VAN PARK NAAR PARK

LAW langs het groen van Hoogeveen

Afstand: ca. 35 kilometer
De route is opgebouwd in een '8' en kan in 2 etappes worden gelopen.
De route begint bij het NS-station in Hoogeveen.

Bij het station gaat u rechtsaf.
U blijft de weg volgen met de bocht naar rechts mee. Rechts van u heeft u een braakliggend
terrein met veel wilde planten. Hier stond onder andere de vrachtwagenfabriek van Magirius
Deutz.
Bij de rotonde gaat u rechts, het viaduct op. De bossages aan uw rechterhand zijn niet
willekeurig, maar het resultaat van het Bossenplan Hoogeveen, uit het begin van de 1970s. Het
terrein zelf is van Rijkswaterstaat.
U passeert de A28. Bij het trappetje rechts gaat u naar beneden. U bent nu op het terrein van
Ziekenhuis Bethesda en verzorgingstehuis Weidesteijn.
U blijft het voetpad volgen en loopt bij Weidesteijn langs. Aan het eind gaat u rechtsaf, maar
blijft op een voetpad. Ga tussen fietsenhok en gebouw E door. Steek de parkeerplaats over en
ga bij het bankje links het betonpaadje op. U heeft nu een vijver aan uw linkerhand. Aan uw
rechterhand ziet u de spoorlijn.
Ga waar het betonpad naar links afbuigt , rechtdoor het zandpad op. U loopt nu in het
Kraaienbos, onderdeel van het Kinholtsbos. Het Kraaienbos dankt de naam aan de vele kraaien
en roeken die hier overnachten.
Na ongeveer 50 m paadje links negeren. Volg het pad naar rechts. U komt nu door een
Rodondendronbosje. Ga rechtdoor over het bruggetje.

U loopt nu door een gebied met natuurlijk gras en rietland. Het relatief natte terrein, dankt
haar natheid aan een aantal oude meanders van het beekje Oude Diepje. Het witte gebouw
links is het Huis van Bewaring en penitiaire inrichting De Grittenborgh.
Aan het eind van het zandpad, bij asfaltpad, gaat u rechts tussen de fietsbeugels door. U
vervolgt uw weg op het zandpad. U loopt nu door het Kinholtsbos, een stuk oerbos aan de rand
van Hoogeveen. Rond 1600 liep het bos nog door tot het centrum van Hoogeveen. In de
middeleeuwen mochten de pastoors van Ruinen hier hun varkens naar eikels laten zoeken. Het
woord Kinholt betekent een bos in een diepte. Dit laatste komt omdat we ons nu ook in het
stroomdal van het Oude Diepje bevinden.
Door het bos negeert u de linkerpaden. U steekt de klinkerweg over. U kunt nog even naar
rechts. Over het spoor bevindt zich het nieuwe natuurgebied De Oude Keene, aangelegd als
opvang voor overtollig water. Ook zijn hier zuiveringsvelden voor het riool.
Vervolg het klinkerweggetje aan de andere kant van de straat. Ga na ca 20 m rechts het
bospaadje op. U ziet hier veel hulst groeien.
Pad links, net voor de nieuwbouw, negeren. Na ca 10 m een paadje rechts negeren. Bij de
prullenbak rechtdoor.
Na het hekje krijgt u een scherpe bocht naar links. Water rechts is het gekanaliseerde Oude
Diepje.
Ga eerste pad rechts richting brug. Ga brug over en neem meteen het paadje rechts aan de
andere kant van het diepje.
Na twee heuveltjes het pad rechtdoor vervolgen. Ga bij het bord 'koeweide' rechtsaf door het
hekje. Volg de oranje paaltjesroute, de enige over het terrein. Tussen wat bomen
doorwandelend, ziet u aan uw linkerhand een volkstuincomplex. U verlaat de koeweide via het
hekje. Neem na het eind van de koeweide ook een bezoek aan de bijenstal aan uw linkerhand.
Ga op het brede zandpad rechtsaf. U gaat over de brug en blijf deze weg volgen tot u op een
kruising bij een sluisje komt. Net voorbij de brug ziet u rechts een sloot haaks op de weg staan.
Dit is de Bovensloot. De sloot is in het begin van de 17de eeuw gegraven voor ontwatering. De
weg waarop u loopt, heet Vledderweg. Een vledder is een moerassig stuk land. Even verderop
ziet u rechts in het landschap een glooiing. Dit is Trasselt. Trasselt is in de voorlaatste ijstijd
ontstaan ten gevolge van keileem en zandafzettingen door het landijs.
U steekt de straat over bij het sluisje en loopt bij monumentje langs. U gaat linksaf het voetpad
op. U ziet links de nieuwe brugsluis met brugwachterswoning no 5. Aan het eind van het pad
steekt u de Korenstraat over en gaat meteen links en meteen rechts. Vervolg uw weg langs het

