Routebeschrijving Wandeltweedaagse Allardsoog
Tweedaagse wandelroute van bushalte Smidslaan Appelscha naar busstation Roden met
overnachting in natuurvriendenhuis Allardsoog
Dag 1: Bushalte Appelscha - Natuurvriendenhuis Allardsoog
Karakter : In het grensgebied van Friesland en Drenthe door een heel bijzonder, weids en
stil natuurreservaat, via gevangenismuseum Veenhuizen. Daarna afgelegen, rustgevend
boerenland met mooie, karakteristieke boerderijen en vaarten.
Afstand: 25 km
Start: Bushalte Smidslaantje - Appelscha t/o supermarkt Aldi aan de Opsterlandse
Compagnonsvaart
Einde: Natuurvriendenhuis Allardsoog, Een West.
Routebeschrijving dag 1
(Tot Veenhuizen volgt u het geel-rood gemarkeerde Drenthepad, onderstaande beschrijving is
uitgebreider.)
Steek vanaf het startpunt direct de brug over de Opsterlandse Compagnonsvaart over; ga aan de
overkant rechtsaf, met de vaart aan uw rechterhand. Na ± 600 m linksaf bij P 21616 op Eerste Wijk,
wordt later Bokslootweg. Na 1800 m asfaltweg (Compagnonsweg) kruisen bij een ophaalbrug bij
P22558 (ANWB-paddenstoel). Heel mooie plek met aan de overkant van het water een picknicktafel.
Rechtdoor op zandweg met fietspad, langs het water en na 1 km over een bruggetje. Direct daarna,
waar het fietspad naar rechts gaat, gaat u rechtdoorop zandweg.
N.B.Het is mooier om het (smalle) fietspadlangs het water te volgen, maar alleen als het niet te druk
is met fietsers.
Volg deze brede zandweg rechtdoor langs de bosrand (links weiland, rechts bos). Neem het 3e pad
naar recht (op kruising van zandwegen), het bos in. (Rechts ziet u dan een in het groen verborgen
bordje van het Drenthepad, geel/rood.). Na 250 m linksaf (voor weiland en waterplasje) Hier staat
een picknicktafel en komt het fietspader weer bij. Op Y-splitsing bij P 21612 linksaf, even verderop
picknicktafel.
N.B.Hier gaat een (doodlopend) pad rechtsaf langs naar de uitkijktoren over het Fochteloërveen
Vervolg de route vanaf de picknicktafel met de Lycklamavaart aan uw rechterhand. Na 1,5 km gaat u
op een T-splitsing met fietspad mee naar rechts. Volg het fietspad; u passeert een vogelkijkhut. Even
verder rechts, langs asfaltweg.
Bij P 21442 rechtsaf op fietspad tussen hekjes door, het Fochteloërveen in, fietspad volgen. Na 200
m rechtsaf (volg rode paaltjes) op zandweg over lage dijk. Deze slingert door het veen. Op splitsing,
bij een waterloop, rechtsaf (het pad wordt drassiger). Aan het einde linksaf over plankieren,
knuppelpad en weer plankieren.
Aan het einde op fietspad rechtsaf (hier staat een betonnen provincie-grenspaal). Volg dit fietspad;
na 800 m loopt u het Bankenbos binnen (picknicktafel). Blijf 1,5 km rechtdoor gaan tot asfaltweg (
Hoofdweg). Het bos is overal verboden toegang. Steek de weg over en ga direct linksaf bij P
03331/004 op het fietspad langs de weg. Neem de eerste verharde zijweg rechtsaf, de Esweg. Op
kruising linksaf op de onverharde Meidoornlaan. Rechtdoor op de kruising met de Kerklaan.
Passeer de Rijkswerkinrichting 2e gesticht en ga voor de gracht van het Gevangenismuseum rechtsaf.
Om het museum heen linksaf; ietsje verderop is de ingang van het café, tot 17.00 uur.

Ga om het museum heen weer linksaf en bij de volgende hoek rechtsaf op de Haulerweg. Na brug bij
P 20394/001 de weg vervolgen. Prachtige rode en groene beukenlaan, onverharde weg met fietspad.
Nog steeds rechtdoor op een klein stukje asfalt tussen 2 boerderijen (negeer zijwegen). Daarna weer
onverhard; volg de beuken!
