
7Kolonielandgoed / Frederiksoord

Praktische informatie:

Afstand: 18 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte Beukenlaan
Majoor van Swietenlaan 14
8382 CG Frederiksoord
Coördinaten: 52°50’39” N   6°11’8” E

Horeca:
Hotel Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan 20
8382 CG Frederiksoord

De Tippe
Lesturgeonplein 5 
8381 BX Vledder

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/991/9034

1. Keer rug naar bos en ga LA. Tegenover huisnr 8 RA (Graaf  
v. Limburg Stirumlaan). Kruising met Molenlaan met knikje RD, 
bomenrijke halfverharde landweg. Aan einde op klinkerweg RA. 
Kruising met drukke weg LA, volg fietspad rechterkant. Na 500m, 
direct na kruisen Wapserveense Aa, LA, zandweg rechts van die 
Aa en blijf daarlangs. Na bijna 2km ziet u links stuw (waar u niet 
overheen gaat), blijf pad met links water volgen, maakt verderop 
rechterbocht. Bij brug op verharde weg LA (Heuringsweg). 
In rechterbocht LA (Baeteweg). Na rechterbocht LA fietspad 
volgen, maakt voor Vledder Aa linkerbocht gevolgd door brugje 
naar rechts, loop fietspad uit. Op kruising met klinkerweg RD en 
na 20m asfalt, nog voor linkerbochtje, schuin RA bos in. Kort 
daarna op driesprong RA en gelijk linkerbocht volgen. Na stukje 
bos gaat paadje verder over heideveldje. Aan overkant daarvan 
maakt paadje voor aarden wal linkerbocht, voor die wal scherp RA 
(dus wal links houden) en na die wal LA bos in. U ziet flink wat 
hulststruiken, loop paadje daartussendoor uit. Aan einde (daar 
ziet u rechts brugje) op asfaltpad LA, blijf pad volgen. Na vijver, 
bij wat banken, op 1e asfaltpad RA. Op 1e asfaltpadenkruising RA 
en kort daarna op kruising met klinkerweg RD (Pastorieweg).  
Bij huisnr 33 RD, loop weg ri Centrum uit. Aan einde LA dorp in.
 
2. Na boerderijtje 3, bij lantaarnpaal 7, RA. Na kerktoren op 
klinkerstraatje LA (De Hoek), loop straatje uit.  

Stap je de bus uit, dan krijg je gelijk het idee een museum in te stappen.  
En dat klopt ook wel: deze streek is rijk aan de (zichtbare) geschiedenis  
van de vroegere Koloniën van Weldadigheid. Ook al ligt de nadruk van  
deze wandeling op de schoonheid van het grote landgoed Frederiks oord-
Wilhelminaoord, onderweg krijgt u over die koloniegeschiedenis  
het nodige te zien en te lezen.  
 
Voordat u over stille bos- en bosrandpaden door dat landgoed trekt, maakt 
u eerst over zand- en graspaden en een graslandrand een stevige tocht 
langs de Wapserveense- en Vledder Aa. De route loopt grotendeels over 
onverharde paden en wegen.

1 - Kolonielandgoed

6 Provinciewandelgids   Drenthe

http://routefabriek.nl/routekaart/991/9034


8 Provinciewandelgids   Drenthe

Aan einde RA en na huisnr 1 bij Aw14783 op klinkerwegje RA ri 
Appelscha. Bij volgende Aw RD (Lange Wandenweg), halfverharde 
weg met fietsstrook. Na 500m in rechterbocht schuin LA, volg 
paadje door houtwal, loop paadje uit. Op fietspad RA en direct na 
linkerbochtje op 1e pad RA. Aan einde linkerkant van gras volgen 
en na linkerbochtje, strak voor parkeerplaats (met handwijzer),  
LA weer bos in (wit/rood). Na afdalinkje kruising fietspad RD.  
Na linkerbochtje rechterpad negeren (wit/rood) en 100m daarna 
op driesprong RA. Aan einde op breder pad LA en gelijk RA, ook 
breed pad. Wat verderop kruising RD (wit/rood). Spoedig ziet u 
links groot bosmeer, loop steeds grassiger wordend pad daarlangs 
uit. Op zandweg LA en al na 100m, nog 20m voor linkerboshoek, 
LA over balken bos in. Loop pad van ca 1km uit: pad komt door 
bosrand (met links dat meer) en daarna met wat haakse bochten 
langs bosranden. Aan einde op fietspad langs weg RA. Na ruim 
100m bij Aw15796 LA, loop asfaltfietspad van ca 1km uit. 
 
3. Aan einde bij Ap20569 op asfaltwegje RA en kort daarna op 
kruising bij volgende Ap RD, bosrandweg, wordt bosweg, blijf deze 
volgen. Bos uitkomend kruising RD, grasweg/pad met slagboom 
en bord Landgoed Frederiksoord-Wilhelminaoord. Na 300m volgt 
rechterbocht en breed graspad, loop dat uit. Op halfverharde 
landweg LA en kruising met drukke weg RD (Oranjelaan).  
100m na huisnr 4 op 1e wat vage bospad met landgoedbord LA. 
Na enkel bochtje op 1e kruising LA. Kort daarna op driesprong RA, 
pad maakt flauwe linkerbocht richting gebouw. Op zessprong ruim 
daarvoor RA, volg graspad met links haag (en sportveldje) en 
rechts lage rieten huisjes. Na flinke moestuin (l) en wat bochtjes 
over schelpenpad bij brugje op asfaltpad scherp LA en dat brugje 
over. Loop schelpenpad met wat bochtjes uit. Aan einde op 
asfaltwegje LA en kort daarna op fietspad langs drukke weg RA. 
Wat verderop ziet u links koloniekerkje. Ga aan voorkant daarvan 
LA, steek weg over en passeer zijkant van dat kerkje strak links 
van u. Daarna RD, volg paadje bos in en blijf dat met wat bochtjes 
volgen. Aan einde (bij bosrand) RA, links ziet u in die bosrand 
zwart huisje. Na linkerbochtje, bij dat huisje, RA, brede dam  
over en wederom RA, karrenspoor met rechts greppel. 

4. Op 2e pad (bij greppeldam) LA bos in, dubbelpad met greppel 
in midden, maakt niet uit aan welke kant u loopt. Op 1e kruising 
(met dam) RA, grassig pad, loopt verderop door donker naaldbos. 
Na 300m aan einde (eigenlijk kruising, grasweg rechtdoor is sterk 
overwoekerd) LA en na 100m op 1e kruising RA, graspad links van 
greppel, komt verderop langs akkerland. Na ruim 300m bij 1e 
dam RA bos in, loop schelpenpad daardoorheen uit. Aan andere 
kant bos op bosrandweg LA. Na ruim 300m op 1e landweg RA, 
links ziet u tuinbouw. Kruising drukke weg RD (Prins Hendriklaan). 
Even voor flauwe rechterbocht niet bospad naar links volgen, 
maar iets daarna op halverharde boslaan met slagboom LA.  
Wat verderop ziet u links grasland. Nog geen 100m daarna op 1e 
kruising haaks LA en 50m daarna op 1e pad RA. Blijf consequent 
RD gaan, ook in lage zandboskuil met bankjes. Luister daar even 
goed: voor u hoort u een drukke weg, daar moet u naartoe, want 
daar is de bushalte.
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