In de voetsporen van veldheer van Rossum
Tweedaagse wandelroute van bushalte Ruinen naar NS-station Steenwijk
met overnachting in Nivon-natuurvriendenhuis Het Hunehuis.
De eerste dag loop je langs weilanden, door de Anserdennen, Uffelte en het
natuurgebied De Havelterberg naar Het Hunehuis. Hier kan je overnachten en
genieten van het uitzicht over de prachtige heide. De tweede wandeldag loopt via hei,
bos en wei naar de vestingstad Steenwijk. De route op de eerste dag is zestien
kilometer en op de tweede dag elf kilometer.
Dag 1: Ruinen bushalte - Nivon - natuurvriendenhuis Het Hunehuis
Karakter:
Via SP6:
Afstand:
Start:
Einde:

Langs weilanden, door de Anserdennen, Uffelte en natuurgebied de
Havelterberg
Drenthepad
16 km
Bushalte - centrum Ruinen
Natuurvriendenhuis Het Hunehuis (Darp, bij Havelte)

De route op dag 1 volgt geheel het Drenthepad (SP6; kaart 5, 6 en 7). Dit Streekpad
is rood-geel gemarkeerd.
Op de Brink in Ruinen rechtsaf, Westerstraat. Tweede straat rechtsaf, Geuzinge. In
bocht rechtsaf, onverhard pad langs dorpsrand. Rechtdoor, driemaal een asfaltweg
oversteken. Onverhard pad door akkers. Na ruim 1 km bij asfaltweg rechtdoor,
bospad. Bocht naar links. Fietspad 2 keer oversteken. Op de kruising rechtdoor.
Rechts om theehuis Anserdennen heen. Een bocht naar rechts. Pad evenwijdig aan
fietspad. Einde, bij weilanden, rechtsaf. Waar het fietspad de zandweg kruist linksaf,
fietspad. Bij P-21802 linksaf. Bij de Oude Dwingelerdijk en P-21505 rechtdoor,
zandweg. Rechtdoor, klinkerstraat. Bij boerderij De Dollard asfaltweg oversteken,
zandweg. Na 1750 m linksaf, geasfalteerde Madeweg. Eerste zandweg rechtsaf.
Haakse bochten naar rechts en links over landgoed Rheebruggen. Door hek (2 ×).
Einde rechtsaf. Bij de Oude Vaart rechtsaf en linksaf, brug over. Rechtdoor. Bij de
Drentsche Hoofdvaart linksaf. Direct rechtsaf over de 1e Uffelterbrug. De weg AssenMeppel oversteken, rechtdoor, Dorpsstraat. Bij P-20610 rechtsaf. Rechtdoor langs
P-20611 en P-21381. Dorpsstraat gaat over in Westeinde. De klinkerweg gaat over in
zandweg. Rechtdoor, tussen twee opritten. Op splitsing rechtdoor, via een bochtig pad
door het bos ca ½ km. Klinkerweg oversteken. Einde linksaf, zandweg met fietspad.
Vóór een kruising van fietspaden, bij infopaneel over grafheuvels, rechtsaf. Direct
linksaf. Tussen heide (links) en bos (rechts). Einde rechtsaf. Na 50 m linksaf, zandweg
met fietspad. Tweede weg rechtsaf, holle weg. Bocht naar links op de Havelterberg.
Door klaphek (Schotse hooglanders). Door klaphek. Einde rechtsaf, omlaag. Na 100 m
scherp rechtsaf omhoog naar het Hunehuis.
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Dag 2: Nivon - Natuurvriendenhuis Het Hunehuis - NS-station Steenwijk
Karakter:
Via LAW4:
Afstand:
Start:
Einde:

Landelijke route langs hunebedden en hei, bos en wei
Maarten van Rossumpad
11 km
Natuurvriendenhuis Het Hunehuis (Darp, bij Havelte)
Centraal Station Steenwijk

De route op dag 2 volgt geheel het Maarten van Rossumpad (LAW 4; kaart 65 en 66).
Dit lange afstands-wandelpad is rood-wit gemarkeerd.
Van de ingang van het natuurvriendenhuis het Hunehuis het pad omlaag. Op de
zandweg schuin rechtsaf. Aan het einde linksaf. Na het linker hunebed rechtsaf,
heidepad. Rechts aanhouden. Aan het einde linksaf, brede zandweg. Verkeersweg
(Van Helomaweg) oversteken. Na 700 m rechtsaf, fietspad. Na 80 m het eerste
schelpenpaadje linksaf. Vóór een zandweg rechtsaf, fietspad. Langs bord 'Militair
Oefenterrein', het bord 'Levensgevaarlijk' is niet meer van toepassing. Aan het einde,
voor het hek van de Johannes Postkazerne, linksaf, richting Steenwijk. Na het hek een
ruime bocht naar links. Hierna bocht naar rechts. Blijf lopen langs het hek van de
kazerne (aan rechterhand) op geasfalteerd fietspad. Na 300 m einde van het hek.
Blijf rechtdoor lopen op fietspad. Na ca ½ km is links een slagboom; loop rechtdoor,
volg pad, bocht naar links. Houd links aan (graspad nu).
Rechtsaf op T-splitsing asfaltfietspad. Na 10 m linksaf bospad op.
Volg rechtdoor het pad langs de bosrand(links bos, rechts grasland).
Na ca 1 km een slagboom, hier op kruising met zandpad rechtsaf.
Aan het eind linksaf, Kallenkote .
Zie voor wijziging *).