kanaal. Ga na parkeerplaatsje linksaf bij de Kinderboerderij langs. U bent nu in het
Steenbergerpark. Ga voorbij hekwerk kinderboerderij rechtsaf met de bocht mee. Neem eerste
pad rechts. Ga op een rare kruising van zandpaden het 2e pad op, rechts naar beneden. Negeer
pad rechts en ga verder naar beneden. Ga na de brug de treedjes naar boven op en neem
eerste pad rechts. Blijf pad rechtdoor vervolgen. Ga aan het eind, waar een aantal paadjes bij
elkaar komen, linksaf. U loopt nu onder de heuvel langs. Waar 3 paadjes uitkomen op het pad
waarop u loopt, neemt u het middelste pad naar rechts. U blijft dit paadje rechtdoor vervolgen.
Aan het eind gaat u links het klinkerpad op. Aan het eind links het asfaltpad op en bij het
winkelcentrum langs. Ga bij de rotonde rechtsaf en loop tot de plattegrond, steek de weg over
en vervolg het fietswandelpad aan de rechterkant van de vijver. Ook dit is een restant van het
kanaal. Aan uw rechterhand ziet u twee scheepsjagerswoningen. Ga bij het eind van de vaart
rechtsaf. Net voor een flat ligt nog een oude boswal met sloot.
Steek de drukke Schutlandenweg over en ga naar links. Na het viaduct het kleine paadje links in.
U loopt weer door een deek vab het Bossenplan. Ga op de kruising bij water links met bocht
mee.
U loopt rechtdoor tot een woonwijk. Ga hier links en vervolg de weg over de stoep. Rechts
achter de huizen bevindt zich een Moluks ouderencentrum met een monumentje. Na ca 150 m
gaat u links het schelpenpaadje op. Eind pad gaat u rechtsaf de Schutstraat op. Ga bij drukke
kruising rechtdoor. Ga na de synagoge aan uw rechterhand linksaf de Van Limburg Stirumstraat
op. Volg de straat aan oostzijde.
Bij de verkeerslichten oversteken.
U neemt het eerste pad rechts en loopt het Burgemeester Tjalmapark in. Hier vindt u ook het
Monument turfstekersbeeld. Aan het eind van het pad gaat u links bij het gemeentehuis langs.
En meteen weer rechts. Bij de kruising gaat u rechtdoor, de Grote Kerkstraat in.
Aan uw linkerhand ziet u de Remonstrantse kerk met plantsoen. Bij de Tamboerpassage naar
rechts voor de Grote Kerk langs. Voorbij de kerk links. Het groen om de kerk, was het kerkhof.
Voorbij de oude pastorie is nog een Joodse begraafplaats.

Hier komen de twee rondjes van de 8 samen. Wilt u vanaf hier terug dan vervolgt u uw route
vanaf het punt waar lus. 2 hier weer bij komt. U gaat links in plaats van de beschreven rechts.

Wilt u vanaf hier starten?

Ga bij het Station rechtdoor. Ga bij de rotonde rechtdoor en neem de eerste weg rechts. Steek
de kruising over en ga linksaf. Blijf de weg vervolgen tot na de parkeerplaats. Ga hier rechtsaf.
Ga na de flat links en vrijwel direct weer rechts. Steek de straat over en loop tot na het
grasveldje aan uw rechterhand. Hier start lus 2. U gaat echter niet rechtsaf, maar rechtdoorb

