
Wandeltweedaagse Allardsoog 
 

Tweedaagse OVwandeling 
van Appelscha naar Roden 

met overnachting in 
Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog 

 

Tweedaagse wandelroute van bushalte Smidslaan Appelscha naar busstation Roden 

met overnachting in natuurvricndenhuis Allardsoog 

 

Algemeen: 
Deze wandeltweedaagse loopt deels samen met het Drenthepad, geel/rode 
markering. Maar een groot deel is ongemarkeerd. 

Seizoen: het hele jaar prachtig, ook in de winter. 

Honden: Deze route is niet geschikt om met hond te wandelen. 

Schoenen: Let op, paden kunnen soms drassig zijn. 
Kaart: Link naar Google-maps 

 

 

Dag 1: Bushalte Appelscha Natuurvriendenhuis Allardsoog 
Karakter: In het grensgebied van Friesland en Drenthe door een heel bijzonder, 

weids en stil natuurreservaat Fochteloer veen, via gevangenismuseum 

Veenhuizen. Daarna afgelegen, rustgevend boerenland met mooie, 

karakteristieke boerderijen en vaarten. 

Kaarten: Topografische kaarten 1:25.000 no. 11H en 12 C. 
 

Volledige route 

Afstand: 25 km  

Startpunt: Bushalte Smidslaantje - Appelscha t/o supermarkt Poiesz  
Buslijnen: Lijn 114 Assen – Leeuwarden 

 Lijn 115 Assen – Heerenveen 

 

Verkorte route 

Afstand: 12 km 
Startpunt: Veenhuizen, Kerklaan 

Buslijn: Lijn 14 Assen – Leeuwarden 

 

Eindpunt: Natuurvriendenhuis Allardsoog, Een West 
 

Horeca: Snackbar Frietfavoriet (11:30 – 20:00 uur) 

 Café/rest. in het Gevangenismuseum in Veenhuizen  

Restaurant De Drie Provinciën, vlakbij Allardsoog 
Boodschappen: Supermarkt Poiesz, bij start;  

 Supermarkt Poiesz of Coop in Haulerwijk, zie routebeschrijving in 

tekst. Daarna nog ruim een uur lopen naar Allardsoog.  

 Of fiets lenen in Allardsoog. ¼ uur naar Bakkeveen of Haulerwijk 
 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1l61dIQhdorAx5MyhsPqNHhaOZpjosq8l&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1l61dIQhdorAx5MyhsPqNHhaOZpjosq8l&usp=sharing
https://m.facebook.com/pages/category/Cafeteria/Snackbar-Frietfavoriet-Appelscha-834285190013554/?locale2=nl_NL
https://www.gevangenismuseum.nl/
https://dedrieprovincien.nl/
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Dag 2: Natuurvriendenhuis Allardsoog - busstation Roden 
Karakter: Door diverse kleine natuurgebiedjes met bos, heien vennen. Door het 

prachtige landschap langs het meanderende beekje Lieverse Diep 

Kaart: Topografische kaarten 1:25.000 no. 11F en 12 A 

 

 
Afstand: 21 km (of 13) km 

Start: Natuurvriendenhuis Allardsoog Een West 

Horeca: Restaurant-Hotel Jachtlust, Steenbergen 

 Herberg van Es, Roderesch 
 Roden, verschillende horeca 

 

 

Volledige route 

Eindpunt: Bushalte Centrum, Roden 
Buslijn: Qbuzz Q-link 4 richting Groningen 

 Lijn 83 Assen - (Norg) – Leek 

  

Verkorte route 
Eindpunt: Roderesch, Roderesch 

Buslijn: Lijn 83 Assen - (Norg) – Leek 

 

 
 

 

http://www.jachtluststeenbergen.nl/
http://www.herbergvanes.nl/
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Routebeschrijving dag 1 
(Tot Veenhuizen volgt u het geel-rood gemarkeerde Drenthepad.) 
 