Aan het eind van de zandweg linksaf, Kallenkote. Onder viaduct A32 door. Vóór
spoorwegovergang schuin rechtsaf, voetpad. Klinkerweg oversteken. Aan het einde
linksaf, Oerthepad, fietspad. Na het sportcomplex aan de rechterkant eerste pad
rechtsaf. Links aanhouden. Aan het eind linksaf, Gagelsweg. Spoorweg oversteken.
Voor huisnummer 34 rechtsaf, weg oversteken, voetpad door park. Rechts langs de
vijver. Aan het einde linksaf, voetpad. Aan het einde rechtsaf, Meppelerweg. In bocht
naar rechts, voor parkeerplein, linksaf, Oosterpoort. Rechtdoor, Oosterstraat,
winkelstraat. Na de Markt rechtsaf, Kerkstraat (samenloop met Overijssels
Havezatenpad LAW 12 en Pionierspad LAW 1-2; beiden ook rood-wit gemarkeerd).
Aan het einde rechtsaf tegelpad om de Clemenskerk(linkerhand) heen. Aan het einde
rechtsaf, Goeman Borgesiusstraat. Voor bioscoop linksaf over metalen brug.
Rechtdoor, Krimweg. Op rotonde linksaf. Aan het einde rechtsaf, Tromp Meesterstraat.
Rechtdoor, stationsplein oversteken naar station Steenwijk .
*)

Wijziging bij Steenwijk

Einde zandweg linksaf. Kallenkote (66). Onder viaduct A32 door. Vóór spoorwegovergang
rechtsaf. voetpad. Klinkerweg oversteken. Einde linksaf. Oerthepad (fietspad). Bij kruising
(met Zende)rechtdoor. Eerste voetpad rechts langs atletiekbaan en over parkeerterrein,
heuvel rechts passeren. Bij splitsing rechts. Aan het einde van het pad rechts (Oerthepad;
fietspad). Weg (Gagelsweg) oversteken, linksaf. Spoorweg oversteken. Bij sportcomplex
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(NB

routewijzigingen worden bijgehouden op www.nivon.nl/maartenvan rossumpad

of …. /drenthepad)

Variant naar Diever:
Blijf de tweede dag op het Drenthepad en loop naar Diever; volg kaart 8 en 9 van het
Drenthepad- ca 14 km. (met bus 20 naar NS-station Meppel).

Praktische informatie
Natuurvriendenhuis Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp (bij Havelte)
088 - 0990961
Het reserveren van de overnachting in het natuurvriendenhuis kan via het
aanmeldsecretariaat, per email: hunehuis@nivon.nl of telefoon: 088-0990981. 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
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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 10.00 uur. U kunt tot
19.30 uur eten bestellen (lunch en diner, pannenkoeken). Naast het theehuis is ook
een snackbar gevestigd (geopend vanaf 11.00 uur). Kijk voor meer informatie op
www.theehuis-hunebed.nl
Wie boodschappen wil doen, kan terecht in Havelte op ongeveer 3 kilometer afstand
van het Nivon- natuurvriendenhuis Het Hunehuis. De AH is open op ma t/m za: van
08.00 tot 20.00 uur; op zondag is de winkel van 13.00 tot 18.00 geopend. Het is
mogelijk om voor een boodschap een fiets te huren bij het Hunehuis. Wanneer u hier
gebruik van wilt maken, bespreek dan de mogelijkheden wanneer u reserveert voor
uw overnachting.
Verder vindt u in Havelte:
Café restaurant t Knooppunt aan de Dorpsstraat 21; het café- terras is alle dagen
Geopend vanaf 9.00 uur en het restaurant vanaf 11.00. De keuken sluit om 20.30 uur
www.knooppunt-havelte.nl
Chinees restaurant Long Pin aan de Dorpsstraat 61; geopend op maandag van 16.00
tot 21.00 uur(‘s-winters ma gesloten) en de rest van de week van 12.00 tot 22.00
uur. www.longpin.nl
Ook HR Hoffmann’s Vertellingen aan de Dorpsstraat 16 biedt eetgelegenheid: woe t/m
zo van 12.00 tot 22.00 uur. www.hoffmansvertellingen.nl

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 uit trekken.
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 een ruime keus aan 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 Dwingelderveld,
Giethoorn, Landgoed de Eese of Wilhelminaoord. Fietsen zijn te huur bij het Hunehuis.
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Bij de balie van het Nivon-huis 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 de nieuwe Schaapskooi en daarnaast 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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