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Praktische informatie:

Afstand: 17 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Steenwijk
Stationsplein 4
8331 GM Steenwijk
Coördinaten: 52°47’26” N   6°7’1” E

Horeca:
Tuk's T-Huis
Bergweg 71
8334 MC Tuk

Fredeshiem
Eiderberg 2
8346 KJ De Bult

Honden: aangelijnd

Grotere kaart  
en gps-track:
routefabriek.nl/ 
routekaart/1253/8456

1. Ga via hoge voetgangersbrug spoor over en daarna LA, volg 
fietspad langs spoor. Aan einde LA, dan RA brugje over en RD 
blijven gaan. Aan einde na brugje LA (Woldmeenthepad).  
Na stuk langs spoor bij Ap22171 RA en na tunneltje RD.  
50m daarna bij P-plaats LA bos in, pad met slagboom (De Wold-
berg), negeer rechterzijpaden. Bij 2e (groter) grasveld maakt pad 
knikje (hier gaat u naar links voor Tuk's Theehuis). 20m daarna 
verdergaan over over linker hol pad. Aan einde van hol pad (links 
ziet u weiland met uitzichttoren) RA, beukenlaan. Na 100m, bij 
bankje (r), LA. 30m daarna ook LA, smal paadje met rechter-
bocht, negeer zijpaden. Pad gaat dalen, u ziet verderop glooiende 
weilanden, duikt hol weggetje in en komt langs twee reusachtige 
beuken. 20m daarna RA, breder pad, en aan einde daarvan LA, 
dalend hol pad. Op asfaltwegje RA en na 200m LA (Brauwerin-
gen). Ruim 50m na linkerbocht RA, graspad langs greppel, en 
verderop bij boerderij 'Bergzicht' RD. Op kruising RD (links bos / 
rechts gras/akkerland) en op volgende kruising ook RD, links ziet 
u een vennetje
 
2. Op brede kruising RA, aan einde voor grasland ook RA en bij 
boerderijtje LA, betonweg, wordt klinkerweg. Aan einde bij B20 
slagboom passeren en 5m voor fietspad LA, pad door bosrand.  
Na 300m RA, fietspad oversteken, volg RD-gaand bosweg een 
kleine kilometer. Aan einde (voor naaldbos) RA.  

De afwisseling zal u verbazen tijdens deze wandeling door glooiende 
bossen en velden met zelfs holle wegen! Uit de buurt van de drukke 
recreatieve wandelroutes geniet u in alle rust volop van dit rustieke  
landschap, waarbij de route door het oude en authentieke landgoed  
De Eese een absoluut hoogtepunt is. 

Op de terugweg komt u langs het Buitengoed Fredeshiem met uitgebreide 
horecavoorziening. Daarna struint u over een paar smalle, superstille 
grasland-/bosrandpaadjes weer naar Steenwijk.
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Pas na 500m op grote boskruising LA, halfverharde (keien) brede, 
rechte bosweg. 200m na linkerbocht, op hoek weiland (l), RA 
(links walletje). Op schuine kruising even links aanhouden en 
direct na water RA, graspad tussen hagen met links vijver.  
Voor Huis De Eese langs RD, met rechterbochtje meegaan en op 
klinkerlaantje LA. Op kruising RA (van Karnebeeklaan) en na 
200m bij verkeersdrempel op kruising met bosweg RA (Heerlijk-
heid De Eese). Daarna op dubbele kruising RD en blijf nu ruim 
1km RD gaan. Heel geleidelijk gaat pad wat omhoog en kruist u 
'bovenaan' smal klinkerpaadje (rechts ziet u op dit punt groot 
landhuis achter grasveld).

3. 10m na dat klinkerpaadje schuin LA naar beneden (paars).  
Niet lang daarna op brede kruising RA (paars) en daarna op 
5-sprong LA, zeer brede bosweg met links bungalowpark. Op 
asfaltweg RA. Op T-kruising bij Ap22018 RA en bij Ap22095 RD. 
Na 200m LA, bospad met links greppel en bomenwal. Verderop 
komt u langs weiland en ga daar met rechterbocht bos in.  
Pad van links negeren en aan einde LA. In bosrand, op hoek van 
weiland, RA over plank van stuwtje, aan andere kant van stenen 
greppel paar meter naar rechts en dan linksom, smal paadje langs 
bosrand en weilanden. Na het wat breder worden van dit pad aan 
einde RA en na 100m LA, wederom smal slingerend bosrandpaad-
je. Op hoek van weiland op schuine kruising RD en wat verderop 
voor brede grasbaan LA. Aan einde RA en loop klinkerweg, met 
onderweg haakse linkerbocht, uit tot asfaltweg. Op die asfaltweg 
RA, wat verderop snelweg onderdoor en bij rotonde RD.  
Voor brugje, bij Aw64576, RA (Woldmeenthepad).  
Na ca 1km LA brugje over en na volgend brugje wederom LA. 
Voor donker gebouw RA en rest naar station wijst vanzelf. 
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