Opsterlandse Compagnonsvaart en Wijken  

Appelscha is een veenkolonie, ontstaan aan deze vaart op de grens van het hogere 
land en het hoogveen. Deze werd in de 18e en 19e eeuw vanuit Friesland gegraven 

in opdracht van de groep compagnons die een concessie had verworven voor het 

winnen van turf in Zuidoost-Friesland. Zo bracht men een verbinding tot stand met 

het veengebied van Smilde en Fochtelo.  
 (bron: Nivon wandelgids Drenthepad) 

 

Steek vanaf het startpunt direct de brug over de Opsterlandse Compagnonsvaart 

over; Rechtsaf langs het water. Bij P-21616 linksaf, Eerste Wijk. Wordt later 
Bokslootweg. Na 1800 m, bij Compagnonsweg (bij een ophaalbrug). rechtdoor, 

zandweg met fietspad langs het water.  

 
Eerste wiek (Wijk), Tweede Kruiswiek (kruiswijk) 
Vanuit Appelscha werden kleine kanalen of wieken(wijken) gegraven om het te 

veen te ontwateren. De Wieken zijn keurig genummerd. 

Ze worden zo nu en dan onderborken door er haaks opstaande kruiswieken, elk ook 
weer voorzien van een nummertje. 

Het rechte graafpatroon is op de kaar goed te zien. 

 

Waar het fietspad naar rechts gaat, rechtdoor lopen, zandweg. Na 100 m rechtdoor, 
bosrand volgen. Na 1 km op kruising van zandwegen rechtsaf. 

 
Uitkijktoren De Zeven 

Om het gebied beter te kunnen zien en ervaren heeft Natuurmonumenten in 1999 
een architectonisch bijzondere kijkhut van 15 m hoogte aan de rand van het veen, 

bij het veenkoloniale dorp Ravenswoud, geplaatst. 
De 'Zeven', zoals deze bijzondere uitkijktoren wordt genoemd, is te vinden in het Friese 
Fochteloërveen. Met een beetje geluk zie je in het voorjaar en 's zomers kraanvogels vanuit 
deze bijzondere uitkijktoren. 
Meer infomatie: Natuurmonunten 

 

Na 250 m linksaf, zandweg met fietspad. Einde bij P-21612, linksaf (uitkijktoren De 

Zeven met uitzicht over het Fochteloërveen rechtsaf) Met de bocht mee naar links tot 

vaart. Pad links langs vaart volgen. Na 1,5 km met het fietspad naar rechts. 

 
 

Vogelkijkhut passeren. Even verderop rechts, langs asfaltweg. Bij P-21442 rechtsaf, 

tussen de slagbomen door, het Fochteloërveen in.  

 
Het Fochteloërveen(bron: www.encyclopediedrenthe.nl) 

Dit gebied ligt half in Drenthe en half in Friesland. Dit is een restant van de 

uitgestrekte Smildiger venen; een hooggelegen plateau-hoogveen. Grootschalige 
verveningen en daarna ontginningen hebben dit gebied tussen 1600 en 1990 

volledig van karakter doen veranderen. Het Fochteloërveen 

en het Witterveld zijn resten die als natuurreservaat in stand gehouden worden. De 

Vereniging Natuurmonumenten wil de veengroei sterk bevorderen. In het gebied 
worden werken uitgevoerd om het water beter vast te houden en rond het gebied 

worden gronden aangekocht en ingericht als buffer en versterking van het geheel. 

Hiermee wordt een natuurgebied van formaat (ca. 3000 ha) ontwikkeld waarbinnen 
voldoende garanties ontstaan om hoogveen te regenereren. Het gebied is beperkt 

https://www.natuurmonumenten.nl/monumenten/uitkijktoren-fochteloerveen
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ontsloten. In de kern het veengebied ligt het accent op rust. Alleen via een fietspad 
over eenzandrug kan men dwars door het gebied van Veenhuizen naar Fochteloo. 

In de vegetatie komen karakteristieke hoogveenplanten voor, zoals 

diverse soorten veen- en levermossen, Lavendelheide, Kleine veenbes, Witte en 
Bruine snavelbies, Eenarig wollegras en Ronde zonnedauw.  