Bij de bosrand op Y-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 komt u bij de Elleboogsvaart (of Kromme Elleboog); steek deze niet over. Houd de vaart de
vaart aan uw linkerhanden volg dit water bijna 1,5 km (dus ongeveer 15 á 20 min.). Steek tegenover
huisnummer 10 linksaf de vaart over, bruggetje. Direct rechtsaf; vaart aan uw rechterhand. Volg de
vaart ook even verderop als deze linksaf gaat (de “elleboog”). U hebt nu het water aan uw
rechterhand.
Steek ca. 100 meter na de bocht bruggetjenaar rechts over. Linksaf, vaart (Haulerwijksterweg) blijven
volgen in zelfde richting. U hebt het water nu weer aan uw linkerhand. Na ± 500 m. direct na
huisnummer 79rechtsaf op brede gravel/zandweg (links watertje). Volg deze tot T-splitsing. Hier
linksaf op Scheidingsweg (niet druk, alleen voor bestemmingsverkeer). U loopt precies op de grens
van Friesland (links) en Drenthe (rechts). Volg de Scheidingsweg tot kruising met drukke Hoofdweg.
INKOPEN DOEN? Vanaf dit kruispunt is het 7 minuten lopen richting centrum Haulerwijk. Dan is rechts
van de weg een grote Poiesz supermarkt. Voor horeca in het centrum moet u nog ruim 10 minuten
verder.
Op de hiervoor genoemde kruising de Hoofdweg oversteken; ga rechtsaf op fietspad langs deze weg.
Na ± 600 m bij kruising linksaf op fietspad (na camping De Ankerplaats). Blijf dit pad volgen; het
wordt een betonnen fietspad en buigt verderop naar rechts. Het fietspad komt uit op de
Bakkeveenster Weg (bankje). Links aanhouden op deze weg.
Bij restaurant De Drie Provinciën (en grenspaal) rechtsaf op de Jarig van der Wielenweg. Even
verderop bord ingang ALLARDSOOG.
Praktische informatie bij dag 1
Bus 16 NS Station Assen (Assen – Smilde – Appelscha – Oosterwolde). N.B.: Allardsoog – Appelscha:
buurtbus 104, bus 116 en bus 16 of bus 85 en bus 16 (en stukje lopen)
Start: Bushalte Smidslaantje - Appelscha t/o supermarkt Aldi aan de Opsterlandse Compagnonsvaart.
Kaart Topografische kaarten 1:25.000 no. 11 H en 12 C.
Lengte 25 km
Horeca Snackbar met terras bij beginpunt. ; Café/rest. in het Gevangenismuseum in Veenhuizen
(11.00 tot 17.00 (nov/mrt 13.00 – 17.00 - 0592-304075). Restaurants (ook Chinees), snackbar en
eetcafé in Bakkeveen. Restaurant De Drie Provinciën (duur, 0516-541201) vlakbij Allardsoog.
Boodschappen: Supermarkt bij start; Supermarkt Poiesz of Coop in Haulerwijk, 7 min. lopen vanaf de
route, zie de route. Daarna nog ruim een uur lopen naar Allardsoog. Of fiets lenen in Allardsoog, ¼
uur naar Bakkeveen, winkels, horeca.
Seizoen het hele jaar prachtig, ook in de winter.
Schoenen Let op, soms een drassig stukje.
Meer info: Appelscha VVV tel. 0516-43 17 60, info@vvv.appelscha.nl

Dag 2: Natuurvriendenhuis Allardsoog - busstation Roden
Karakter : Door diverse kleine natuurgebiedjes met bos, hei en vennen. Door het prachtige
landschap langs het meanderende beekje Lieverse Diep
Afstand: 18,5 (of 13) km
Start: Natuurvriendenhuis Allardsoog Een West
Einde: busstation Roden Routebeschrijving dag 2
(Vanaf Roderesch volgt u het geel-rood gemarkeerde Drenthepad, onderstaande
beschrijving is uitgebreider. ).
Routebeschrijving dag 2
Bij uitgang Natuurvriendenhuis Allardsoog linksaf, Jarig vd Wielenwei. Bij restaurant De 3 Provinciën
linksaf op Bakkeveenseweg. Na 700 m. schuin rechts onverhard pad tussen bomen. Dit wordt later
fietspad; volg het tot verharde verkeersweg (Hoofdweg).
Wandelaars met honden linksaf op verkeersweg. Eerste kruising rechtsaf Schansweg. Na huisnummer
16 weer op de route.
