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Sterrebos, Vledderveld en Nijensleekerveld
We maken een mooie wandeling vanuit Koloniedorp Frederiksoord over de landgoederen
Frederiksoord-Wilhelminaoord en Heerlijkheid De Eese. De route begint in het Sterrebos
en loopt verder over een smal paadje en over brede eikenlanen tussen de velden. Op de
rand van bos en boerenland. Onderweg passeren we bijzondere gebouwen die
herinneren aan de tijd van de Koloniën. We komen langs een bamboekwekerij en
vervolgen onze tocht langs water en een groot vergrast heideveld. In de omgeving van
het Nijensleekerveld hebben we uitgestrekte vergezichten over het lege Drentse land. De
akkers zijn hier omzoomd door heggetjes en eikenbomen. We passeren de rand van
Wilhelminaoord langs de Vaartweg en via het Sterrebos keren we terug naar
Frederiksoord. We combineren deze wandeling met een bezoek aan museum De
Koloniehof. Hier wordt het fascinerende verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid
verteld, opgericht om de stedelijke paupers in de 19e eeuw zicht op een beter bestaan te
bieden in de speciaal opgerichte landbouwkoloniën
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte steek je schuin naar rechts de weg over en je loopt het bos in
langs en bordje 'Landgoed Frederiksoord-Wilhelminaoord, een smal bospaadje. Op de
eerste kruising rechtsaf. Aan het eind linksaf. Op kruising rechtdoor. Op splitsing kort
daarna linksaf. Nu op een schuine kruising schuin rechtsaf. Even daarna bij een ronde
open plek met banken neem je het tweede pad schuin rechts. Daarna op een schuine
kruising rechtdoor, tussen hoge smalle beuken. Aan het eind rechtsaf. Op een vijfsprong
neem je het eerste pad linksaf richting grasland. Je gaat een aarden dam over en je
vervolgt het pad langs het grasland aan je linkerhand. Nu op een vijfsprong neem je het
tweede pad schuin naar rechts. Je loopt in de richting van een weg en huis. Doorlopen tot
de weg en op het fietspad linksaf.
2. Na huisnummer 74 (oude Koloniewinkel) aan je linkerhand ga je naar rechts de weg
over en je loopt een onverharde eikenlaan in. Aan het eind links, ook eikenlaan. Je neemt
nu het eerste pad naar rechts het bos in langs een houten afsluitboom en een bordje
'Landgoed Frederiksoord-Wilhelminaoord' bij een paaltje met een oranje vlak en zwarte
pijl. Op kruising rechtdoor. Je komt uit bij de bosrand. Hier ga je rechtsaf, een smal
grindpaadje. Meebuigen naar links tussen de velden. Volgen met een bocht naar rechts.
Steeds rechtdoor in de richting van de bosrand. Bij de bosrand linksaf, met het
grindpaadje mee in de bosrand. Je negeert het eerste pad naar rechts. Je passeert een
bankje aan je linkerhand. Hierna neem je het volgende pad naar rechts het bos in voor
een paaltje met gele kop. Op kruising met een breder pad rechtdoor. Nu bij een paaltje
met gele kop een pad naar rechts negeren, maar direct daarna linksaf. Op viersprong iets
schuin links aanhoudend rechtdoor. Op schuine kruising met smal paadje rechtdoor en
even daarna met het pad meebuigen naar rechts. Je komt uit op een Y-splitsing bij paal
met gele kop.
3. Hier ga je linksaf. Dit slingerpaadje op en neer blijven volgen tot je uitkomt op een
brede bosweg met fietspaadje. Hier ga je linksaf. Deze weg blijf je voorlopig steeds
rechtdoor volgen. Verderop langs de bosrand. Op driesprong met een pad naar rechts ga
je rechtdoor langs een bord 'verboden voor alle verkeer'. Even daarna passeer je aan je
linkerhand huisnummer 4. Deze weg gaat bij P-20569/001 over in asfalt. Hier rechtdoor
tot een kruising. Op deze kruising met de Boergrup bij P-20092/001 rechtdoor,
onverharde weg. Pad gaat het bos in, je passeert aan je rechterhand een vennetje.