Het gebied herbergt een karakteristieke vogelstand met broedvogels als de Wulp, 

Grutto, Velduil, Boomvalk, Paapje, Tapuit, Roodborsttapuit, Geelgors, 
Veldleeuwerik, Grauwe klauwier en - na een afwezigheid van enkele eeuwen uit 

Nederland – kwam ook de Kraanvogel tot broeden. Recente bezoeken van de 

Slangenarend en van de Koningsarend. 

 
Na 200 m rechtsaf, zandweg over lage dijk (passage kan te nat zijn; in dat geval 

fietspad volgen bij betonnen provinciegrenspaal ben je weer op de route) Pad slingert 

door het veen. Op splitsing bij een waterloop, rechtsaf. Pad wordt drassiger. Aan het 

eind linksaf over plankieren, knuppelpad en weer plankieren. Einde op fietspad bij 

betonnen provinciegrenspaal rechtsaf. 
 

Fietspad volgen. Na 800 m het Bankenbos binnenlopen. Rechtdoor, brede zandweg 

met fietspad. Na 1,5 km loopbrug over Veenhuizerkanaal.  
 

Florisland 

Ook ten zuiden van het Veenhuizerkanaal ging men veen ontginnen. Op kaarten 

van omstreeks 1850 is te zien dat er een ontginning ligt met de naam Florisland. 
Kennelijk bleek deze niet rendabel. Nu staat er weer bos. 

 

Asfaltweg oversteken en linksaf, fietspad langs de Hoofdweg. Eerste verharde zijweg 

rechtsaf, Esweg. Op kruising linksaf onverharde Meidoornlaan. Rechtdoor op kruising 
met kerklaan. 

 

(De verkorte route komt hier op de route. Reis naar Halte Veenhuizen, Kerklaan. Loop 

vanaf de bushalte richting dichtstbijzijnde weg Veenhuizen in, Kerklaan. Rechtdoor, 
buiten de bebouwing op kruising met Meidoornlaan linksaf) 

 
Klein Soesdijk 

Als je vanaf de bushalte bij de kerklaan de Hoofdweg verder volgt kom je bij Klein 
Soesdijk. 

Dit chique huis was van de hoofddirecteur. Hij woonde net als de rest van het 

hoogste personeel van de gevangeniskolonie Veenhuizen aan de Hoofdweg. 
 

Stichtelijke gevelopschriften 

Werk en Bid – zo valt te lezen op één van de huizen in Veenhuizen. Ook andere 

woningen in het dorp dragen stichtelijke namen die het unieke verleden van 
Veenhuizen weerspiegelen. De hoofdonderwijer woonde in ‘Orde en Tucht’, de 

winkelier in ‘Zorg en Vlijt’, de predikant in Humaniteit, de geneesheer in Toewijding 

en de apotheek was gevestigd in ‘Bitter en Zoet’. Veenhuizen kende honderden 
dienstwoningen voor alle rangen en standen. 

De woningen van het lger personeel stonden vlakbij de gestichten. Het hoger 

personeel woonde op ruimere percelen langs onder meer de Hoofweg en de 
Generaal van den Boschweg. 

 

Na kruising met Kerkweg Rijkswerkinrichting 2e gesticht Esserheem passeren. Voor de 

gracht linksaf en meteen daarna rechtsaf om het Gevangenismuseum heen. 
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Het tweede gesticht 
Van de oorspronkelijke drie gestichten van Veenhuizen resteert alleen het twde 

nog. Aan de staak boven de klok aan de zuidzijde werd een mand gehesen als de 

landarbeiders van het vel moesten komen. Nu zit hier het gevangeninsmuseum 

 

 

We verlaten het Drenthepad als deze voorbij de ingang naar rechts gaat, wij 

vervolgen hier de Haulerweg.  

 
Vanaf hier is de route ongemarkeerd. 