Ga bij de kruising rechtsaf. Voor het park gaat u rechts en meteen links het bruggetje over. U
bent in Park Dwingeland, in de kern het oudste park van Hoogeveen Voorbij speelplaatsje gaat
u rechts. Op de T-sprong links. Meteen weer links op een kruispuntje. Bij het asfaltpad gaat u
rechts en vervolgens links naar de weg. U steekt de weg bij de school over en gaat links. Bij de
kruising gaat u rechts. Steek bij de rotonde de weg over en ga rechts. Na ca 50 m linksaf, de
Beukemastraat. Ga voorbij het plein rechtdoor en neem vervolgens de eerste weg rechts. Ga na
de houthandel links. U loopt aan een drukke straat, de Alteveerstraat. Steek bij het chinees
restaurant de weg over en sla de eerste weg rechts in, de Kortenaerstraat. Bij de Zuiderweg
links af. Wij gaan links, de begraafplaats op. Over de begraafplaats volgen wij het asfaltpad. Na
het baarhuisje gaan we rechtsaf bij een grote kastanje. Aan het eind gaan we linksaf, de
Leiendijk op. Deze grensdijk stamt uit de 17e eeuw. Door het hek de weg rechtdoor vervolgen.
Aan het eind van de dijk rechtsaf. Bij rotonde naar het zuiden oversteken en meteen weer links
oversteken. Eerste weg rechts. Ga aan het eind van de weg bij bordje Bieleveldlaan het
asfaltpaadje bij het Zuiderpark in. Ga rechtdoor met de vijver aan uw rechterhand. Blijf dit pad
een poos volgen. Ga voorbij het eilandje op T-sprong rechtsaf. Ga rechts het bruggetje over en
links de dijk op. U loopt nu op de kanaaldijk van de Hoogeveense Vaart. Laat brug links liggen.
Ga linksaf bij een ijzeren hekwerk. U loopt nu op de oudste aangelegde weg in Hoogeveen, de
Hollandse Dijk. Later is dit de Wolfsbos, de Wolfsbosstraat, de Grutto en de Lange Dijk
geworden. Naast de dijk lag de boekweitensloot. In dit gebied van Hoogeveen verschenen vanaf
1637 de eerste veenboekweitvelden van de Nederlanden. Zandboekweit werd al langer
verbouwd.
Links ziet u de Arend, de oudste torenflat van Hoogeveen. Voorbij De Arend oversteken en
rechtdoor langs het Hertenkamp. Net voor de vijverpartij rechts, rechtsaf de Valkenlaan in. Ga
voor de flats langs en dan rechtsaf het paadje op, tussen bomen door. U loopt op het
Tramdijkje, een deel van de oude tramroute. Blijf het dijkje volgen tot de grote weg. Steek de
weg over en vervolg het dijkje verder.
Ga aan eind door het hekje linksaf de kanaaldijk weer op.
U gaat onder het viaduct door. Voorbij de nieuwe fietsbrug over het kanaal - die u niet
oversteekt - en u gaat bij het derde blauwe bruggetje linksaf. U loopt door een wijkje. Steek de
weg over en vervolg de route. Ga voorbij het laatste huis aan uw rechterhand, rechtsaf richting

het pierebadje. U bent nu in het Sterrenpark. Ga een eindje rechtdoor en neem het pad links. U
loopt nu bij de kinderboerderij langs. Bij het verlaten van het park heeft u rechts het
multifunctionele centrum van Krakeel. U passeert het centrum links. Houd aan het eind links
aan en loop door het winkelcentrum. Ga bij de Melkweg rechtsaf.
Ga bij de rotonde links. De bomenrij aan uw rechterhand is nog een restant van de oude
Coevorderstraatweg.
Ga de smalle weg aan uw rechterhand in. U loopt nu op de Bentincksdijk, aangelegd in de 17e
eeuw. U passeert sportvelden en het zwembad. Steek aan het eind van de straat over en ga
linksaf. Neem de eerste weg rechts, de Linthorst Homanlaan. Ga na de school linksaf en meteen
weer rechts, de Van Echtenstraat in. U passeert de molen.

Voorbij de molen komt de 8 bij elkaar.

Ga rechtsaf en na ca 40 meter links. Ga bij de kerk rechts. Na het winkelcentrum gaat u links
een platanenlaantje op. Vervolg deze tot het eind. U loopt nu op het voormalige landgoed
Veenendal, gesticht in 1647. Aan het eind gaat u rechtsaf. Bij de kruising gaat u links. Na de kerk
en pastorie gaat u rechtsaf. U volgt de bochtige weg door het wijkje. Aan het eind gaat u rechts
de Van Limburg Stirumstraat op. Bij de rotonde links de Stationsstraat in.

Start.
Bij het NS-station Hoogeveen rechtdoor, de stationsweg op. Bij de rotonde rechtsaf, Van Limburg
Stirumstraat. Neem de eerste weg links.
Ga twee keer met de bocht naar rechts mee. U passeert de kb aan de linkerkant. Eindje verderop rechts
net bocht mee.

