Een eindje om met Het Drentse Landschap

Wandelroute

Van Asserbos
naar Deurzerdiep
Tekst: Bertus Boivin
Asserbos en Deurzerdiep hebben alles met
elkaar te maken. Alle waterloopjes door het
bos stromen langs de zuidkant van het bos
richting Anreeperdiep. Het diepje wordt
vervolgens samen met het Amerdiep het
Deurzerdiep. Deze wandeling brengt u naar
het boerendorpje Deurze. Onderweg zult u
zien hoeveel nieuwe natuur er de afgelopen
jaren bij gekomen is.
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Informatie over de wandelroute
Lengte route
12 of 15 km, (inkorten door bij 6 LA naar 10 te
lopen)
Startpunt
Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2, 9401 SL Assen, parkeren
parkeerterrein Stadsbroek (Volg Stadsbroek /
De Bonte Wever) Routebeschrijving
GPS startpunt
52°59’09.2”N 6°32’49.1”E
Begaanbaarheid paden
Veelal onverharde paden, enkele paden
kunnen modderig zijn. De hond kan mee
mits aangelijnd.
Afkortingen
LA linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor
Printen
Kies in Adobe Acrobat > afdrukken >
meerdere pagina’s > 4 op een vel (A4).

Audiotour (8 min)
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Route van Asserbos naar Deurzerdiep
1

Start

kaart

Vanuit Duurzaamheidscentrum RA.
Tweede pad LA, Brandlaan. Derde pad
RA. Twee keer kruising RD. Bospaadje
naar links en bospad naar rechts
negeren. Op een soort vijfsprong LA pad
langs brede sloot. Asfaltweggetje RD
oversteken, Kloekslaan.
De brede sloot waarlangs u het laatste stuk
door het Asserbos loopt, is een tankgracht uit
de Tweede Wereldoorlog. Destijds werd hij
aangelegd om de geallieerde opmars te
bemoeilijken. De gracht werd door Nederlandse dwangarbeiders gegraven die tijdelijk
ondergebracht waren in de psychiatrische
inrichting Port Natal, hier destijds vlakbij aan
de bosrand gelegen.
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Zuiderbegraafplaats

kaart

Einde bospad RA en direct LA,
Sparrenlaan. Op driesprong LA en in
bocht rechts aanhouden. Verder over
fietspad. Na tweede tunnel trap naar
boven. Op weg RA.
Aan het eind van het bos moet u even de
Zuiderbegraafplaats oplopen. Deze werd in
1892 in de Landschapsstijl aangelegd naar een
ontwerp van Jan Vroom sr. De perken met
struiken hebben alle tijd gekregen om uit te
groeien tot imposante bomen en struwelen die
deze oude begraafplaats zijn bijzondere
karakter geven.
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Licht en Kracht

kaart

Na bloemkwekerij LA weg GGZ-terrein
op. Weg over terrein blijven volgen
richting ‘Overige bestemmingen’. Na
scherpe bocht naar links bij bord ‘P
Meander’ RA. Voorbij gebouw RA. Vóór
houten brug LA. Na bruggetje volgende
brug RA over Anreeperdiep. Einde
asfaltpad RD. Einde fietspad LA.
Dit deel van de route brengt u over het terrein
van GGZ Drenthe. In 1935 opende de
Vereeniging Ned. Herv. Stichtingen voor
Zenuw- en Geesteszieken hier haar ‘gesticht’
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Licht en Kracht. Het grootste deel van het oude
gebouwencomplex heeft inmiddels plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Het GGZ-terrein is
veranderd in een openbaar park dat nog
nauwelijks ontdekt is. Op de terugweg komt u
langs het hoofdgebouw van Licht en Kracht
aan de Dennenweg dat inmiddels de status
van rijksmonument heeft.
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Anreep

kaart

Eerste weg RA. Pad wordt onverhard.
Einde pad LA. Na bosje pad RA. Op
Y-splitsing links aanhouden. U komt
langs twee klaphekken. Vóór
Deurzerdiep LA. Brug oversteken en dan
RA. Na dam pad LA langs sloot.
Na het GGZ-terrein brengt een bruggetje u
over de Anreeperdiep en verderop voorbij
Anreep komt u bij het Deurzerdiep. Beide
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diepjes maken deel uit van de bovenloop van
de Drentsche Aa. De afgelopen jaren is veel
energie gestoken in de herinrichting van dit
deel van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het Deurzerdiep
kronkelt weer als vanouds. Het nieuwe
beekdal kan in tijden van overvloedige
regenval heel veel extra water bergen.
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kaart

Einde pad LA. Pad wordt asfaltweg.
Op driesprong RD. Op plek waar een
paar duikers in het pad liggen,
RD blijven lopen.
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Deurze

kaart

Einde pad RA. Op driesprong LA.
Bij café De Aanleg RA over fietspad.
Het dorp Deurze is beslist ouder dan Assen.
Het verhaal begint met de vermelding van het
‘hof Durze’ in een brief van graaf Otto van
Bentheim uit 1259. Op dat moment moest het
cisterciënzer vrouwenklooster Maria in Campis
nog worden gebouwd dat het begin van Assen
zou worden. De boerderij en de watermolen in
het diepje, die erbij hoorde, moesten het
nieuwe klooster van belangrijke inkomsten
voorzien.
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Boerderij Kamps

kaart

Na 400 m weggetje LA naar Boerderij
Kamps. Vóór informatiebord LA. Op
driesprong bij fietspad LA. Na kleine en
grote brug direct LA over vlonderpad.
Met haar gebinten uit de zestiende eeuw
hoorde boerderij Kamps tot de oudste Drentse
boerderijen. ‘Hoorde’, want Stichting Het
Drentse Landschap was amper klaar met de
restauratie, toen de boerderij door brandstichting tot de grond toe afbrandde.