 

Na brug bij P 20394/001 rechtdoor, onverharde weg met fietspad. Prachtige rode en 

groene beukenlaan. Bij asfaltweg tussen 2 boerderijen, rechtdoor. Na 100 m, 
onverharde weg met fietspad; volg de beuken! 

Bij de bosrand op splitsing links aanhouden op de onverharde weg met fietspad; deze 

slingert wat. Rechts ziet u een mooie grenspaal Drenthe-Friesland. U bent weer in 

Friesland. 
 

Na 500 m voor de Elleboogsvaart (of Kromme Elleboog), rechtsaf. Vaart, dus aan  

linkerhand. Na 1,5 km (of ong. 15 â 20 min.), ter hoogte van huisnummer 10 linksaf 

vaart overstekken met bruggetje. Direct rechtsaf; vaart nu aan rechterhand. Volg de 
vaart ook als deze linksaf gaat (de elleboog). Water blijft aan uw rechterhand. 

Na ca. 100 meter rechtsaf bruggetje over.  

 
INKOPEN DOEN OF HORECA? Steek brug niet over en ga rechtdoor, (Slotenmaker 
de Bruinweg). Einde kanaal rechtdoor, langs bushalte. Je bent nu in het centrum 

waar Horeca en een COOP is. Op rotonde, rechtsaf richting Zevenhuizen. Na 400 m 

links is ook grote Poiez supermarkt. Weg vervolgen. Net voor bord welkom in 

Drenthe ben je weer op de route.* 

 

Na bruggetje linksaf, (Haulerwijksterweg) Dus vaart aan linkerhand. Na ± 500 m, 

direct na huisnummer 79, rechtsaf, brede onverharde weg, met fietspad. Einde weg 

linksaf, (Scheidingsweg, alleen voor bestemmingsverkeer). U loopt precies op de 
grens van Friesland (links) en Drenthe (rechts). Na 1,5 kom bij drukke hoofdweg, 

rechtsaf, * fietspad langs deze weg.  

 

Na ± 600 m bij kruising linksaf, Verlengde Vennootsweg. Wordt later smal 
gravelfietspad en daarna een betonnen weg. Waar weg naar rechts buigt, rechtdoor 

onverhard pad tussen bomen richting asfaltweg, (Bakkeveenster Weg).  

Bij restaurant De Drie Provinciën (en grenspaal) rechtsaf, Jarig van der Wielenweg. 

Even verderop bord ingang Allardsoog. 

Nivon Huis Allardsoog 
Op het drie provinciën-punt van Groningen 

Friesland en Drenthe, ligt het “Natuurvriendenhuis 

Allardsoog”, één van de dertien 
natuurvriendenhuizen van het Nivon. Een 

betaalbaar ‘doe-het-zelf-hotel’ dat volledig door 

vrijwilligers wordt beheerd. Het is een ideale plek 

voor (korte) vakanties, weekendje weg of voor het 
organiseren van groepsbijeenkomsten. Het ruime 

huis heeft in totaal 61 bedden en verschillende 

zalen, geschikt voor diverse activiteiten. 

https://www.gevangenismuseum.nl/
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Routebeschrijving dag 2 
 
Bij uitgang  Natuurvriendenhuis Allardsoog linksaf. Bij restaurant De 3 Provinciën 

linksaf, Bakkeveenseweg. Na 700 m schuin rechts onverhard pad tussen bomen. Dit 

wordt later fietspad; volg het tot asfaltweg met fietspad, Hoofdweg. 

 
Rechtdoor oversteken, Vennootsweg. Direct na huisnummer 26 linksaf bospad. Door 

hek. Pad blijven volgen en zijpaden negeren. Na heideveld pad met bocht naar links 

volgen. Op splitsing rechtsaf. Einde pad door hekje rechtsaf, brede zandweg. Op 

asfaltweg (Schansweg), rechtsaf. Na ruim 600 m links de Zwartendijkster Schans  
 

Zwartendijksterschans 

De Zwartendijksterschans is een schans in de Nederlandse provincie Drenthe 

(gemeente Noordenveld). De schans maakte deel uit van de Friese waterlinie die de 
doorgang door de Drentse venen vanuit Friesland richting Groningen controleerde. 

