
 
Tweedaagse wandelroute Hunehuis 
van bushalte Ruinen naar NS-station Steenwijk 
met overnachting in Nivon Natuurvriendenhuis 
Het Hunehuis. 
 
 
 
Dag 1: Bushalte Ruinen - Natuurvriendenhuis Het Hunehuis (Darp, bij Havelte) 
Route: De route volgt op dag 1 het Drenthepad en is gemarkeerd met geel/rood 
Karakter: Vanuit Ruinen loopt de route via de Anserdennen tussen de weilanden door. Voorbij de  Drentse 

Hoofdvaart ligt Uffelte en even verder het Uffelterzand. Via een bosrijke omgeving gaat het naar 
natuurgebied de Havelterberg. Daar ligt het prachtige Natuurvriendenhuis het Hunehuis. Vanuit de grote 
zaal kijk je uit over de heide die omgeven is door bos, de hunebedden liggen verderop aan de weg. 

Afstand: 16 km 
Start: Bushalte - centrum Ruinen 

Bus 32 rijdt tussen station Meppel en Hoogeveen en stopt in Ruinen.  

Aanvullende reisinformatie is te vinden via www.9292.nl. 
Einde: Natuurvriendenhuis Het Hunehuis (Darp, bij Havelte) 
  
Dag 2: Nivon Natuurvriendenhuis Het Hunehuis – NS-station Steenwijk  
Route: De route volgt op dag 2 het Maarten van Rossumpad en is gemarkeerd met wit/rood 
Karakter: Landelijke route langs hunebedden en hei, bos en wei. over verharde paden en tussen het groene 

grasland naar het centrum van Steenwijk met het station als eindpunt. 
Afstand: 11 km 
Start: Natuurvriendenhuis Het Hunehuis (Darp, bij Havelte) 
Einde: Centraal Station Steenwijk  
 
Overnachting 

Natuurvriendenhuis Het Hunehuis, Hunebeddenweg 1, 7973 JA Darp (bij Havelte), 0521-341248 

 

Het reserveren van de overnachting in het natuurvriendenhuis kan via de aanmeldsecretaris, per e-mail: 

hunehuis@nivon.nl of telefoon: 088 0990 981. Bij uw reservering kunt u meteen laten weten of u een lakenset wilt 

huren en/of een fiets nodig heeft voor eventuele boodschappen. Het natuurvriendenhuis heeft geen 

restaurantfunctie. Als gast kunt u gebruik maken van de koelkast, keuken en alle materialen die u nodig heeft voor 

uw maaltijdbereiding. Meer informatie over het Hunehuis vindt u via www.nivon.nl bij accommodaties.  

Bus 32 rijdt tussen station Meppel en Hoogeveen en stopt in Ruinen. Aanvullende reisinformatie is te vinden via 

www.9292.nl. 
 

Horeca/boodschappen 

In de dorpen Ruinen en Uffelte is horeca te vinden op dag 1, daartussenin ligt theehuis de Anserdennen in Nationaal 

Park Dwingelderveld. Zie voor openingstijden www.theehuys-anserdennen.nl 

 

Theehuis ’t Hunebed ligt vlakbij het Hunehuis. Het adres is de Van Helomaweg 47 in Havelte. Het Theehuis is zeven 

dagen per week geopend vanaf 09.00 uur. U kunt tot 19.30 uur eten bestellen (ontbijt, lunch en diner, 

pannenkoeken). Naast het theehuis is ook een snackbar gevestigd.  Kijk voor meer informatie op 

www.theehuis-hunebed.nl 
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In Havelte op ongeveer 3 kilometer afstand  van het Nivon Natuurvriendenhuis Het Hunehuis. Vind je een 

supermarkt en verschillende restaurants. Het is mogelijk om voor een boodschap een fiets te lenen bij het Hunehuis. 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken, bespreek dan de mogelijkheden wanneer u reserveert voor uw 

overnachting.  

 

Op station Steenwijk is het Eetcafe Stationskoffiehuis. Hier kunt u terecht voor een lunch, snacks, plates en drankjes. 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag: 7.30 tot 19.00 uur. Zaterdag 9.00 tot 15.00 uur. Op zondag gesloten. 