De stichting heeft geprobeerd boerderij Kamps
zou goed mogelijk te reconstrueren. Het
Drentse Landschap verhuurt de boerderij als
woning. In de voormalige stal worden regelmatig culturele activiteiten georganiseerd.
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Poepenhemeltje

kaart

Op betonpad bij Poepenhemeltje RD. Op
T-splitsing RA en direct daarna klein
paadje LA. Smal bruggetje over en LA
over verhard fietspad. Op driesprong
RA en na tunnel LA. Na volgende tunnel
einde fietspad LA.
Het verhaal wil dat het Poepenhemeltje in
1672 opgeworpen werd toen bisschop Bernard
van Galen van Munster ofwel ‘Bommen
Berend’ met zijn leger op weg was naar
Groningen. ‘Poepen’ was een Drentse
scheldnaam voor Duitsers. Het lijkt overigens
waarschijnlijker dat het schansje enkele jaren
eerder namelijk in 1665 door een van de
generaals van de bisschop is aangelegd.
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9

		

kaart

Ná kruispunt eerste pad LA bos in.
Eerste pad LA. Op straat RA. Vóór de
bocht zandpad LA. Op driesprong RA.
Einde pad LA over betonpad.
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kaart

In scherpe bocht betonpad RD over
zandpad. Bij paaltje met rode kop LA
richting gele flat. Bij gele flat LA. Einde
voetpad LA. Einde straat LA. Direct RA,
Kerkpad. Bij diepje RA. Na bruggetje RA.
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Nijlandsloop

kaart

Op driesprong LA. Op kruising RA en
vervolgens meteen RD. Rechts twee
kleine flats op groot grasveld. Weg
maakt haakse bocht. Einde weg LA. Op
driesprong LA (niet richting ‘Uitgang’).
Volgende driesprong RA (doodlopende
weg). Bij kerk LA. Einde pad RA.
Op verschillende plaatsen langs het GGZterrein en verderop in het Asserbos is te zien
dat de gemeente Assen druk bezig is om ook
binnen de stadsgrenzen oude beekloopjes te
reconstrueren, zoals hier de Nijlandsloop.
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12

		

kaart

Op doorgaande weg LA en meteen
fietspad naar beneden door twee
tunneltjes. Einde fietspad RA. In bocht
RA richting ‘2 tm 8’. Links aanhouden
over parkeerplaats. Einde parkeerplaats
rechts aanhouden en route vervolgen
langs bospaadje.
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Bosbeek

kaart

Doorgaande weg RD oversteken bos in.
Eerste pad RA. Pad RD blijven volgen
langs open terrein en beek.
Ook de omgeving van de Bosbeek die uiteindelijk ook via het GGZ-terrein in het Anreeperdiep terechtkomt, wordt hersteld. Voorbij het
bruggetje bij [14] loopt de Bosbeek sinds jaar
en dag als een kronkelend stroompje door het
bos.
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Duurzaamheidscentrum

kaart

Einde pad bij bord Fietspad LA. Meteen
daarna splitst pad, neem het rechtse
pad. Na verharde weg bij vijver RA.
Vijver volgen. Nadat het pad een beetje
omhoog gelopen is, eerste pad RA.
Einde pad LA terug naar
Duurzaamheidscentrum.
Het Duurzaamheidscentrum Assen bij de
Nieuwe Vijver doet zijn naam alle eer aan. De
gemeente Assen liet het bouwen van
natuurlijke materialen. In het gebouw vind je
duurzame technieken: een verwarming
gestookt met houtsnippers, zonnepanelen en
warmte-koude opslag. Je kunt in het centrum
inspiratie opdoen voor duurzame toepassingen
thuis. In het Duurzaamheidscentrum hebben
vrijwilligersorganisaties op het gebied van
natuur, milieu en duurzaamheid onderdak
gevonden. De gemeente Assen en Het Drentse
Landschap verzorgen er samen een uitgebreid
activiteitenprogramma voor jong en oud!
Duurzaamheidscentrum Assen
Bosrand 2, 9401 SL Assen
www.duurzaamheidscentrumassen.nl
Dagelijks geopend van 9 tot 17 uur
Toegang gratis
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Vakantie bij Het Drentse Landschap?

Stichting Het Drentse Landschap
Postbus 83, 9400 AB Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
Volg ons op:
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ONTWERP: SMARTMOBILETOUR.NL

Stichting Het Drentse Landschap heeft een
aantal prachtig gelegen vakantiewoningen in
of vlakbij natuurgebieden. Het zijn zéér
bijzondere woningen die herinneren aan het
Drenthe van weleer.
Wilt u meer weten? Kijk op
www.drentslandschap.nl/vakantiewoningen
of bel tijdens kantooruren (0592) 30 41 39.