De Zwartendijksterschans ligt aan de weg van Een naar Een-West en is vrij 

toegankelijk. 
 

De schans is genoemd naar de oude naam van de weg waaraan hij ligt, de 

Zwartendijk (Schansweg), eertijds de enige verbinding door het veengebied tussen 
Friesland en Drenthe. De ligging was dus zeer strategisch. Het bestaat uit een 

(meestal droge) gracht en vier bastions. De schans is een van de weinige nog 

bestaande schansen uit de Tachtigjarige Oorlog. 

 
Voorbij Zwartendijkster Schans na 1 km linksaf richting Zevenhuizen. Na Buitengoed 

Drentse Vennen, bij richtingaanwijzer rechtsaf richting Een-Steenbergen-Norg. Weg 

buigt naar rechts. Tegenover huisnr 1 linksaf, zandpad met bordje verboden voor 

paarden.  
 

Bij bosrand passeert u huisnummer 2. Einde weg bij het open veld rechtsaf. 

Doorlopen tot een betonnen fietspad. Hier scherp naar links, bospad; bijna dezelfde 

richting terug. Dit pad is bij nat weer lastig te belopen, door grote plassen. Maak zo 

nodig gebruik van mountainbike paden erom heen. Blijf wel dezelfde richting 
aanhouden tot de bosrand waar enkele hekjes en grote beuken staan. Voor u een 

weiland dat soms ondergelopen is. Direct voor dit weiland rechtsaf langs bosrand. Op 

splitsing linksaf langs weiland blijven lopen. Pad buigt iets naar rechts. Bij einde 

weiland en begin bos meteen rechtsaf paadje langs raster. Passer een ven aan 
rechterhand. Blijf dit pad vervolgen langs heideveld tot brede zandweg voor camping 

Pandarosa. Hier linksaf. Bij zandweg met schelpenfietspad rechtdoor en deze met 

bocht naar rechts volgen, langs de kantine, om de camping heen. Volg fietspad en 

negeer eerste zandweg rechts.  
 

Einde weg rechtaf, brede zandweg met fietspad. Fietspad volgen tot aaneen Hunebed. 

Dit is geen officieel Hunebed maar een knutselwerkje/namaak. Voor het Hunebed 

linksaf. Bij P 68280 rechtsaf op asfalt (Meeuwenweg) richting Steenbergen. Einde weg 
linksaf,  Hoofdweg.  

 

Bij Café-Restaurant Jachtlust links aanhouden. Iets voorbij de bosrand bij P 68273 

linksaf, brede zandweg met fietspad. Fietspad volgen langs een echt Hunebed D1.  
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Hunebed D1 
Dit portaalgraf ligt op de helling van een zandheuvel. Het hunebed wordt 

toegeschreven aan de trechterbekercultuur en ligt tegen een helling van zand. 

Het hunebed is goed bewaard gebleven en bestaat uit 12 draagstenen, 6 dekstenen 
en 2 sluitstenen. De poortstenen bestaan uit 2 draagstenen en 1 deksteen. 

Het hunebed is 11,6 meter lang en 3,6 meter breed. De kelderinhoud is nooit 

onderzocht. 
Dit hunebed is het noordelijkst gelegen hunebed in de provincie Drenthe en heeft 

daarom nummer 1 gekregen. De archeoloog professor Albert van Giffen, die 

onderzoek deed naar hunebedden, heeft ze van noord naar zuid genummerd per 

provincie. Hij trof de stenen in een wanordelijke toestand aan, twee dekstenen 
waren gebroken. 

In de jaren 1953/1954 is het vervallen hunebed door Van Giffen gerestaureerd, 

waarbij de dekstenen weer op hun plaats zijn gezet en een van de stenen weer in 
elkaar is gezet.  