 

Bezienswaardigheden 

Het Hunehuis is een prima uitvalsbasis voor uitstapjes in natuur of cultuur, mogelijk wilt u er een extra dag tussen de 

twee wandeldagen op uittrekken.  

 

Het Hunehuis ligt in het natuurgebied Havelterberg met bos, heide en hunebedden. U kunt vanuit het huis mooie 

wandelingen en fietstochten maken. Het Hunehuis verkoopt wandel- en fietskaarten. 

Op www.fietsendrenthe.nl kunt u ook veel informatie vinden. Stel uw eigen route samen aan de hand van de 

knooppunten. Ga bijvoorbeeld naar het Dwingelerveld, Giethoorn, Landgoed de Eese of Wilhelminaoord. Fietsen zijn 

te huur bij het Hunehuis.  

Bij de balie van het Nivonhuis is een dikke map in te zien met informatie over mogelijk uitstapjes. Hieronder volgen 

een paar attractiesuggesties die per voet of per fiets te bezoeken zijn vanuit het Hunehuis. Op 15 minuten lopen van 

het Hunehuis is een bushalte van Connexion, busnummer 48.  

Vlakbij het natuurvriendenhuis ligt het Vlinderparadijs Papiliorama, dé plek voor vlinderliefhebbers en tropische 

bloemen. Ook te zien is het Museum De Koloniehof , over de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, Park 

Oikas (Belevenistuinen in Ruinen),  Taman Indonesia (Een tropisch dierenpark in Kallenkotte) of het Kermis- en 

Circusmuseum Steenwijk. 

 

 

Via www.nivon.nl/wandeltweedaagse  vindt u vergelijkbare tweedaagse routes door het hele land. 
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DAG 1 Ruinen - Hunehuis 

Ruinen – Stroovledder (6,5 km)  

kijkpunten  

1) Ruinen 

In het dorp staan nog veel 

goed bewaarde Saksische 

boerderijen. De Brink diende 

oorspronkelijk als 

gemeenschapswei en groeide 

later uit tot het centrum van 

het dorp 

 

2) Groote Esch 

Essen lager vroeger vaak wat 

hoger dan de dorpen zelf. Op 

de Groote Esch van Ruinen is 

dit goed te zien. Ook 

herkenbaar is de bolronde 

vorm, ontstaan door het 

eeuwenlange uitstrooien van 

schapenmest en heideplaggen. 

 

3) Anserdennen 

In de Anserdennen groeien 

meer dan 350 soorten 

paddenstoelen waarvan er 

tientallen op de rode lijst 

staan. De paddenstoelen 

houden van de combinatie van 

schraal zand, schone lucht en 

het voorkomen van oude 

dennenbomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenthepad kaart 5 

 

Routebeschrijving 

Vanaf de bushalte richting westen (Brink en kerk aan linkerhand), Westerstraat. Tweede 

Straat rechtsaf, Geuzinge. In bocht rechtsaf, onverhard pad langs dorpsrand. Driemaal op een 

kruising met asfaltweg rechtdoor. Onverhard pad door akkers ruim 1 km volgen. Bij asfaltweg 

rechtdoor, bospad. Op splitsing links aanhouden. Fietspad twee keer kruisen. Op splitsing 

rechts aanhouden. Rechts om theehuis Anserdennen heen. Voorbij het theehuis met een 

bocht naar rechts. Evenwijdig aan fietspad lopen. Einde, bij weilanden, rechtsaf. Waar het 

fietspad de zandweg kruist linksaf over het fietspad. Bij slagboom linksaf. Bij de Oude 

Dwingelerdijk rechtdoor, zandweg. Schelpenfietspad naast de zandweg volgen, dan 

klinkerweg (Stroovledder) (*) 
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Dwingelerdijk – Stroovledder (6 km) 

 

Drenthepad kaart 6 
 

Routebeschrijving 

(*)Klinkerweg volgen. Bij boerderij De Dollard asfaltweg kruisen, dan 

zandweg-klinkerweg-zandweg. Na 1750 m linksaf, geasfalteerde Madeweg. Eerste zandweg 

rechtsaf. Haakse bochten naar rechts en links over landgoed Rheebruggen. Twee keer door 

hekwerk. Einde rechtsaf. Linksaf brug over bij Oude Vaart. Rechtdoor. Bij de Drentsche 