Oversteken, rechtdoor. Direct na huisnummer 26 pad naar links het bos in. Door hek dalend voetpad
volgen; kort daarna op soort 3-sprong rechts aanhouden. Blijf de oorspronkelijke richting aanhouden,
parallel aan de rand van het bos. Paadje vaak onduidelijk. U komt over 2 heideveldjes. Op 2 e
heideveldje op onduidelijke Y-splitsing paadje naar links. Bij kruising van paadjes rechtdoor naar de
bosrand. Het pad buigt naar rechtslangs hek. Via hekje rechtuit naar asfaltweg, Schansweg; hier
rechtsaf. Op Schansweg na ruim 600 m links de Zwartendijkster Schans(zie foto).

Voorbij Zwartendijkster Schans na 1 km linksaf op de Middendrift. Langs grote waterplas met
zandzuigers (links, verboden toegang) tot richtingaanwijzer Een-Steenbergen-Norg. Hier op Amerika
(=naam van de weg) rechtsaf. Weg buigt naar rechts. ± 150 m voorbij huisnummer 4 linksaf op
zandpad (bij het bordje verboden voor paarden); u loopt richting bosrand.
In het bos passeert u huisnummer 2; negeer zijpaden. Einde weg bij het open veld rechtsaf.
Doorlopen (negeer zijpaden) tot er van rechts een betonnen fietspad bijkomt. U komt op een 3sprong, een soort fuik van wegen.
Hier scherp naar links op bospad; bijna dezelfde richting terug. Aan uw rechterhand een smal
weiland. Na het einde van het weiland dezelfde richting aanhouden, ook door enkele zandkuilen en
over heuveltjes. Nog steeds precies 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 T-splitsing linksaf op pad langs bosrand.
N.B. Hier is men het landschap aan het veranderen.
Blijf langs de bosrand; pad buigt iets naar rechts. Aan het einde van het weiland, en begin van het
bos, paadje naar rechts door bos en langs ven (ven aan rechterhand). Na het ven paadje vervolgen
(heideveld aan rechterhand) tot brede zandweg voor camping Pandarosa. Deze weg met
schelpenfietspad naar rechts volgen, langs de kantine, om de camping heen. Volg fietspad en negeer
eerste zandweg rechts.

Op T-splitsing rechts op brede zandweg met fietspad. Deze buigt naar links. Op Y-splitsing naar
rechts, volg het fietspad tot aan een Hunebed. Dit is geen officieel Hunebed maar een
knutselwerkje/namaak. Voor het Hunebed linksaf.
Bij P 68280rechtsaf op asfalt (Meeuwenweg) naar Steenbergen. Bij T-splitsing linksaf op Hoofdweg
naar Café-Restaurant Jachtlust. Bij Jachtlust op de Y-splitsing links aanhouden (Hoofdweg). Iets
voorbij de bosrand bij P 68273 linksaf op fietspad. Volg het fietspad naast brede zandweg langs een
echt Hunebed tot P 68270. Rechtsaf (T-splitsing) op Zuiderdrift (zandweg met fietspad langs
bosrand). Het wordt asfalt, rechtdoor tot P 68272. Steek hier de verharde Esweg schuin naar rechts
over en ga een zandpad in. Op asfaltweggetje rechtsaf en kort daarna op T-splitsing linksaf. Na
huisnummer 26 bij bordje nr 5, direct na huisnr 3 rechtsaf rood gravelpad in (wordt verderop
fietspad).
Na restaurant Herberg van Es bij richtingaanwijzer 5828-6 linksaf op doodlopende weg naar fietspad.
In Roderesch kunt u de route inkorten door de bus te nemen.
Na 75 m bij hek verkeersweg oversteken naar pad over de es. Langs huisnummer 6. Direct na dit huis
op Y-splitsing rechts en snel op Y-splitsing links. Pad buigt naar links. Snel daarna rechtsaf op een
smal pad door heideveld (boom met rood/geel kruis, maar toch dit pad opgaan.) Zijpaden negeren.
Het pad over deze heide (Moltmakers Stuk) is soms vaag, volg steeds dezelfde richting. (Hier loopt u
even niet op het Drenthepad.) Hier groeien bosbessen en vossebessen. Direct voor watertje (oude
arm Lieverse Diep?) linksaf naar de bosrand en door een metalen hek. (Aan de overkant van het
watertje ziet u picknicktafels.) Hier bent u weer op het Drenthepad.
