietspad. Ga ca. 50
meter voor het afsluithek RA over het tegelpad en loop RD over de klinkerweg
(Kristalstoep).
- Ga vóór het kruispunt LA over het tegelpad (Stoepveldsingel) en steek de Andrej
Sacharovweg over (hier bushalte Stoepveldsingel) en ga RA over het fietspad.
- Ga meteen LA en RA over de klinkerstraat. Loop na huisnr. 2 in de bocht naar rechts
RD over het bospad, ga na de brug LA over het graspad, dan het 1e pad RA, aan het
eind LA.
- Ga het 1e pad RA en loop RD over de klinkerstraat. Aan het eind ga je LA, Roegoorn,
op de driesprong schuin RA, Middelgoorn, en meteen LA, Schatgoorn.
- Ga in de bocht naar rechts LA langs het fietspad, steek de Mahatma Gandhiweg over,
ga na de rotonde LA over de Martin Luther Kingweg en loop RD langs het fietspad.
12. Rechts staat de gereformeerde kerk vrijgemaakt De Voorhof uit 1996, ontworpen door
architect A. de Ruiter.
- Ga na basisschool De Driesprong het 1e tegelpad RA en meteen LA over de
klinkerstraat (Hulsingehof), aan het eind LA, Kymmelhof.
- Op de kruising met het rode asfaltfietspad ga je RA. Dit is de Marsdijk. Volg het pad tot
de zijstraat links.
13. Bij de ingang van Marsdijk 3-5 aan je rechterhand staat rechts het brandspuithuisje van
de voormalige buurtschap Peelo.
- Loop terug, ga LA over het tegelpad, Onstahof, langs een infopaneel over de
buurtschap Peelo. In de bocht naar rechts ga je LA over het halfverharde pad.
- Houd aan het eind links aan en steek de voorrangsweg over via het zebrapad en ga
schuin RA naar het busstation.

Praktische informatie
Buitenwijk, natuurgebieden
Eten en drinken
Restaurant De Messchen, Hoekbree 1, Assen, 0592 794 025, messchenstaete.nl
Snack- en broodjeshuis Jongman, Kleuvenstee 22, Assen, 0592 373 333,
jongmanmarsdijk.nl
Restaurant Jasmijn Garden, Martin Luther Kingweg 11a, Assen, 0592 373 285,
jasmijngarden.nl
Openbaar vervoer
Busstation Marsdijk, stadsbus 1, lijn 309 naar Kloosterveen, lijnen 50 en 309 naar
Groningen
Bushaltes Sternmesschen, Enkeerdhamel en Stoepveldsingel, stadsbus 1
Parkeren
Groot parkeerterrein bij voetbalstadion Achilles 1894, Martin Luther Kingweg 11, 9403 PA
Assen

Routebeschrijving, topografische kaart en GPS-track van deze wandeling vind je op
Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/marsdijkpad/19690/. Reactie,
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom op Wandelzoekpagina.