Hoofdvaart linksaf. Direct rechtsaf over de 1e Uffelterbrug (#) 

 

kijkpunten 

1) Anser hooilanden 

Broedgebied voor veel weidevogels 

 

2) Rheebruggen 

Ontstaan als een verzameling kleine landbouwessen met stroken bos op een rug van leem die 

boven het omringende veen uitstak. Tot in de 19e eeuw betaalde het schatting aan het 

Kapittel van Sint Pieter in Utrecht. Sinds 1972 is het grotendeels in handen van de Stichting 

Het Drentse Landschap.  

Vochtige wiende in het broekland. De akkerbouw op de essen staat, zoals gebruikelijk was in 

het oude gemengde bedrijf, voor in dienst van de veeteelt. 

 

3) De oude Vaart 

Voorloper van de Drentse Hoofdvaart, gegraven in de 18e eeuw voor het turftransport vanuit 

de de Smilder Venen. De ijsvogel is een regelmatiger gast. 
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Uffelte – Hunehuis (5 km) 

 

Drenthepad kaart 7 
 

Routebeschrijving 

Direct na de le Uffelterbrug (#) de weg Assen-Meppel kruisen, Dorpsstraat in. Dorpsstraat 

geheel volgen. Bij P-20610 rechtsaf. Rechtdoor langs P-20611 en P-21381. Dorpsstraat wordt 

Westeinde. De klinkerweg wordt zandweg. Rechtdoor tussen twee opritten. Op splitsing 

rechtsaf. Klinkerweg kruisen. Einde linksaf, zandweg met fietspad. V66r een kruising van 

fietspaden, bij infopaneel over grafheuvels, rechtsaf. Direct linksaf. Links heide, later 

afrastering, rechts bos. Einde rechtsaf. Na 50 m linksaf, zandweg met fietspad. Tweede weg 

rechtsaf, holle weg. Met de bocht naar links op de Havelterberg. Twee keer door klaphek 

(Schotse hooglanders). Einde rechtsaf omlaag. Na 100 m rechtsaf omhoog naar het Hunehuis.  

 

kijkpunten 

1) Grafheuvels 

Twaalf grafheuvels uit de ijzertijd, kort voor onze jaartelling. Dit zijn brandheuvels, waarin 

asresten van gecremeerde doden zijn bijgezet. 

 

2) Het Hunehuis 

Is rond 1930 door de Arbeiders Jeugd Centrale gebouwd als kamphuis. 

Nu is het een natuurvriendenhuis van het Nivon; letterlijk een toplocatie voor logies bovenop 

de Havelterberg. Tevens natuurkampeerterrein. 

www.hunehuis.nivon.nl 

 

3) Hunebedden D53 en D54 

D53 is met een lengte van bijna 18 meter het op één na grootste hunebed in Nederland 

 

Vlinderparadijs Papiliorama 

(www.vlinderparadijs.nl), Van Helomaweg 14, Havelte 
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DAG 2 Hunehuis - Steenwijk 

Hunehuis – Kallenkote (5,5 km) 

 

Maarten van Rossumpad kaart 66 

 

Routebeschrijving 

Van de ingang van het Nivon Natuurvriendenhuis Het Hunehuis het pad omlaag. Van het pad 

naar het Hunehuis op zandweg schuin rechtsaf. Aan het einde linksaf. Na het linker hunebed 

rechtsaf, heidepad. Rechts aanhouden. Einde linksaf, brede zandweg. Verkeersweg (Van 

HeLomaweg) oversteken. Na 700 m rechtsaf, fietspad. Na 80 m eerste schetpenpaadje 

Linksaf. V66r een zandweg rechtsaf, fietspad. Langs bord'Militair Oefenterrein', het 

bord'Levensgevaarlijk' is niet meer van toepassing. Einde, voor hek van Johannes 

Postkazerne, Linksaf (richting Steenwijk). Na het hek een ruime bocht naar Links. In bocht 

naar rechts Linksaf. graspad. Einde Langs slagboom en op kruising met zandpad rechtsaf. 

