
91Het stille veen / Weiteveen

Praktische informatie:

Afstand: 19 km
Soort: rondwandeling

Start- en eindpunt:
bushalte De Singel
Zuidersloot 90
7765 AK Weiteveen
Coördinaten: 52°40’16” N   6°59’52” E

Horeca:
In centrum

Theetuin d'Aole pastorie
Kamerlingswijk w.z. 136
7894 AR Zwartemeer

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1178/5492

1. Keer rug naar huisnr 94, steek weg over en ga RD (De Singel). 
Aan einde RD groenstrookje in en na 5m op wandelpad daar 
doorheen RA. Ter hoogte van huisnr 3 (r) op wandelpadenkruising 
LA en met knikje RD (De Scheperij). Volg na 2 bochtjes RD 
betonpad door bosstrookje. Kruising met breed betonpad RD.  
In rechterbochtje op bospad met wit/rood-markering (w/r) LA  
(hier kunt u naar rechts SBB-bezoekerscentrum bezoeken).  
Bij dammetje op kruising LA bos in (w/r), na ruim 30m RA,  
pad met klaphek en w/r, en daarna op breed zandpad LA.  
Na haakse linker- en rechterbocht volgt lang recht stuk.  
Aan einde RA, betonplatenpad. In rechterbocht, bij knooppuntpaal 
(kp) 02, LA, brug over en volg lange rechte zandweg. Na 700m 
wordt zandweg betonplatenweg. Nijna 200m daarna, bij kp78, LA, 
breed pad, maakt na hek linkerbocht. Loop breed, soms bochtig 
pad van ruim 1km uit, negeer zijpaden. Aan einde na klaphek bij 
kp79 RA, zandweg met betonplatenpad.
 
2. 300m na uitkijkbult, bij kp81, LA, smal pad, maakt linker- en 
na klaphek rechterbocht. Pad maakt bij pijltje op paal rechter-
bocht veendijk af, blijf dit pad met die pijltjes volgen. Na lang 
recht stuk aan einde bij kp07 RA en hek door, brede weg.  

Na het voormalige veenkoloniedorpje Weiteveen maakt u een praktisch 
onverharde tocht door het enorme natuurreservaat Bargerveen. Vanaf de 
veendijken en hoge uitzichtpunten geniet u van spectaculaire vergezichten 
over dit immense natuurreservaat. U kuiert een flink deel langs moerasbos-
sen, veentjes en vennen (klein en heel groot). Halverwege werpt u een blik 
op kerk en pastorie van Zwartemeer, waar u van een welverdiende rust  
kunt genieten in Theetuin d' Aole Pastorie.  
 
Daarna wandelt u over het Grenslandpad langs het Duitse Provinzial Moor 
en trekt u daarna over graskades en -wegen dwars door het Bargerveen. 
Dit is wel het meest bijzondere deel van de wandeling: u komt langs 
enorme, vogelrijke veenmeren waar de uitgestrektheid en stilte van een 
ongekend hoog niveau is. Het laatste deel van de route loopt over  
graspaden op de rand van cultuurland en veengebied.
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Na 250m bij pijltje op 1e pad LA en kort daarna bij kp06 RD. 
Aan einde op T-kruising LA, grasbaan, en daarna bij kp03 RA, ook 
grasbaan. Na 150m op 1e kruising (van rechts komt smal pad, 
volg niet pijltje) LA. Na 150m op T-kruising RA, grasbaan, en na 
100m op 1e grasbaan LA. Na rechterbocht RD! grasbaan blijven 
volgen, maakt eind verderop rechterbocht. Aan einde op T-krui-
sing RA en na ca 25m op veel smaller pad LA. Loop kaarsrecht 
pad uit, onderweg op kruisinkje en bij kp02 RD. Aan einde LA, 
bijna gelijk bij pijltje schuin RA naar beneden, weg met betonpad 
schuin oversteken en voorbij kp01 naar links brede grasdijk gaan 
volgen. Blijf grasdijk flink stuk volgen, maakt onderweg rechter-
bocht, komt voorlangs (als het er nog staat) een vogelkijkscherm, 
gaandeweg ziet u kerk van Zwartemeer, volg bij kp98 flauwe 
grasdijkbochten.

3. Naast die kerk, in haakse rechter grasdijkbocht, schuin LA dijk 
verlaten en op asfaltweg RA (hier links is een theetuin). Aan einde 
bij kleine rotonde RD naar vogelkijkscherm dat u voor u ziet en 
daarvoor LA, graspad langs dijk (r) en na rechterbocht op die dijk 
LA. Blijf dijk volgen, onderweg bij kp99 RD. Aan einde (u kunt 
daar ook over uitkijkheuvel lopen) bij kp54 op weg met betonpad 
RA. Na 700m, pas bij kp52!, RA, steek veld een tikkie schuin naar 
links over naar wandelpaal die u gaandeweg in linker veldhoek 
ziet. Daar LA, volg brede, lage grasdijk, maakt wat flauwe boch-
ten. Na bosje en korte afdaling veld schuin naar links oversteken 
naar boshoek en daar schuin naar rechts wederom brede, lage 
grasdijk volgen. Direct na flauwe rechterbocht LA, volg pijltje + 
w/r, veld iets naar links oversteken, volg aan overkant bij pijltje + 
w/r RD-gaand pad. Kort daarna op 1e pad LA, volg pijltje + w/r. 

Aan einde op weg + betonpad (waar u eerder op liep) RA. Volg dit 
pad ca 1½ km, halverwege passeert u kp51. Bij kp50 (dat is ca 
100m na fietshandwijzer) RA, pad veengebied in. Dit pad is een 
voormalig veensmalspoorlijntje. Verderop ziet u aan beide kanten 
goed hoe diep het veen hier is afgegraven. 
 
4. Na ruim 1km op 1e kruising LA (volg NIET pijltje + w/r),  
loop breed pad van 2km uit, maakt onderweg bochten. Op gedeel-
telijk verharde kruising voor bebouwing LA, brede zandweg. Loop 
zandweg van 1km bijna uit, maakt onderweg bochten. 30m voor 
einde, bij pijltje, LA, zandweg. Na rechterbocht op kruising met 
betonpad met knikje RD, smallere zandweg, wordt graspad.  
Wat verderop bij kp82 RD en 50m daarna, tegenover hekken,  
RA, pad met pijltje. Op kruising met dijkje RD en aan einde op 
asfaltweg LA. Ruim na brug en blauw bord Weiteveen, tussen 
huisnrs 128 + 126, RA stukje bos in, pad maakt rechter- en 
linkerbocht en komt daarna door bosrand (volg daar niet breed 
graspad langs diepe sloot!). Blijf bosrandpaadje, met verderop 
linkerbochtje, volgen. Na open plekje (daar ziet u links woonwijk) 
op driesprong LA, bij 1e huis ook LA, graspad langs hek (l) van 
dat huis (nr 20). Daarna RA, klinkerstraat langs huisnr 26. Op 
Korhoenlaan LA en bijna gelijk op Orchideelaan RA. Op ongelijke 
kruising LA (Veltmanlaan), op kruising RD en na klein winkelcen-
trum RA naar bushalte.
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