Paden naar rechts en naar links negeren. Op kruising bij een woning aan je rechterhand
ga je rechtsaf, een bomenlaan. Een pad naar links negeren. Daarna op een kruising
linksaf. Bij boerderij gaat het over in klinkers. Doorlopen tot de voorrangsweg.
4. Oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je neemt alweer snel de eerste onverharde
weg linksaf, geflankeerd door eikenbomen aan je rechterhand. Je passeert een
bamboekwekerij aan je linkerhand. Je komt uit op een klinkerweg. Hier ga je even naar
rechts en direct weer links, een onverharde weg. Hier rechtdoor langs bordje 'Landgoed
Frederiksoord-Wilhelminaoord' en slagboom in de richting van de bosrand. Op driesprong
aan de bosrand ga je rechtsaf langs de bosrand. Je komt bij een aarden dam tussen een
dieper gelegen sloot/greppel. Je steekt de dam over en dan ga je linksaf over een
graspad langs de sloot/greppel aan je linkerhand. Verderop loop je langs een bredere
watergang en aan je rechterhand een groot vergrast open veld. Je komt in het open veld
en je passeert een bordje 'Landgoed Heerlijkheid De Eese'. Waar het water naar links
buigt ga je op driesprong rechtdoor in de richting van de bosrand.

5. Aan het eind bij de bosrand linksaf. Op een driesprong met een pad naar rechts ga je
rechtdoor, een grassige weg tussen de velden. Aan het eind voor een heggetje ga je met
het pad mee naar rechts. Je passeert een houten afsluitboom en buigt mee naar links.
Direct daarna op een driesprong ga je linksaf, een weg van betonplaten. Met deze weg
meebuigen naar links. Bij een houten bruggetje aan je linkerhand weer met de weg
meebuigen naar rechts. Gaat over in asfaltweg. Je passeert een bord 'Wilhelminaoord'. In
Wilhelminaoord neem je het tweede grindpaadje naar rechts, Vaartweg. Dit pad blijven
volgen langs de vaart aan je linkerhand. Bij wit-rood schrikhek rechtdoor over klinkers
naar kruising.
6. Op deze kruising met de Dwarsweg rechtdoor, onverharde weg. Je verlaat
Wilhelminaoord. Dit pad ruim 1 km steeds rechtdoor blijven volgen. Je komt dan na een
boerderij aan je rechterhand uit bij een breed pad aan de bosrand. Hier steek je schuin
over en je gaat via een planken bruggetje het Sterrebos in langs een bordje 'Landgoed
Frederiksoord-Wilhelminaoord'. Op driesprong linksaf. Even daarna heb je grasland aan
je linkerhand achter een droogdalletje. Nu op een viersprong bij paal met bordje 'Stichting
Maatschappij van Weldadigheid' met groene pijl linksaf. Je gaat via een planken
bruggetje het droogdal over. Paadje vervolgen. Verderop aan het eind meebuigen naar
rechts. Je neemt al snel het eerste pad naar links. Je komt uit op een breder pad en je
gaat rechtsaf. Dit pad uitlopen tot de asfaltweg. Hier rechtsaf voor de parkeerplaatsen bij
Hotel Frederiksoord of linksaf naar de bushalte.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Frederiksoord, bushalte Beukenlaan.
Parkeren
Tegenover Hotel Frederiksoord, Majoor van Swietenlaan 20, 8382 CG Frederiksoord.
Vanaf de parkeerplaatsen loop je eerst naar de bushalte aan de rechterkant van de weg.
Openbaar vervoer
Bushalte Beukenlaan, lijn 35 van/naar station Steenwijk (ma t/m vrij). Lijn 13 op zaterdag,
lijn 793 op zondag = belbus, telefonisch reserveren van tevoren 080028028021.
Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
Bij begin- en eindpunt Hotel Frederiksoord, http://hotelfrederiksoord.nl/het-restaurant/ en
Huys Huygens, http://www.huygenshuys.nl/. Even van de route af is museum De
Koloniehof, http://www.dekoloniehof.nl/wp/. Onderweg passeer je bamboekwekerij met
theeschenkerij, http://www.meichu.nl/winkel.
Percentage verhard-onverhard
10%-90%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-frederiksoord/15400/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