Rechtsaf op breder pad (rechts ziet u aan het diepje de picknicktafels) en rechtdoor over een dubbel
kruispunt en daarna over een veerooster. Hier lopen bruine koeien met grote hoorns. Als ze jongen
hebben, ga er dan maar met een boog omheen. Bocht naar links en langs een waterplasje. Op een
kruising met bospad/fietspad na nog een veerooster linksaf. Volgende kruising rechtsaf. Bij een ven
rechts aanhouden tot bankjes en dan rechtsaf. Aan het einde rechtsaf op brede boslaan. Eerste links,
weer eerste links en na 25 m. bocht naar rechts.
Op verkeersweg (Lieverse Weg/Mensingerweg) linksaf en na 100 m aan de overkant rechtsaf
zandpad in. Aan het einde rechtsaf en na 100 m voor een hek linksaf een smal pad in (dit is een
paadje net voor brede zandweg). Links weiland. In het bos direct rechtsaf; zijpaden negeren. Na 250
m buigt het pad naar links; rechts ziet u de beek, het Lieverse Diepal. Op Y-splitsing rechts langs het
Lieverse Diep naar picknicktafel, stuw en vistrap. Dit is een prachtige plek.
Rechtdoor langs het water (schouwpad goed begaanbaar) tot een watertje naar links, de Steenberger
Loop. Over dit watertje (over de duiker) en dan linksaf, het rechter schouwpad van de Steenberger
Loop volgen tot verkeersweg (Mensingerweg). Dus houd het water aan uw linkerhand.
De Mensingerweg oversteken en rechtsaf over de parallelweg, richting Centrum Roden. Links even
verderop de Havezate Mensinge (museum open woensdag t/m zondag van 13.00 – 16.30).
Doorlopen tot de Brink, Op de Brink rechtsaf en direct links Heerestraat in.Van hieruit ongeveer 10
min. lopen naar busstation. Even verderop op kruispunt rechts (nog steeds Heerestraat) en iets
verderop is het Busstation RODEN(voorbij uitgebreid winkelcentrum).
Praktische informatie bij dag 2
Bus 83 NS Station Assen, Q liner 317 of bus 83 NS Station Groningen
Start: Natuurvriendenhuis Allardsoog
Kaart Topografische kaarten 1:25.000 no. 11 F en 12 A
Lengte 18,5 km Afkorting 5,5 km als u bij Roderesch bus 83 neemt
Horeca Jachtlust in Steenbergen (va ± 10.00 0592-656363), Herberg van Es in Roderesch (va 11.30,
050-5012660) en diverse in Roden, o.a. op de Brink Seizoen het hele jaar prachtig, ook in de winter.
Schoenen Let op, soms een drassig stukje.
Info Roden Toerist Info, ( museum Kinderwereld), Brink 31, tel 050 – 5018851 info@kinderwereld.nl

Bezienswaardigheden (in de volgorde van de route)
Opsterlandse Compagnonsvaart en “Wijken” (bron: Nivon-wandelgids Drenthepad)
Deze werd in de 18 e en 19 e 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. Vanuit Appelscha werden wijken
(kleine zijkanalen) het veen in gegraven, zodat het ontwaterd en afgevoerd kon worden. Appelschais
een veenkolonie, aan deze vaart ontstaan op de grens van het hogere land en het hoogveen.
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 ontsloten. In de kern het veengebied ligt het accent op rust. Alleen via een fietspad over een
zandrug kan men dwars door het gebied van Veenhuizen naar Fochteloo.
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. 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 Kraanvogeltot broeden. Recente bezoeken van de Slangenarend en van de Koningsarend.
Allardsoog
Het is goed om te weten dat de omgeving van Allardsoog heel mooi en afwisselend is om
dagwandelingen en fietstochten te maken. Routebeschrijvingen en huurfietsen zijn aanwezig. Dus
een verblijf van één of meer extra dagen is de moeite waard. Het huis is erg rustig gelegen, met
prachtig uitzicht.
Bij elke tweedaagse wandelroute kunt u via www.nivon.nl uw overnachting in het Nivonnatuurvriendenhuis boeken. Klik door naar Overnachten en Natuurvriendenhuizen NL. Op het
overzichtskaartje kunt u het gewenste natuurvriendenhuis aanklikken. Daar kunt u online boeken of
gebruik maken van het genoemde telefoonnummer. Voor de overnachting zelf kunt u een lakenzak in
het huis huren of zelf meenemen. De natuurvriendenhuizen hebben grote keukens waar u zelf kunt
koken. De mogelijkheden om onderweg boodschappen te doen of van horeca gebruik te maken
variëren per route. Zie daarvoor ook de routebeschrijving.
Reisinformatie is te verkrijgen via www.9292ov.nl