Waarna in de loop van de tijd nog een aantal restauraties zijn uitgevoerd. De 

laatste in 1997. Het hunebed was toen beschadigd door brandstichting. De schade 

is inmiddels zo veel mogelijk hersteld. Hierbij werd gebruik gemaakt van stalen 
pennen en epoxyhars. De lijmsporen van deze restauratie zijn echter nog altijd 

zichtbaar. 

 
Einde weg bij P68270  rechtsaf, (Zuiderdrift) zandweg met fietspad langs bosrand 

wordt asfaltweg.  

 

Einde weg bij P68272  verharde weg schuin naar rechts oversteken en ga een 

zandweg in, Kaatsweg 8 en 10. Einde zandweg rechtsaf,  asfaltweggetje. Einde weg 
linksaf, richting einde bebouwde kom.  

 

Na huisnummer 3, rechtsaf, onverharde weg richting huisnr 5. Wordt later fietspad. 

Na restaurant Herberg van Es bij richtingaanwijzer 5828-6 linksaf op doodlopende 
weg naar fietspad. 

 

U bent nu weer op het Drenthepad, geel/rode markeringen. 

Hier kunt u de route inkorten door de bus te nemen. 
 

Net buiten Roderesch verkeersweg oversteken. Akkerpad opgaan. Langs huisnr. 6 en 

slagboom rechtdoor het bos in. Op splitsing rechtsaf. Op volgende splitsing linksaf 

door klaphekje.  
 

Na volgend klaphekje rechtsaf, smal zandpad. Op dubbele kruising rechtdoor. Pad 

volgen met bocht naar links. Op dubbele kruising linksaf, zandweg naast fietspad. 

Eerste pad rechtsaf. Voor ven rechtsaf en oever volgen. Bij een bankje rechtsaf. Einde 

rechtsaf. Het eerste pad linksaf. Voor greppel linksaf. Het eerste pad rechtsaf.  
 

Na parkeerplaats linksaf, betonnen fietspad. Eerste pad rechtsaf. Verkeersweg 

oversteken, graspad op. Einde rechtsaf. Vlak voor een bocht linksaf, graspad.  

 
Op kruising rechtsaf. Na een haakse bocht eerste pad rechtsaf. Rechts aanhouden en 

pad langs Peizerdiep volgen. Vistrap passeren. Voorbij sloot (Steenbergerloop) 

linksaf.  
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(Volg tijdens natte perioden het Peizerdiep: bij de brug linksaf, eerste weg linksaf, 
Asfaltweg gaan na een gaslocatie over in een zandweg die weer uitkomt op de 

oorsponkelijke route) 

 

Pad langs de Steenbergerloop volgen. Na  1 km buigt pad van het water af. Asfaltweg 
oversteken, Windgat. Op kruising rechtsaf. Bij hek van Mansinge linksaf naar gracht 

havezete. 

 

De Mensingerweg oversteken en rechtsaf over de parallelweg. Bij toegangshek linksaf 

richting Havezate Mensinge.  
 

Havezate Mensinge  

Is geheel ingericht met de oorspronkelijke inventaris. Bij een bezoek aan het 
museum op Landgoed Mensinge kunt u genieten van de prachtige havezate en haar 

schitterende omgeving en krijgt u een helder beeld van het vroegere leven en 

wonen in een Drentse havezate. 

Meer informatie: https://www.mensinge.nl/ 

 

Voor gracht rechtsaf. Pad met bocht naar links volgen tot bruggetje. Na bruggetje 

rechtsaf. 

 
De route verlaat hier het Drenthe pad en gaat ongemarkeerd verder. Van hieruit 

ongeveer 10 min, lopen naar busstation. 

 

1e pad linksaf. Doorlopen tot de Brink.  
 

Standbeeld van Ot en Sien 

Op de Brink staat het standbeeld van Franse Kalksteen 

 
Op de Brink rechtdoor. Na standbeeld Ot en Sien linksaf. Bij weg rechtdoor 

oversteken naar Heerestraat. 2e weg rechts (nog steeds Heerestraat) en aan het 

einde is Bushalte Centrum, Roden (voorbij uitgebreid winkelcentrum). 

 
 

https://www.mensinge.nl/