Einde linksaf. Kaftenkote. (*) 

 

kijkpunten 

1. Kattenkote 

Deze lange lintbebouwing is door de vervening in de Middeleeuwen ontstaan. Aan de voet van 

de stuw-wat, in de overgang naar het beekdal van de Aa, vormen prachtige oude boerderijen 

met veel eikenbomen op het erf, de lange strook bebouwing van Kallenkote en Wapserveen. 

 

2. Hunebedden 

Er zijn 54 hunebedden in ons land, 52 daarvan in Drenthe, 1 in Groningen en 1 in Friesland. 

Eenzelfde aantal moet in de loop van de tijd zijn gesloopt. Ze werden tussen 3500 en 2700 v. 

Chr, gebouwd door het trechterbekervolk' - de oude prehistorische volken worden genoemd 

naar de vorm van hun aardewerk. De niet meer rondzwervende landbouwers vestigden zich 

waarde grond geschikt was voor akkers en weiland, in kleine nederzettingen van 40f 5 

huizen. In de nabijheid bouwden ze met zwerfkeien van soms meer dan 20 ton grote 

gemeenschappelijke grafruimtes. De hunebedden waren gesloten en mogelijk ook afgedekt 

met aarde, maar ze werden voor nieuwe bijzettingen telkens weer geopend.  
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Kallenkote – Steenwijk (5,6 km) 

 

Maarten van Rossumpad kaart 67 

Routebeschrijving 

Einde zandweg linksaf. Kalienkote. (66) Onder viaduct A32 door. VSôr spoorwegovergang 

(Keuzepunt B88) rechtsaf. voetpad. Klinkerweg oversteken. Einde Linksaf (Keuzepunt B78). 

Oerthepad (fietspad). Bij kruising met Zende rechtdoor. Eerste voetpad rechts 'angs 

atLetiekbaan en over parkeerterrein. heuve' rechts passeren. Bij splitsing rechts. Aan het 

einde van het pad rechts (Oerthepad; fietspad). Weg (Gagetsweg) oversteken. linksaf. 

Spoorweg oversteken. Bij sportcompLex rechtsaf, voetpad door park. Rechts langs de vijver. 

Na tweede bruggetje rechtsaf, voetpad. Einde Linksaf, Meppelerweg. Na ca. 50 meter 

oversteken. Rechts pad omhoog naar Prins Bernhardstraat. Straat volgen tot driesprong 

(zijwegen negeren; Keuzepunt B76) (hier voegt het Pionierspad zich bij het Maarten van 

Rossumpad). Rechts aanhouden (Oostwijkstraat). Linksaf voor CSG. Rechtsaf (voetpad) over 

brug, daarna linksaf(Keuzepunt B75), voetpad langs de stadswal. Bij kruising met 

klinkerstraat rechtsaf onder viaduct door (Keuzepunt B74). Onnastraat. Gaat over in Markt 

daarna Kerkstraat. Aan het einde rechtsaf, klinkerpad om de Ctemenskerk (Links) heen. Einde 

rechtsaf. Goeman Borgesiusstraat. Eerste weg Linksaf (Keuzepunt B65), J.H. Tromp 

Meesterstraat (Keuzepunt B64). Rechtdoor. Stationsplein oversteken naar station Steenwijk. 

(67) 

kijkpunten 

1. Steenwijk 

Steenwijk ligt in de kop van Overijssel op de grens van enkele stuwwalten (de Wotdberg en 

de Havelter-berg) en het taagveenge-bied van Giethoorn, De Wieden en de Weerribben. De 

stad tag strategisch op de weg naar het noorden en was dus belangrijk voor de hertog van 

Gelre die in 1521 delen van Groningen en Friesland beheerste. Maarten van Rossum viel in 

dat jaar Steenwijk aan, maar kon het niet veroveren. Tweejaar later, toen Gelre ook Drente 

en Overijssel beheerste, wist Maarten van Rossum Steenwijk wel in te nemen. De stad werd 

ernstig geplunderd en door brand gingen vele gebouwen vertoren. Twee maanden bleef Van 

Rossum in de stad als vestingcommandant. Toen gingen 

Friesland en Steenwijk weer verloren voor Gelre. 
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